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

Letnik II. V Ljubljani, dne 15. januarja 1905. Št. 1.

Četrti redni občni zbor sloven, trgovskega 
društva „Merkur“.

Letošnji občni zbor se je vršil dne 6. januarja t. 1. 
v društvenih prostorih v „Narodnem domu“. Zborovanje 
je otvoril I. podpredsednik g. Alojzij Lilleg, pozdravil 
prav lepo število društvenih članov (nad 70) in odpo
slanca časopisov. V svojem nagovoru je poudarjal, da 
je bilo pretečeno poslovno leto polno dela pa tudi 
lepih uspehov, zato lahko društveni odbor stopi pred 
člane s polno zavestjo, da je storil svojo dolžnost. 
Društveni delokrog se širi od dne do dne. Potem se 
spominja med letom umrlih članov gg. Leskovšek, 
Tollazzi, Fleš, Budan, Milavec, Bohinec. V 
znak sožalja se zborovalci vzdignejo s sedežev. Nadalje 
pa se spominja tudi velikega društvenega dobrotnika 
g. Ivana Škrjanca, ki je oporočno zapustil društvu 
500 K- Zborovalci so zopet vstali v znak sožalja. Društvo 
je dobilo podpore od trgovske in obrtne zbornice 500 K, 
in od trgovskega gremija 200 K- Obema podpornikoma 
se je izrekla zahvala. O društvenem delovanju je po
ročal tajnik g. Golob tako-le:

»

Slavni občni zbor!
Odzivajoč se pozivu društvenega I. podpredsed

nika g. Lillega usojam se Vam letos že tretjič kot dru
štveni tajnik poročati o delovanju našega društva v 
preteklem letu. To leto je bilo najplodonosneje, odkar 
obstoji naše društvo, zato stopi sedanji odbor danes 
pred Vas s polno zavestjo, da ni spal, marveč delal ter 
zastavil vse svoje moči za napredek našega društva, 
odnosno za povzdigo slovenskega trgovstva. Članom 
je bilo društvo družabna in duševna vez. Skrbeli smo 
v prvi vrsti za čim večjo naobrazbo društvenikov ter 
Vas vzpodbujali ob vsaki priliki, da ste postali za društvo 
bolj navdušeni. Vsled tega upam, da se bo ta navdu
šenost še podvojila, kajti le ta pot nas dovede do boljše 
bodočnosti. Kako ugodno pa bode tudi na javnost 
vplivalo, če se Vas bo ob vsaki društveni prireditvi 
zbralo impozantno število. Priznati moram, da so bile 
vse prireditve lanskega leta boljše obiskane kakor prire
ditve prejšnjih letih. Ker torej izkazujejo vse panoge 
društvenega delovanja lep napredek, upam, da se bo
dete častiti člani v bodoče še bolj zanimali za društvo 
ter s tem dajali bodočemu odboru še več veselja za

delovanje v svoj in v prid slovenskega trgovstva sploh. 
Vsi stanovi se organizujejo in napredujejo, zato mo
ramo tudi mi vsi delati, ter biti agilni, če se hočemo 
povspeti.

Preden preidem k podrobneji razpravi o delovanju 
našega društva v preteklem letu, se mi je spominjati 
predvsem našega predsednika ces. svetnika Iv. Mur
nika, ki se radi bolezni ne more udeleževati odbo- 
rovih sej, a deluje za društvo z vso vnemo s tem, da 
važnejše zadeve sam reši ali pa daje odboru nasvete, 
ki so za nas velike važnosti. Raditega je vodil odbo- 
rove seje razen prve, ki se je vršila pod predsedstvom 
g. predsednika in pri kateri se je odbor konstituiral, 
društveni I. podpredsednik g. Lilleg oziroma II. pod
predsednik g. Kessler. Odborovih sej je bilo 17 v 
preteklem letu, kjer so se reševale vse društvene zadeve.

Odboru pa so pomagali odseki, ki so za se zbo
rovali ter predlagali svoje sklepe skupnemu odboru. 
Odbor se je razdelil v naslednje odseke : gospodarski, 
redakcijski, pevski, posredovalni, učni ter veselični in 
zabavni odsek. Dalje se je volil za izdajo knjige „Me
nično pravo“ poseben odsek, ki pa se je pred kratkim 
po dokončanem delovanju razpustil. Odseki so se prav 
letos, ko se je delovanje društva nepričakovano zelo 
razširilo, izkazali za zelo potrebne, ker bi odbor sicer 
ne mogel izvršiti svoje naloge tako popolno, kajti vsaka 
važna stvar potrebuje pomisleka in stvarnega razmo- 
trivanja. Glavni namen našega društva je, nuditi svojim 
članom kolikor mogoče veliko, da svojo naobrazbo 
popolnijo. V tem pogledu je preteklo leto društvo sto
rilo sledeče :

Na lanskem občnem zboru je bilo sklenjeno, da 
izdaja naše društvo zopet svoj list pod imenom „Slo
venski trgovski Vestnik“. Temu sklepu občnega zbora 
je odbor posvetil vso svojo pozornost, izvolil je odsek 
6 članov, ki mu je bilo skrbeti za poučne, vsakemu 
koristne članke. To svojo nalogo je odbor, obstoječ iz 
gg. dr. Windischerja, dr. Marna, Kavčiča, Kudra, Pod
lesnika in Kraigherja rešil v našo popolno zadovoljnost. 
Upam, da ste vsi častiti zborovalci list čitali ter mo
rate z menoj vred izreči listu laskavo priznanje, odseku 
pa zahvalo za njegovo požrtvovalnost. Z listom smo 
pridobili precejšnje število novih članov in naročnikov. 
Če se bo število članov in naročnikov tako množilo
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kakor v zadnjem času, smemo upati, da se bomo že v 
par letih, morda že čez eno leto, razgovarjali na tem 
mestu, če bi ne kazalo izdajati svoj tednik, ki naj se 
poleg strokovne snovi bavi tudi deloma s političnimi 
vprašanji. Pa to le mimogrede. Kot poročevalec pred
lagam, da se sedanjemu agilnemu požrtvovalnemu od
seku izreče iskrena zahvala občnega zbora, ki jo ta 
odsek po vsi pravici zasluži.

Drugi korak, ki ga je društvo storilo v korist svojih 
članov in sploh slovenskega trgovstva je bil, da smo 
izdali prvo slovensko trgovsko učno knjigo „Menično 
pravo“, ki jo je spisal g. Anton Kuder, sodni avskul- 
tant v Ljubljani. Knjiga je potrebna za vsakega trgov- 
sko-izobraženega človeka in moramo biti na izdajo te 
knjige ponosni. Odbor se pri izdaji knjige ni ustrašil 
ogromnih stroškov, ki so ž njo vezani, ker je bil pre
pričan, da je s tem storil nekaj prekoristnega ter poleg 
tega prvi korak k ustanovitvi slovenske trgovske knjiž
nice. Kritika o knjigi je prav dobra. Knjige smo raz- 
pečali dosedaj 500 komadov, kar je pri naših skromnih 
razmerah precejšnje število, in kar kaže, kako potrebno 
bi bilo, da se čimprej interesiramo za izdajo še drugih 
slov. trg. knjig. Knjigo smo predložili c. kr. ministrstvu 
za uk in bogočastje v potrditev kot učno knjigo. Pred
lagam, da se tozadevnemu odseku, obstoječemu iz go
spodov Kavčiča in Podlesnika, katerima je odbor po
veril polno moč za izdajo te knjige, izreče iskrena za
hvala. Ista zahvala gre pisatelju te knjige g. Kudru in 
korektorju g. Mikušu.

Dalje je društvo v naobrazbo svojih članov letos 
otvorilo tečaje za laščino, korespondenco in strojepisje. 
Tečaji so dobro obiskani. Laščino poučuje g. Marjanca 
Lindtner, korespondenco g. J. Vole in strojepisje g. F. 
Zelenik. Splošno o tečajih moram odkrito poročati, da 
zaslužijo še boljši obisk, kajti danes živimo v času 
napredka, ko velja dotičnik tem več, čim več zna. V 
tem pogledu bi bilo pač v prid slovenskega trgovstva, 
če bi gg. samostojni trgovci svoje uslužbence za naše 
prepotrebne tečaje sami vzpodbujali. Učni odsek, ka
teremu gre vse priznanje in zahvala občnega zbora za 
njega požrtvovalnost, sestoji iz sledečih gg. članov: 
dr. Murnik, Kavčič, Sajovic in dr. Windischer.

Dalje smo priredili 4 predavanja. Prvo predavanje 
se je vršilo 20. februarja. Predaval je g. Ivan Pod
lesnik o kulturelnem vplivu trgovine. Drugo preda
vanje se je vršilo dné 7. aprila in tretje 23. aprila; pre
daval je obakrat g. dr. Konrad Vodušek o konkurzih. 
Četrto predavanje se je vršile dné 7. decembra; pre
daval je g. dr. Konrad Vodušek o vprašanju: Kdaj, 
kje in kako prehaja lastninska pravica blaga od pro
dajalca na kupca. Predavanja so bila vseskozi prav 
dobro obiskana. Zahvaliti imamo za prvo predavanje 
našega odbornika g. Podlesnika, za ostala 3 preda
vanja pa g. dr. Voduška. Posebno zahvalo moramo

izreči slednjemu, ki nam je s svojo požrtvovalnostjo 
pokazal svoje simpatije, katerih nikdar ne pozabimo. 
Kakor razvidno, so bila vsa ta predavanja strogo trgovska 
in so nudila obilo koristnega našim članom. Prvo pre
davanje smo že lansko leto objavili v društvenem gla
silu, ostala tri predavanja pa objavimo tekoče leto.

Omeniti mi je dalje, da vzdržuje društvo čitalnico, 
v kateri je 32 listov deloma strokovnih, deloma poli
tičnih in znanstvenih na razpolago. Čitalnica je prav 
dobro obiskana. Društvo vzdržuje knjižnico, katero smo si 
lansko leto z nakupom 580 knjig popolnih. Tudi knjiž
nica kaže precej zanimanja, kajti v preteklem letu smo 
izposodili 198 knjig. Knjižnico in čitalnico sta oskrbo
vala v preteklem letu g. Podlesnik in g. Volk, ka
terima gre zahvala za njih trud. Kako veliko je storilo 
društvo za naobrazbo svojih članov pa še posebej do
kazuje dejstvo, da se je društvo obrnilo s prošnjo na 
dramatično društvo za znižane vstopnine v slovenskem 
gledališču. Prošnjo je toplo podpiral naš odbornik go
spod dr. Windischer. Dramatično društvo je ustreglo 
naši prošnji ter dovolilo društvenim članom 30 % po
pust za vse predstave razen primijer. Usojam se dra
matičnemu društvu izreči iskreno zahvalo. Prodajo ku
ponov za znižane vstopnine v gledališču je prevzel naš 
požrtvovalni član g. Jernej Bahovec, za kar mu gre 
zahvala občnega zbora. Jaz upam, da je v povzdigo 
naobrazbe društvenikov, društvo storilo, vse kar mu je 
bilo mogoče, a ni prenapenjalo svojih moči. Storili smo 
mnogo, a čaka nas v tem pogledu še dela za več let, 
če hočemo slovensko trgovstvo povzdigniti do iste vi
šine, ki jo naš stan zahteva. Mislim, da ob tem delo
vanju ni več črnogledca med Slovenci, ki bi imel po
misleke za obstanek našega edinega sloven, trgovskega 
društva, ki je tako velikega pomena za razvoj sloven
skega trgovstva. Poleg gledališča uživajo člani našega 
društva 50 % pri panorami internacional in 33 % po
pust pri fotografu Krema. Omeniti bi mi bilo še, da 
sta lanska tečaja, namreč stenografični in knjigovodski 
prav lepo uspela, o čemer smo že v listu poročali. Po
učavala sta gg. Vodušek in Vole, katerima gre vsa za
hvala. Ob zaključku je pregledal dela učni odsek, ki 
je izrazil svojo pohvalo za res vzorno poučevanje uči
teljema, učencem pa svoje priznanje. Tu smo Vam ča
stiti zborovalci podali sliko o delovanju društva za 
napredek in naobrazbo slovenskega trgovstva sploh.

Poleg tega je društvo vzdržavalo pevski zbor. Pevske 
vaje so bile vseskozi dobro obiskane, a manjkalo nam 
je tenoristov. V listu smo vsled tega napravili poziv 
na vnanje člane, ter jim ob reflektiranju prostih služb 
v Ljubljaai obljubili v slučaju dobre kvalifikacije svojo 
podporo. Upati je, da se nam bo posrečilo pridobiti 
na ta način par dobrih tenoristov ter bo s tem zbor 
popolen. Pevski zbor je preteklo leto priredil 2 pod
oknici, namreč soprogi našega člana g. Kajzelja, ki je
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imel velike zasluge ob prireditvi prvega trgovskega 
plesa, ter soprogi našega odbornika g. dr. Murnika, ki 
ima neovrgljivih zaslug za naše društvo. Obe podok
nici ste lepo uspeli, posebno lepo pa je uspela zadnja. 
Dalje je pevski zbor sodeloval pri sokolski veselici pod 
Tivolijem, pri izletu na Vrhniko ter pri nagrobnici umr
lega narodnjaka, navdušenega člana trgovca Andreja 
Milavca, ter pri zabavnih večerih, ki so se vršili po 
vsakem predavanju. Splošno moramo priznati, da so 
člani pokazali za petje veliko več zanimanja, kakor 
prejšnja leta, ter se je petje s prav dobrim uspehom 
gojilo. Pevske vaje je obiskalo povprečno vsak večer 
29 društvenikov. Zasluga za napredek pevskega zbora 
gre gg. Lillegu in Drčarju ter pevovodji g. Sachsu. 
Omenjeno bodi, da je društvo kupilo lansko leto z 
ozirom na pevske vaje nov klavir.

Veselični in zabavni odsek, kateremu je pretečeno 
leto načeloval gosp. Perdan, je priredil preteklo leto 
izlet na Vrhniko, katerega se je udeležilo obilo dru
štvenikov. Pri tej priliki so si izletniki ogledali tovarno 
za lesne izdelke g. Lenarčiča. Dalje je ta odsek pri
redil trgovski ples, ki je bil ena najsijajnejših prireditev 
v Ljubljani. Upam, da je ta ples, ki je donesel našemu 
podpornemu zakladu lepo vsoto, vsakemu v najlepšem 
spominu in da smo lahko ponosni na to prireditev. 
Ker smo poročilo o plesu priobčili v društvenem glasilu, 
se mi ne zdi potrebno obširneje o tem poročati, marveč 
omenjam le osebe, ki so si stekle za to prireditev po
sebnih zaslug, namreč gg. Lilleg, Perdan, dr. Windischer 
ter predlagam, da se jim izreče iskrena zahvala občnega 
zbora. Dalje je ta odsek priredil 4 zabavne večere, ki 
so se vršili po vsakem predavanju.

Društvena posredovalnica. Kakor v vseh drugih 
panogah, tako je tudi posredovalnica v preteklem letu 
lepo napredovala. Služb je iskalo 131 trgovskih na- 
stavljencev, od strani trgovcev pa je došlo 138 prijav. 
V tem poročilu nam je omeniti, in to s posebnim po
udarkom, da je, kakor izkazujejo omenjene številke, 
pri nas velik primanjkljaj teoretično in praktično dobro 
naobraženega trgovskega osobja. In kje tiči ta vzrok? 
Po našem mnenju samo v tem, ker nimamo starostnega 
zavarovanja, na kar se danes vsakdo opira.

Uspeh posredovanja je bil za naše razmere zelo 
povoljen, kajti posredovali smo z uspehom v 69 slučajih 
to je nad 50% vseh prijav.

Kakor razvidno, je posredovalnica pridno delala. 
Zasluga glede tega gre načelniku odseka g. Kavčiču in 
upravitelju posredovalnice g. Zupančiču.

Društvo je rešilo v preteklem letu nad 1400 do
pisov, med katere pa niso vštete tiskovine, vabila, cir- 
kulari in ekspedicija knjige itd. Iz tega najbolj razvidite, 
častiti zborovalci, kako obsežno je delovanje našega 
društva. Ob sebi umevno raste z napredkom društva 
tudi delo. To delo pa zahteva tudi velikih denarnih

stroškov, katerih bi ne mogli sami zmagati. Zato smo 
napravili 4 prošnje za podporo in sicer na trgovsko in 
obrtniško zbornico, gremij trgovcev, občinski svet in 
deželni odbor. Prošnja na deželni zbor radi nedelavnosti 
deželnega zbora ni mogla biti rešena, občinski svet pa 
je prošnjo odklonil s pristavkom, da bi društvo, ker 
ima toliko članov, lahko stroške pokrivalo, ako bi ne 
napenjalo sil. Sklenil pa je, da naroči 20 izvodov knjige 
„Menično pravo“. Slavna trgovska in obrtniška zbornica 
pa je naklonila kakor prejšnje leto društvu 500 K pod
pore ter s tem izrekla društvu najlepše priznanje za 
delovanje v prid trgovstva. Tudi slavni gremij trgovcev 
je naklonil društvu 200 K podpore. Predlagam, da se 
obema darovateljema izreče zahvala občnega zbora. 
Istotako predlagam, da se izreče zahvala občnega zbora 
vsem darovateljem čekov, katere društvo zbira ter jih 
bo dotičnim tvrdkam prodalo. Izkupilo za čeke je na
menjeno podpornemu zakladu.

K poročilu mi je še dodati, da je društvo letos 
preskrbelo v več slučajih prestave tujih jezikov za člane 
brezplačno, dajalo pojasnila o obrtnih in drugih za
devah. Juridična vprašanja je reševal oziroma nam stal 
s pojasnilom na strani naš vrli in požrtvovalni odbornik 
g. dr. Windischer. Isti g. odbornik je tudi sestavil 
poslovni red društva ter poseben poslovni red za od
seke, ki bode priobčen v prihodnji številki našega lista 
in katerega je odbor že sprejel. Predlagam torej, da se 
temu delavnemu za naše društvo tako zavzetemu od
borniku g. dr. Windischerju izreče za to delovanje še 
posebej iskrena odkrita zahvala občnega zbora.

Društvo šteje 477 članov in sicer: 1 ustanovnika, 
417 rednih in 59 podpornih, posebej pa ima društvo 
74 naročnikov na list, kar je za naše razmere precej 
veliko število, ki tudi dokazuje kako velikega pomena 
je naše komaj 4 leta obstoječe društvo. Zanimanje za 
društvo se od dne do dne širi, zato upam, računajoč 
z navdušenostjo posameznih članov, da se bo število 
članov tekom leta še izdatno pomnožilo, ter obenem 
apelujem na gg. člane, da širijo zanimanje za naše 
društvo med trgovstvom. Cim več članov in gmotnih 
sredstev, tem obširneje bo delovanje našega društva v 
Vaš in prid slovenskega trgovstva sploh, kajti ravno1 
naše trgovsko polje, ki je še malo obdelano, moramo 
obdelati in je postaviti na višino s trgovstvom drugih 
narodnosti. In to bomo dosegli le z marljivim delom.

S tem Vam je podal odbor v glavnih potezah 
poročilo o svojem delovanju. Upam, da Vas mora to 
obsežno delovanje, ki zahteva obilo truda, razveseliti. 
Pri tej priliki pa se mi zdi potrebno spominjati se še 
posebej našega vrlega predsednika gosp. ces. svetnika 
Murnika ter naših gg. podpredsednikov g. Lillega in Kes- 
slerja, ki so mnogo pripomogli k uspehom v delovanju 
našega društva ter predlagam, da se jim izreče za njih 
trud iskrena zahvala občnega zbora.

1*
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S tem bodi moje poročilo končano ter prosim sl. 
občni zbor, da je blagovoli vzeti na znanje in odobriti.

Gromovito odobravanje koncem poročila g. taj
nika je pričalo, da so zborovalci zadovoljni z delo
vanjem društvenega odbora.

Blagajnik gosp. Bal z er je poročal o denarnem 
stanju. Društvo je imelo 13.384 K 29 v dohodkov in 
9991 K 47 v stroškov. Društveno premoženje znaša 
potemtakem 3392 K 82 v in sicer glavnica, ki je na
menjena za podporni fond 3000 K ter razpoložnina 
392 K 82 v. Izborno uspeli ples je donesel 2506 K 
prebitka. Inventar se ceni na 1800 K. Blagajniku in 
tajniku se je izrekla zahvala. Pregledniki računov so 
našli račune v najlepšem redu nakar se izreče odboru 
absolutorij.

Nato je poročal g. dr. Fr. Windischer v imenu 
odbora o premembi §§-ov 18 in 20 društvenih pravil. 
Občni zbor je soglasno sklenil, da se premene društvena 
pravila tako, da je odborova seja sklepčna že ob pri
sotnosti 8 odbornikov in da se smejo v odseke voliti, 
ne le redni člani, ampak društveni člani sploh. Se je 
odobrilo.

Nadalje je občni zbor soglasno sklenil, da se pre
pusti novemu odboru sklepanje o odobritvi poslovnega 
reda za odbor, ki ga je sestavil društveni odbornik g. 
Fran Windischer.

V predsedstvo so bili izvoljeni per acclamationem 
s splošnim odobrenjem sledeči gg.: predsednik ces. 
svetnik Murnik; 1. podpredsednik Alojzij Li 11 eg; II. 
podpredsednik Ignacij Kessler; predsednik društve
nega razsodišča pa dr. Triller. Nadalje so bili iz
voljeni soglasno, oziroma z veliko večino glasov gg.: 
Iz vrste samostojnih trgovcev Ivan Jebačin, Edmund 
Kavčič, Fr. Kham, IvanKostevc, Josip Perdan. 
Iz vrste sotrudnikov: Josip Drčar, Jos. Kraigher, 
K. Meglič, Ivan Podlesnik, Ivan Rogel, Alojzij 
Vidic, Josip Vlach, Ivan Volk, Ivan Klun, Ivan 
Zupančič. Iz vrste podpornih članov: Fran Golob, 
dr. Viktor Murnik, dr. Fr. Windischer. Revizorji: 
Leopold Legat, Alojzij Novak.

Na predlog odbornika g. Drčarja pristopi dru
štveni pevski zbor k zvezi slov. pevskih društev.

Končno se je prečital dopis člana g. O. H o m a n a 
glede globe za neredno plačujoče člane in glede po
sredovanja. Predloga sta se prepustila v rešitev odboru. 
— Po zaključenju zborovanja je pokazal pevski zbor 
z dvema lepima narodnima skladbama, da res lepo 
napreduje.

Tako je uspel ta občni zbor prelepo. Napredovali 
smo kakor v vsakem pogledu tako tudi v financijelnem, 
čeravno smo imeli velike izdatke za list, „Menično pravo“, 
nabavo glasovirja in knjižnice, kar mora društvenike 
vspodbujati na delo za vedno večji napredek sloven
skega trgovstva. G.

O konkurzih.
Spisal dr. Konrad Vodušek.

Uvod.

Vzbuditi zanimanje in služiti pouku je glavni 
namen pričujoče razprave, s katero prihajam pred širšo 
javnost. Ko sem namreč lansko leto predaval v našem 
slavnem trgovskem društvu „Merkur“ o konkurzih, 
nisem imel namena izročiti svojih izvajanj tisku. Ni 
pač dvoma, da so v to poklicane boljše moči, ki raz
polagajo s temeljitejšim znanjem, z večjo spretnostjo 
peresa . . .

Ali ker se me je opetovano poživljalo, naj obe
lodanim svoje predavanje, odločil sem se končno stopiti 
v krog sotrudnikov društvenega glasila. Žalostna je 
namreč istina, da se v nas Slovencih dosedaj še ni 
prav nič pisalo o konkurzih, da-si so pri nas ravno 
tako — in zadnja leta mogoče bolj kakor 
kje drugod — na dnevnem redu. Ker se pa ravno 
konkurz s svojimi posledicami po navadi ne omeji na 
poedinca, katerega več ali manj gmotno docela ubije, 
marveč prizadene širši ali ožji krog drugih interesentov, 
nihče ne more prerekati, da je znanje našega kon- 
kurznega reda in postopanja vseobče važnosti zlasti 
za trgovski stan. Koristno delo opravlja tedaj tisti, ki 
se trudi za pospešenje in razširjanje tega znanja.

In to edino je tedaj kakor povedano, namen mojih 
vrstic. Ni mi v mislih, stresati bogve kako učenost in raz
vijati nove teorije za reformo našega več ali manj ne- 
dostatnega konkurznega prava. Kdor se zanima za 
stvar, najde zlahka imenitne razprave pri različnih 
konkurznih avtorjih. Ravno tako se hočem ogniti 
vsakemu zgodovinskemu razpravljanju, ker tudi to spada 
v teorijo. Baviti se hočemo le s sedanjostjo, z našim 
avstrijskim konkurznim redom z dne 25. decembra 1868. 
Razmišljati hočemo prav poljudno o tem in onem 
važnejšem postavnem določilu. In če vpletemo semintja 
kak po našem mnenju dober svet, naj se nam ne zameri ; 
vsaj izvira kakor sploh vsa razprava „ex bona vo
lu ntate“.

O konkurzu vobče.

Pravna institucija, ki nosi dandanes priimek kon
kurz, je prav starega rojstva. Že Rimljani, ki jih lahko 
imenujemo kažipote za vso našo pravno organizacijo, 
so jo poznali prav dobro. In že v rimskih starih časih 
je pretorjev ukaz z imenom „missio in bona“ zadel 
dolžnika, borečega se z vsestranskimi dolgovi, skoro z 
istimi posledicami, kakor se to dogaja tistemu, kogar 
v današnjih časih nabijejo v ljubljanski justični palači 
na črno konkurzno desko !

V rimskem pravu se je seveda ustvarila le pod
laga za poznejše čase in postave. In na tej podlagi se 
je v porimskih državah zidalo dalje. Povsod in vsikdar
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je bilo treba zvezati ob pravem času roke takim dolž
nikom, ki so sami povsem onemogli, da se je rešilo 
za upnike vsaj še zadnje ostanke njihovega slabega 
gospodarstva. In tako je tedaj končno v vseh evrop
skih državah z malimi razlikami nastopila tista pravna 
figuracija, o kateri nam je razpravljati.

Zanima nas seveda v prvi vrsti trgovski konkurz 
s svojimi posebnostmi. Vendar je potrebno, da opišemo 
konkurz brez ozira na trgovca. —

Vsakogar izmed nas, in bodisi v tem ali onem 
poklicu ali gospodarskem položaju, zadene lahko danes 
ali jutri tista nesreča, ki ji pravi naša postava „kon
kurz“. § 1. k. r. se glasi: „Z otvoritvijo konkurza se 
odtegne vse izvršbi podvrženo premoženje, ki je ima 
plačila nezmožen dolžnik ali kar si ga pridobi tekom 
konkurza, njegovi prosti razpolagi“.

Postava tedaj ne dela med dolžniki prav nikake 
razlike.

Vzroki, iz katerih se rodi ta nesreča, pa so jako 
različni. O njih se piše in veliko govori tudi pri nas. 
Včasih je treba le prav malo nepremišljenosti, le prav 
malo neprevidnosti in že se odpre pred nami ali pred 
dotičnikom prepad in gmotna smrt. Drugikrat pa traja 
leta in leta, da se uniči temu ali onemu na videz dobro 
podkovanemu trgovcu vsa denarna moč, a končno 
kakor svetilka brez vsega olja ugasne za vedno, da 
kakor drevo, poprej cvetoče in košato, počasi odmre 
in — umrje . . .

Različna so tedaj pota, ki vodijo v konkurz, v 
to gmotno pogubo in ta gospodarski grob !

Ali vendar se, zlasti pri trgovcu, da govoriti o 
nekam stereotipnih pojavih, ki naznanjajo z jasno raz
ločnostjo prihod tega žalostnega trenotka, kj, se jih čuje 
kakor overturo k žalostni godbi, s katero se konča 
srečna in prične nesrečna doba. Bodisi da je pričel 
svoje podjetje s preslabimi močmi, s prešibkim stro
kovnim znanjem ; bodisi da je sezidal svojo trgovino 
na pesek, to se pravi izključno na kredit, na zanj pre
dragi kredit brez vsakega začetnega kapitala in brez 
vsakega upanja na počasno njegovo pokritje; bodisi 
da je imel nekaj slabih kupčij, da je pri ti ali oni 
priliki zašel v velike izgube ; v vseh teh in enakih 
slučajih se pripeti, da omaga v gotovem trenutku s 
svojimi plačili, da nekaj časa še zadržuje svoje upnike, 
da se mu posreči doseči po usmiljenosti in milosti 
upnikov — ki dandanes tudi že računajo z vsakim 
odjemalcem — kak moratorij, da pa končno nitka, 
na kateri je ves čas med njegovo eksistenco visel po- 
gubonosni Damoklejev meč, docela oslabi in se — 
utrga.

In kaj se zgodi potem? To je stara pesem. Izprva 
se oglasi ta ali oni upnik in mu pošlje svojo tožbo v 
hišo. Za njim se oglasi drugi in tretji, prav kakor pri 
vsaki overturi, kajne? In za njimi zabuči ves zbor in

iz ene tožbe se skokoma nabere cel kup kontumačnih 
sodb, iz katerih izklijejo potem hitro neizogibne ekseku
cije vedno bolj razburjenih upnikov. Le-ti so toliko časa 
zbirajo in nabirajo, da ga reveža, ki obupuje in si ne ve 
pomagati s svojimi do zadnjih vinarjev izpraznjenimi 
žepi, naposled debeli eksekucijski akti zagrnejo in za
duše. Po njem je!

Kdor ima priliko opazovati to proceduro in kdor 
je kdaj že zasledoval rojstvo kakega konkurza, mi 
mora pritrditi. Pomisliti je namreč, da se vsakemu pod
jetniku — in naj še tako strogo varuje in zakriva svoje 
trgovske in kupčijske skrivnosti — dandanes skoro 
neprestano in brez izjeme gleda na dnu srca ali pa — 
recimo na dnu žepa. Za to skrbe informacijski 
biroi. In tako se zgodi, da. se kakor na dano zna
menje vsuje vsa in cela tolpa upnikov na nesrečneža, 
ki se ne more več boriti zoper zapadle menice, zoper 
potekle plačilne obroke. Vsak pač skrbi zase in za svojo 
kožo. In kdo naj zameri tem upnikom, ki skušajo 
iztrgati in rešiti o pravem času vse,, kar sé da še re
šiti inv plačilo porabiti? Zategadelj je opažati, da na 
pol kritična doba traja včasih precej časa, dočim 
se zadnji prizori v ti žaloigri izvrše hitro in hrupno, 
brez vsakega usmiljenja in obotavljanja.

Vsakdo se seveda ustavlja in bori v tem boju do 
zadnjega, dokler mu ne mine in ne zgine zadnja moč, 
slednja silica. Vsak človek rad upa in zida na svoje 
upe. In kakor pravijo, da vsak človek nerad umrje in 
se bori s smrtjo, tako je tudi pri tem boju — za 
življenje! Ali zadnjič in slednjič vsako junaštvo 
opeša in mora opešati. In naj se je branil in zoper
stavljal, kolikor je bilo v njegovih močeh, vendar — 
pride ura, pride čas, da se mu vzame, kar ima, in za
pečati njegova eksistenca. —.

Na vsak način tiči v vseh teh in sličnih dogodkih 
veliko žalosti in tragike. In ni ga hujšega udarca, nego 
je bankerot, kadar zadene bivše bogatine in njih družine, 
ki morajo odložiti ves svoj kinč, opustiti vse prijet
nosti dosedanjega življenja in poprijeti za beraško 
palico.

Pa vendar se tudi ta tragični proces včasih zlo
rablja v svoje namene. Večkrat se namreč čuje, da se 
je ta ali oni konkurz improviziral v to svrho, da si kak 
navihanec - kridatar z ugodno, poravnavo, pospravi in 
pribori veliko odstotkov svojega z dolgovi preobloženega 
premoženja. Marsikdaj sem slišal že o tem ali onem 
reči in trditi, da je bogat, ker se je tako „imenitno“ 
poravnal in pri tem napravil zelo dobro, mogoče naj
boljšo svojo kupčijo. In tudi še druge oblike spekulacije 
s konkurzom se pojavljajo v trgovskem življenju!

Ali smatrajmo jih za preredke izjeme, da bi o 
njih nadalje govorili. Povrnimo se zopet k normalnim 
razmeram.
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Dospeli smo do trenutka, ko zapoje smrtni zvonec 
in ko stopi za dolžnika v moč in veljavo posebna po
stava, ko se vpelje zoper njega in v njegove gmotne 
razmere konkurzni red.

Način prestopanja v te posebne konkurzne raz
mere je zopet različen. Najboljše je, če sam stopiš k 
sodniji, ondi naznaniš svojo nesrečo, obrazložiš svoje 
vzroke onemoglosti in prosiš za otvoritev konkurza. I 
Res je, da se izvrši s to otvoritvijo za te velik pre
obrat z dalekosežnimi posledicami. In res je, da se 
marsikdo tolaži opravičeno — ali vendar preveč s tem, | 
da plačil sicer ne more zmagovati, da pa ima dovolj ' 
premoženja v blagu in posestvu. Če se nima trdnega 
upanja v takem položaju, da je pomoč, in sicer gotova i 
in izdatna pomoč — na potu, je bolje, da se odločiš j 
k temu — res da —- težkemu koraku, predno izkrvaviš 
do zadnje srage. Če količkaj mogoče, ti bodo upniki 
gotovo brez večje škode in večjih stroškov pomogli 
zopet — na noge. (Dalje prih.)

O borznih uzancah.
Spisal K- Meglič.

Domalega vsakemu trgovcu bo že znano, da so 
trgovske tožbe pri civilnem sodišču mučno dolgotrajne 
ter na sebi in vsled dolgotrajnosti, tudi neverjetno 
drage. Predno se spušča trgovec v drugo civilno-pravdno j 
tožbo vsled trgovskih zadev, premisli si to desetkrat, 
in končno še-le raje to pot opusti ter se z nasprot
nikom po najboljših danih pogojih poravna ; kajti sama 
pota, ki se lahko ponavljajo leto in več dni, predno 
je pravda končno rešena, so za trgovca drag denar; 
če komu, velja namreč trgovcu rek : Čas je zlato !

Dolgotrajnost trgovskih tožb potom civilno-pravd- 
nega reda izvira najpoprej že iz civilno-pravdnega reda ' 
samega, še bolj pa iz dejstva, da sodniki iz sebe o ■ 
sporni stvari ne umejo odločevati, ker so juristi, — \ 
nerazumejo pa trgovine v vseh njenih nuancah, vsled ; 
česar so za vsako malenkost potrebni izvedenci, ki naj ! 
sporno stvar s trgovskega stališča sodnikom obrazlože j 
ter jim s tem vsaj deloma predmet pravde v njega 
pravem pomenu predočijo, na kar še-le jim je omo- i 
gočeno storiti sklep in stvar razsoditi. Jaz pa sem še 
vzlic informacijam, ki jih oddajajo sodnikom izvedenci, ! 
toliko skeptičen, da mislim, da bi strokovnjaki bolje 
razsodili, nego sodniki, ki so o tem ali onem slučaju ; 
ad hoc informirani, nadalje pa jih stvar ne-le nič ne 
zanima, temveč se v stvar tudi ne morejo tako uglo- 
biti, kakor oni, ki imajo sleherni dan z enakimi ne- 
sporazumljenji opraviti.

Dejstvo zgoraj rečenega trgovci prav dobro poj
mujejo, zato si, kakor sem že omenil, dobro premi- ! 
slijo, predno drugič nastopijo tožbo po civilno-pravd- 
nem redu.

To razmerje med tožbami in pa potrebami trgovca 
ni malo pripomoglo, da so se ustanovile borze.

Prepiri, ki so ravno med trgovci takorekoč neiz
ogibni, izročili so se večinoma borzam, v katerih pri 
eni obravnavi odločijo samo strokovnjaki sporno 
stvar neizpodbitno. To pomeni za tok trgovine 
mnogo, — tu prenehajo o isti stvari različne razsodbe, 
tu prenehajo ponovna pota, tu izostanejo dragi izve
denci, izostanejo prizivi na višje inštance, končno pa 
je še razsodba brezdvojbena nujpravičnejša ter v enakih 
slučajih vedno enaka.

Borza je tedaj gotovo nekaj dobrega za trgovca, 
neko sodišče, pri katerem se je trgovcu v najkrajšem 
času in po najcenejem potu nadejati najtemeljiteje raz
sodbe.

Borzno sodišče pa ne odločuje za vse trgov
ske stvari, borzno sodišče se omejuje le na raz- 
pore, ki se tičejo predmetov, navedenih v 
štatutih t. j. v borznih uzancah. Knjižica „Borzne 
uzance“ navaja natančno, na katere predmete se raz
teza kompetenca tega sodišča in kedaj. V nadaljevanju 
o tem predmetu bom o priliki navedel predmete, danes 
omenim le, da je borzno sodišče, in sicer izključno 
le to sodišče, kompetentno razsojati o kupčijskih 
sporih onih kupčij, ki so se na borzi sami sklenile, 
ali pa, ki so se sklenile, sklicevaje se na to 
sodišče.

To poslednje je pri nas najbolj v navadi, ravno 
o tem pa naši trgovci dostikrat niti ne vedo, ali, če 
vedo, pa ne vedo, kaj to pomeni. Jaz mislim vsled 
tega, da bo naši trgovini v marsikaterem pogledu po
magano, če obrazložim v prihodnjih člankih pomen 
borznih uzanc, ter s tem slovenskim trgovcem ponudim 
priliko, dodobra poučiti se tudi o borznih uzancah ter 
tako preprečiti marsikak prepir in ž njim spojene ne
potrebne stroške. Naš kupec namreč brez obotav
ljanja vsak dan podpisuje sklepne liste, ne meni se pa 
pri tem čisto nič za tiskano vsebino sklepnega listka, 
ki obseza za vsako kupčijo veliko važnost. Ta brez
brižnost ali pa tudi opravičljiva nevednost je marsikoga 
veljala že lepe denarje in če bom z naslednjimi članki 
enega ali drugega odvrnil od škode, bom smatral svojo 
nalogo rešeno. (Dalje prih.)

Vladni zakonski predlogi v državnem 
zboru.

Dne 22. novembra lanskega leta je vlada pred
ložila državnemu zboru troje novih zakonskih pred
logov, ki imajo za trgovino velik in dalekosežen 
pomen. Vsled tega hočemo nekoliko obširneje govoriti 
o njih.
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1. Zakonski načrt o sklicevanju upni
kov. Moderno konkurzno postopanje ima namen dolž
nikovo premoženje izpremeniti v denar in skupiček 
razdeliti med upnike. S tem se konča gospodarska 
eksistenca dolžnikova in upniki dobe po dolgem času 
in z velikimi troški včasih le minimalno kvoto svojih 
zahtev. Ta procedura ne odgovarja občnim gospodar
skim interesom, ki zahtevajo, da se ohrani vsako indi- ! 
viduelno gospodarsko eskistenco, ki je subjektivno 
tega vredna in katero se sploh more materijelno ohra
niti. Istotako pa ne odgovarja interesom upnikov, kar 
že iz tega lahko razvidimo, da ravno organizacije 
upnikov na to delujejo, da se ne otvori konkurza proti j 

dolžniku, temuč da se poravnajo. Če pride do stečaja : 
upnikov, se to v prvi vrsti v to svrho zgodi, da se 
prepreči dolžnikov konkurz. In to dejstvo je 
končno moral vpoštevati tudi zakonodajalec.

Poravnalno postopanje pred konkurzom, torej 
brez konkurza je v Avstriji že obstojalo. Ko je 1. 1859. 
pretila insolvenca neke velike banke, so to postopanje 
kar čez noč vpeljali, 1. 1862. pa modificirali. V novi 
konkurzni red so sprejeli prisilno poravnavo.

Po novem zakonskem načrtu lahko napravi dolžnik, 
ki je v stiski, pri sodišču vlogo, v kateri prosi, naj j 

:se skličejo dolžniki v svrho ureditve. To ; 
lahko vsakdo stori, ki trgovsko vodi svoje podjetje — i 
torej ne le protokolirani trgovec, da celo drugi, ki sploh ; 
niso trgovci. Mora pa biti prosilec tega subjektivno 
vreden, da sodišče dovoli poravnalno postopanje in , 
objektivno mora biti gotova verjetnost, da pride 
do zaželjenega cilja. Da dolžnik dokaže svojo sub- , 
jektivno vrednost, mora predložiti premoženjski 
položaj in pa obe zadnji letni bilanci, iz katerih se 
mora razvideti, da prosilec ni bil že popreje na kantu ‘ 
in tudi sicer ne smejo biti znana kaka neugodna dej- j 
stva zoper njegovo trgovsko integriteto, kakor n. pr. 
slučaj, da je bil že prej v konkurzu ali da se je po
ravnal. Tudi ne smejo sumničiti, da je goljufiv in 
lahkomišljen kridatar. Njegove trgovske knjige morajo 
biti v redu. Da se more objektivno upati na po
ravnavo, mora dolžnik ponuditi upnikom tretjega raz
reda na j m an j tridesetodstotno kvoto. Da se bo 
ta kvota gotovo plačala, mora biti razvidno iz dolžni
kovega premoženjskega položaja ali morajo pa druge 
solventne osebe izjaviti, da jamčijo za to.

Za dolžnika ni popolnoma brez nevarnosti pri 
sodišču predlagati poravnavo. Kajti če manjka ta ali 
ona izmed subjektivnih ali objektivnih zahtev in če 
vsled tega sodišče ne ugodi predlogu, tedaj se uradno \ 
otvori konkurz, ker je dolžnik svojo insolvenco že j 
itak s poravnalnim predlogom priznal. Če se pa pro- 1 
šnji ugodi, tedaj se priobči v uradnem listu razglas, i 
v katerem se upnike skliče, in razven tega se mora 
še posebej obvestiti vse interesente, ki so razvidni iz

trgovskih knjig. Ni treba pa tega ovaditi držav
nemu pravdništvu, kar se pri konkurzu uradno 
zgodi. Posledica sklicanja upnikov je, da se ustavijo 
vsi novi eksekucijski koraki zoper dolžnika, ne 
da bi se s tem tangiralo že izvršenih. Vpravitelja 
imovine se ne postavi, dolžnik torej ne izgubi dis- 
pozicijske pravice čez svoje premoženje in sme skle
pati in izpolnjevati one plačilne posle, ki so potrebni 
za nadaljni obrat njegovega podjetja ali za njegovo 
in njegove rodbine ohranitev.

Za uvedbo tega postopanja je pa kompetentno 
okrajno sodišče, v čegar okrožju je sedež pod- 

i jetja, ali pa češe pri okrajnem sodišču nahaja sodni 
j dvor, tedaj je ta kompetenten, za katerega pa funkci- 
’ jonira posamezni sodnik, oni sodnik namreč, ki bi 
| v slučaju konkurza funkcijoniral kot konkurzni komisar, 
j Sodni dan za upnike se mora določiti v kar najkrajšem 

terminu, tako da poteče okoli deset dni od obvestila 
upnika, pa do določenega roka, da se namreč upnik 
lahko informira in tako pripravi svoje stališče, katero 
bo zastopal na sodni dan. Ta rok pa ni likvida
cijski rok v zmislu konkurznega postopanja, ker 

j manjka upravitelj imovine, ki bi se moral izreči o likvi- 
i diteti. Toda upnik in dolžnik — ne pa sodnik — smeta 
' ugovarjati glasovanju upnika, o čemer potem takoj 

odloči sodnik. Zoper to odločbo je dovoljena pritožba 
J na sodni dvor toda brez odložnega učinka. Rok se 

more preložiti le na predlog dveh tretjin došlih up- 
i nikov, če ti reprezentirajo tri četrtine zahtev, ki imajo 

pravico glasovati. V tem slučaju lahko določijo tudi 
, zaupnike, ki naj nadzirajo začasno poslovanje dolžni

kovo, da se ne uničuje premoženje.
Da pride na predlog dolžnikov do prisilne po- 

revnave, se morajo s tem strinjati upniki, ki zastopajo 
I tri četrtine vsote vseh zahtev. Če znaša kvota, ka

tero naj dobe na poravnalni predlog upniki tretjega 
razreda, manj nego 4% zahtev, katere jim gredo na 
kapitalu in na drugih postranskih pristojbinah do tre- 
notka, ko se začne postopanje, tedaj morajo v prisilno 
poravnavo privoliti tri četrtine došlih upnikov, ki 
imajo pravico glasovati in ki morajo reprezentirati 
devet desetin vsote vseh zahtev. Če ne pride do 
poravnave, tedaj se mora uradno otvoriti kon
kurz, če morda ne dovole upniki, ki zastopajo štiri 
petine vsote vseh zahtev, dolžniku odloga. Ta odgo- 
ditev pa ne ovira onih upnikov, ki niso dovolili dolž
niku odloga, z eksekucijo zoper njega postopati ali pa 
zahtevati konkurz. Vendar pa sme dolžnik en mesec, 

j predno poteče odlog, iznova prositi, da se uvede po- 
I ravnavalno postopanje.

Zakon se obrača po svoji tendenci zoper one se
paratne poravnave, ki so zdaj v navadi, in zoper osebe, 
ki v večjih mestih izvršujejo posebno obrt z izvensod
nimi poravnavami. Toda glavno, kar hoče, je: posta-



Stran 8. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Št. 1.

viti prisilno poravnavo iz konkurznega postopanja v 
nekak predkonkurz, ki mnogo prej dovede do zaželje- 
nega cilja in ne povzroča skoro nikakoršnih troskov. 
Sodišče stopi pri tem popolnoma v drugo vrsto, v 
ospredje stopijo upniki. Sodišče naj le presoja predpo
goje postopanja, določa število oseb, ki imajo pravico 
glasovati, in potrdi dolžniku zvršitev poravnave. Ob
ravnave se hitro vrsé, takorekoč trgovsko je vse posto
panje, troskov in sploh vsakega zmanjšanja aktivov se 
izogiba. Pomisleke vzbuja le dovoljenje odloga, ker bi 
se s tem postopanje lahko zavleklo. Toda na eni strani 
je dopustitev odloga vezano na zelo kvalificirano ve
čino zahtev, na drugi strani imajo upniki, ki ne sogla
šajo s tem, pravico zoper dolžnika postopati. Seveda 
ne moremo že naprej vedeti, kako bode ta zakon, če 
bode sploh še sprejet, vspeval in kakšno privlačno silo 
bo imel pri dolžnikih. Dejstvo pa je, da tak zakon 
obstoja že na Francoskem (1. 1889), v Belgiji (1885), 
v Švici (1889), na Nizozemskem (1893), na Norveškem 
(1899), v Italiji (1903) in tudi v Nemčijo si ga žele. V 
vseh navedenih državah pa še precej dobro vspeva.

2. Zakonski načrt o družbah z omejenim 
jamstvom. V nemški državi obstoja enak zakon že 
od 1. 1892. Obstoječe družbne oblike niso nikakor za
doščale vsem mnogoštevilnim gospodarskim smotrom. 
Strogo individualistična javna trgovska družba in ko- 
manditna družba, kakor tudi popolnoma kapitalistična 
delniška družba ni mogla vedno izpolnjevati gotovih 
nalog v trgovskem življenju. Neomejeno jamstvo dru
žabnikov javnih trgovskih družb je mnogokrat oviralo 
ustanovitev mnogih gospodarsko zelo koristnih in važnih 
podjetij, katerih uspešnost in obseg se ni mogel že 
naprej določiti. Toda tudi delniške družbe se ni moglo 
ustanoviti, ker je bil prvič obseg novega podjetja pre
majhen, drugič so morali pa često varovati kako skriv
nost podjetja. Ker morajo imeti delniške družbe kon
cesijo, kar navadno dosežejo še-le po dolgem času, je 
tudi to oviralo ustanovitev akcijskih družb, ker je iz
guba časa za dosego koncesije takorekoč ovira za 
ustanovitev projektiranega podjetja, če gre n. pr. za 
izkoriščanje kakega patenta, ki je vezano na gotov čas. 
Toda k temu pride še ona specifično avstrijska ovira: 
neizmerno visoko obdačenje delniških družb.

Na Nemškem se je ta oblika družb z omejenim 
jamstvom zelo dobro obnesla. Že v prvih petih letih ' 
se je ustanovilo 1792 družb z omejenim jamstvom s 
skupnim kapitalom 624,674.204 mark. Po desetih letih 
je iznašalo število teh družb 6200.

Avstrijski zakonski načrt se večinoma naslanja na 
nemški zakon. (Konec prih.)

Poslovni red za odseke slovenskega 
trgovskega društva „Merkur“.

V seji odbora slovenskega trgovskega društva „Merkur“, ki 
se je vršila dne 9. decembra 1904, je odbor soglasno sprejel v 
zmislu § 18. društvenih pravil sestavljeni poslovni red za društvene 
odseke in sklenil, da stopi v veljavnost s 15. januarjem 1905.

A. Splošne določbe.
§ 1-

V področju slovenskega trgovskega društva „Merkur“ se 
osnujejo odseki. Odsekom pripada skrb za splošno in strokovno 
izobrazbo društvenikov, za izdajanje društvenega glasila in stro
kovnih knjig, za prirejanje zabavnih večerov in veselic, za gojitev 
petja, za društveno gospodarstvo ter za posredovanje služb.

§ 2.
Odseki so sledeči : Učni, redakcijski, veselični in zabavni,, 

pevski, gospodarski, posredovalni odsek.
O potrebi ustanavljati še druge odseke, preudarja in sklepa 

odbor. Istotako je stvar odbora, sklepati o opustitvi obstoječih 
odsekov.

§ 3.
Volitev v odseke pripada odboru. V odseke sme biti voljen 

vsak društvenik. Posamezen član sme biti član več odsekov. Vo
litev v odseke se vrši vsako leto meseca januarja. Bivši člani se 
smejo zopet voliti.

§ 4.
Preminjati število članov v posameznih ‘odsekih, je stvar 

odbora.
§ 5.

Odseki si volijo načelnika in ga predlagajo odboru v po
trditev.

§ 6.
Kadar je načelnik odseka vabljen na odborovo sejo, je 

dolžan, odzvati se vabilu. V stvareh svojega odseka ima v takih 
primerih posvetovalno in glasovalno pravico v odborovi seji.

§ 7.
Odseki se morajo pokoriti ukrepom odbora. Društveni pred

sednik, oziroma 1. ali 11. podpredsednik ter tajnik imajo pravico 
vdeleževati se odsekovih sej, pri katerih imajo le posvetovalen glas.

§ 8.
Načelniki odsekov sklicujejo odsekove seje po potrebi pi

smeno z navedbo dnevnega reda ; sicer pa na pismeno zahtevo 
vsaj treh članov tekom 8 dni, potem ko se je zahteva vročila.

Seje odsekov se navadno vrše v društvenih prostorih ; iz 
oportunitetnih ozirov se more izbrati tudi drug kraj.

§ 9.
Načelnikom odsekov gre skrb za točno in redno poslovanje 

odsekov; načelnikom je skrbeti, da se izvrše sklepi brez odloga. 
Dolžnost načelniku je poročati odboru o vseh sklepih odseka, ki 
morajo obremeniti društvo. Načelnik sme izvršiti tak sklep še le 
po odobritvi odbora, izvzemši primere, za katere ima že v naprej 
posebno pooblastilo.

§ 10.
Vsak odsek ima posebno opravilno knjigo, v katero se za

pisujejo obravnave in sklepi. Koncem poslovne dobe poročajo od
seki odboru o svojem poslovanju.

§ H-
Odseki se morajo omejiti na poslovanje v področju društva. 

Na svojo roko smejo izven društva za društvo obvezno postopati 
napram tretjim osebam le, če jih v to poveri odbor posebej.

§ 12.
Stvar odbora je, dajati odsekom za pokritje stroškov, ki so 

zvezani z njih poslovanjem, potreben kredit.
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§ 13.
Glede formalnega postopanja pri odsekovih sejah veljajo 

določbe društvenega poslovnika, če posamezni odseki nimajo last
nega poslovnika. Če si posamezen odsek sestavi za svoj delokrog 
lasten poslovnik, ga mora predložiti odboru v potrditev.

§ 14.
O sporih v odsekih odloča odbor konečno.

B. Posamezni odseki.
§ 15.

Učni odsek.
Učni odsek šteje pet članov. Učnemu odseku gre skrb za 

povzdigo splošne in strokovne izobrazbe med društveniki. V ta 
namen skrbi, da se v društvu vrše od časa do časa poučna preda
vanja ter da se prirejajo učni tečaji, katere mora nadzorovati. 
Učni odsek se nadalje posvetuje in ukrepa o izdaji slovenskih 
strokovnih knjig, sestavlja za to potrebne proračune in stavlja od
boru svoje predloge. e

Redakcijski odsek.
Redakcijski odsek šteje pet članov; poleg teh je urednik 

društvenega glasila vedno član redakcijskega odseka ter ima kot 
tak posvetovalno in glasovalno pravico tudi če ni društvenik. Re
dakcijski odsek sme nastavljati za društveno glasilo plačanega 
urednika. Predmetni sklep mora odbor odobriti. Urednik društve
nega glasila more biti načelnik redakcijskega odseka le v primeru, 
da je društveni odbornik.

Redakcijski odsek določa na podlagi poročila urednikovega, 
kateri spisi se objavljajo v društvenem glasilu.

Redakcijski odsek prisoja honorar za spise, priobčene v 
društvenem glasilu. Ob odmeri honorarja se mora gibati v mejah, 
ki jih stavlja odbor od leta do leta.

Redakcijski odsek ima sejo saj enkrat na mesec. Dan in uro 
določa načelnik sporazumno z urednikom. Seje redakcijskega od
seka so tajne. Urednik ni vezan, povedati odsekovim članom imen 
pisateljev, ki pošiljajo spise za društveno glasilo. Redakcijski odsek 
mora poročati vsaj dvakrat na leto odboru podrobno o gmotnem 
položaju društvenega glasila.

§ 17.
Veselični in zabavni odsek.

Veselični in zabavni odsek šteje devet članov ter je poklican 
skrbeti za zabavne prireditve v društvu. Po potrebi si sme ob 
večjih prireditvah privzeti v svoj krog tudi nedruštvenike. Glede 
določitve pevskih točk ob društvenih zabavnih prireditvah stopa v 
dogovor s pevskim odsekom.

Pevski odsek.
Pevski odsek šteje pet članov. Pevski odsek skrbi, da se 

redno in trajno goji v društvu petje. Pevski odsek nastavlja pevo
vodjo, ki ga plačuje društvo. Društveni pevovodja je član pevskega 
-odseka, tudi, če ni društvenik. V zadnjem primeru ima le posve
tovalen glas. Pevski odsek skrbi za potrebni notni materijal, ki ga 
nabavlja na društvene stroške; pri tem pa se mora gibati v mejah, 
ki jih določa odbor od leta do leta. Pevski odsek določa program 
za zborove nastope. § jg

Gospodarski odsek.
Gospodarskemu odseku, ki šteje osem članov, je skrbeti v 

prvi vrsti zato, da ostanejo izdatki društva v ravnotežju z dohodki. 
Pretresuje torej vsa vprašanja, ki se tičejo društvenih financ ter 
stavlja odboru svoje predloge in nasvete. Društveni blagajnik in 
gospodar sta vedno člana gospodarskega odseka z vsemi pravicami 
odsekovih članov. §

Posredovalni odsek.
. Posredovalni odsek ima svoj poslovni red.

Raznoterosti.
Nova alpska železnica. Še dobro leto, in zapiskal in za

hropel bode skozi naše lepo bohinjsko gorovje, skozi Goriško — 
lokomotiva. Prej mirne, tihe in romantične doline bodo zamenjale 
svoj sveži vzduh z dimom, kjer so bile prej majhne, kmečke 
bajtice, nastale bodo tovarne, veliki hoteli . . . Prihodnost nam 
tako kaže, da bode nova železnica velikanskega pomena za razvoj 
trgovine in industrije, pa tudi kmetijstva, ker se bode ravno na
šemu bohinjskemu kmetu odprla krajša pot za izvoz njegovih 
mlečnih in drugih izdelkov. Na drugi strani moramo pa priznati, 
da nam bo ta železnica tudi mnogo škodovala, ker se bode nem
štvo kar na debelo importiralo v naše lepe kraje. Tuji kapital se 
bode naselil — in milostno se bo morda tudi našemu ljudstvu 
dovolilo, da pojde v tovarno ter tako pomaga pomnoževati tuj 
kapital. In Nemci delajo že račune z našimi zakladi. V drugem 
oddelku industrijskega sveta je govoril član tega sveta Singer o 
tem, kako bi se naše vodne moči vporabile. Tudi „Oesterr. Rund
schau“ priobčuje v 2. številki tozadevni članek.

Toda upajmo, da se naši slovenski krogi, ki so pri tem 
udeleženi, združijo, da sami vporabijo vse one moči, ki so še 
skrite v naših deželah. Bila bi pač umestna akcija, ki bi se ne 
ozirala ne na levo ne na desno, — ampak imela le eno pred 
očmi : napredek naše žalibog še tako zaostale industrije in trgovine. 
Tu se nam odpirajo perspektive, katerih ne smemo prezreti, kajti 
sicer nam vse zopet odnese edinole tujec, ki se nam bode potem 
prav sladko v pest smejal. Š.~

Tržaško pristanišče. Pomorstveni oddelek trgovskega mi
nistrstva je izdal 1200 strani obsegajoče delo „Die Warenbe
wegung in den österreichischen Häfen“ od leta 1890 do 
1903. V tej dobi se je ves pomorski promet povzdignil od 1. 1891 
do 1902 od 9,366.156 met. stotov na 16,389.679 met. stotov. Po
morski promet Trsta se je v tem času zvišal od 6,554.650 met. 
stotov v 1. 1891 na 12,185.557 met. stotov v 1. 1902. Ves avstrijski 
uvoz v pomorskem prometu se je torej povzdignil za 86'75 odst. 
uvoz Trsta za 85 91 odstotkov. Po vrednosti se je promet Trsta v 
tem času povzdignil za 81,837.545 K, dočim se je ves avstrijski 
uvoz zvišal za 84,905.618 K. Tudi izvoz se je v omenjeni dobi 
zelo zvišal, čeprav pravzaprav še le od 1. 1895. počenši. Tako se 
je zvišala vrednost tržaškega izvoza od leta 1894 za 70,087.354 K.

* A
Sedmi mednarodni kongres za zavarovanje delavcev se

bo vršil med 17. in 25. septembrom 1905 na Dunaju. Gotovo je 
ravno vprašanje zavarovanja delavcev eno najvažnejših, katerega 
ugodna rešitev bi bila za vse kroge in sloje kar najkoristnejša. 
Tudi na trgovino in industrijo vpliva blagostanje in dobra preskrba 
delavcev zelo ugodno, ker se delavna zmožnost delavcev zviša, če 
se jim zagotovi njihovo gospodarsko osodo, če se jih preskrbi za 
slučaj bolezni, onemoglosti in starosti. In čeprav ima morda delo
dajalec pri tem troške — toda te izdatke dobro pokriva večja de
lavna zmožnost delavčeva. Vlada je predložila, kakor je že ome
njeno, zakonski načrt o zavarovanju delavcev za onemoglost in 
starost, o katerem morajo pa prej še le interesovani krogi izreči 
svoje mnenje. —a.

Poizkusna in preizkusna postaja za tekstilije. Na inici
jativo deželnega odbora češkega je tehnologični obrtni muzej 
trgovske in obrtne zbornice v Pragi ustanovil poizkusno in preiz
kusno postajo za tekstilije, za katero je nabavil najmodernejše 
stroje in aparate. Proti majhni, po tarifi določeni odškodnini pre
vzema ta zavod najrazličnejše preizkušnje surovin, tkanin itd. v 
mehanično- in kemičnotehnologičnem oziru. Zaznamek posameznih 
preizkušenj, kakor tudi tozadevne tarife se pošiljajo na zahtevo.





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

Letnik II. V Ljubljani, dne 15. februarja 1905.

O konkurzih.
Spisal dr. Konrad Vodušek.

O konkurzu vobče.

(Dalje.)

Včasih se tudi pripeti, da se konkurzant preseli 
poprej na boljši svet nego se mu ridere strop nad glavo. 
Ob takih prilikah se dediči navadno ne „smejejo“, pač 
pa branijo nič kaj mikavne dedščine. In zgodi se, da 
se ravno na njihov predlog o tej zapuščini raz
piše konkurz in na tej poti urede zamotane zapustni
kove razmere.

Najčešće pa — iz razlogov, ki jih obrazložimo poz
neje, — niti prezadolženec sam, niti njegovi dediči ne 
prosijo za konkurz. Je pač trnjeva in težka ta pot k 
sodišču! Zategadelj pa upniki sami pospešijo, česar se 
bodoči kridatar brani do zadnjega dihljaja. § 63. k. z. 
daje namreč upniku, ki utegne na verodostojni način 
izkazati svojo terjatev do dolžnika, borečega se tudi že 
z drugimi izvršbami, pravico, zahtevati otvoritev kon- 
kurza. Sodišče se temu predlogu odzove na ta način, 
da razpiše posebni narok in pozove dolžnika, da ima 
do tega naroka svoj dolg pri predlagatelju konkurza 
poravnati, oziroma primerno zavarovati a 1 i pa pri na
roku samem predložiti natančen popis svojega premo
ženja ter dokazati, da je gmotno zmožen vse svoje 
upnike izplačati in zadovoljiti. Tako je tedaj revež po
stavljen pred skrajno alternativo, pred ultimatum. In če 
si ne more pomagati iz te zadrege ali pa se niti ne 
zgane in ne zglasi pri naroku, ugodi sodišče ponovlje
nemu predlogu na otvoritev konkurza brez vsakega 
nadaljnega postopanja in razglasi konkurz.

Včasih obupani dolžnik, mesto da bi šel sam 
k sodišču prosit za konkurz, kar čez noč izgine in zbeži. 
Naravno je, da vsled tega upnike mine vsaka najmanjša 
potrpežljivost. Vsakdo, ki ima zoper tega „ubežnega 
kralja“ izvršilno ali vsaj verodostojno izkazano terjatev, 
lahko nemudoma predlaga konkurz. In če sodnija spozna, 
da utegne odlašanje konkurza le škodovati, stori hitro 
svoj sklep, postavi pobeglemu ali skritemu dolžniku 
kuratorja, ki se ima o tem predlogu izjaviti. Potem pa 
se zapečati vse, kar je kridatar privoščil svojim upnikom 
in ni odnesel.

Tako se tedaj rodijo konkurzi. Iz napisanega vi
dimo, da sodišče nikdar ne otvori konkurza uradoma, 
to se pravi brez predloga upnikov ali lastne prošnje 
dolžnikove. Kdor je tedaj pri kakem konkurznem kan
didatu znatno udeležen, mora čuti in skrbeti sam, ako

! hoče, da se mu pomaga.
Trgovski konkurz.

Že zgoraj smo omenili, da po naših postavah 
vsak dolžnik brez izjeme lahko pride v konkurz. V 
tem oziru je torej pri nas drugače nego na Francoskem, 
kjer je konkurz rezerviran edino le trgovcem, kar po 
naših mislih ni pravično in pravilno.

Vendar ima tudi naš konkurzni red §§ 191—253 
! svoje posebnosti za „trgovske družbe in tiste trgovce, 

katerih tvrdke se nahajajo v trgovskem registru“. Raz
like so majhne. Za trgovski konkurz so pristojna 
trgovska sodišča, kar za nas nima važnosti, ker oprav
ljajo naša deželna in okrožna sodišča tudi trgovsko
judikaturo.

Pač pa so posledice konkurza ostrejše za trgovca. 
; § 246 k. r. določa, da mora vsak bivši kridatar- 
I trgovec doseči posebno rehabilitacijo. Le ta 
j se mu dovoli in javno po časopisih razglasi tedaj, 
! ko dokaže, da je vse terjatve svojih upnikov na glav

nici in pripadkih docela poplačal ali poravnal na na
čine, ki jih dopušča obč. državljanski zakon. Vse to 
konkurzna sodnija natančno preišče in dožene. Do ti
stega časa je trgovcu, ki je prestal konkurz, prepo
vedana vsaka druga tvrdka nego njegovo ime in priimek. 
V trgovskih družbah tedaj ne sme nastopati! Tudi ne 
more biti voljen v trgovsko zbornico in prevzeti drugih 
častnih trgovskih poslov. In končno mu je prepovedan 
in nedostopen tudi poklic senzala, borznega agenta in
posel konkurznega upravitelja.

Kakor vidimo, je naš konkurzni red s svojimi po
sledicami za trgovca strožji nego za navadnega falita. 
Vpraša se, zakaj se baš trgovcu nalaga večja po
kora nego drugim dolžnikom. Nekaj opravičenosti je 
pač najti v tem, da se vsakega trgovca, ki je zabredel 
v konkurz, toliko časa ne more smatrati za istopravnega 
z drugimi sovrstniki, dokler ni poplačal vseh 
svojih dolgov in vseh svojih upnikov, ki 
so pri konkurzu vendar le trpeli škodo in imeli izgube ! 
Če hočeš tedaj vstopiti zopet v krog povsem neoma-
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deževanih trgovcev, moraš plačati vsakemu do zad
njega vinarja vse, kar si mu povzročil škode in 
izgube. To je na vsak način pravično. Vendar bi mo
ralo to veljati za vse kridatarje in ne samo za trgovce! 
Saj trgovski krogi že sami lahko poskrbe, da se nič
vredneži — vsaj dlje časa — ne šopirijo v trgovskem po
klicu, k temu ni treba konkurznih posledic. Vse te določbe 
naj bi veljale pač le za kridatarje, katerim se je doka
zalo, da so na več ali manj kazniv način po
vzročili svoj konkurz in tujo škodo ! —

Glavna razlika med navadnim in trgovskim kon
kurzom se pa nanaša na takozvani „konkurzni razlog“. 
§ 194 k. r. določa, da mora vsak trgovec tisti dan, ko 
ustavi svoja plačila, ustmeno ali pismeno o tem 
obvestiti konkurzno sodišče. In § 198 k. r. predpisuje, 
da mora konkurzno sodišče, kateremu se je ustavitev 
plačil naznanila, bodisi od prizadetega trgovca samega 
bodisi le od enega izmed upnikov z verodostojnimi 
terjatvami, ne glede na vse drugo, razpisati konkurz o 
premoženju dotičnega trgovca. Okoliščina, da ne more 
več zmagovati svojih plačil, je tedaj odločilna. In brez 
pomena in veljave za otvoritev konkurza ostane vse 
drugo, naj si je dotičnik v resnici aktiven in samo v 
denarnih zadregah, naj si je v resnici tudi prezadolžen 
in pasiven. Brž, ko ne more več svojih rednih plačil 
dohajati, se mora vdati osodi in podati v žalostni jarem 
konkurza. Drugačna je stvar pri netrgovcu. Kakor 
smo že nekje omenili, otvori se navadni konkurz le 
o premoženji takega dolžnika, ki je vsakega plačila 
nezmožen in ki mu je v istini nemožno, poplačati 
svoje dolgove (§§ 1 in 62 konk. r.). Ta okolnost se 
mora poprej od sodišča pri gori omenjenem naroku pre
iskati. In le tedaj, če dolžnik ne dokaže svoje aktiv
nosti in se sodno dožene njegova prezadolženost, za
poje kant.

Pogoj za trgovski konkurz je tedaj insolvenca 
trgovčeva, dočim se navadni konkurz razpiše stoprav 
na podlagi dolžnikove prezadolženosti ali insuficijence. 
V novejšem času se sicer prepirajo teoretiki o tem 
vprašanju. Nekateri trdijo, da se trgovski in navadni 
konkurz v tem pogledu prav nič ne razlikujeta, marveč 
ima eden ko drugi isti pogoj, isti razlog in isto pod
lago, namreč dolžnikovo prezadolženost. In 
tudi o tem se čujejo različna mnenja, je-li insolvenca 
pripravnejši trenotek in razlog za otvoritev konkurza 
nego dejanska gmotna nezmožnost. Po naših mislih 
se v veliki večini konkurznih slučajev časovno ena od 
druge ne razlikuje bogsigavedi kako. Tudi se mora 
pomisliti, da se pri trgovcu prezadolženost pokaže 
ravno v njegovi insolvenci. Naša postava ima tedaj v 
vsakem slučaju, bodisi pri trgovskem, bodisi pri na
vadnem konkurzu, pravzaprav kridatarjevo prezadolže
nost v mislih, in le, ker se pri trgovcu gmotna one
moglost najzanesljivejše in bolj nego pri drugih dol

žnikih pokaže v njegovi insolvenci, določa slednjo kot 
jasni dokaz prve in za znamenje konkurznega začetka. 
Pomisliti je treba, da se vsakdo gotovo izkoplje 
iz zadrege v plačilih, če je v istini še kaj de
narnih ;sredstev in kreditnih prilik. Kdor 
se čuti odločno aktivnega, stori tedaj o pravem času 
primerne korake, da ne zastane s plačili. Sicer se mu 
mora očitati edinole nerodnost, ki pa pri pravih 
in dobrih trgovcih itak ne igra in ne sme igrati nikake 
vloge. Po drugi strani se velikokrat čuje, da se zlasti 
mlajšim trgovcem pripeti često kaka zadrega v plačilih, 
ki jih kaj rada in hitro pahne v pogubo. To je čista 
resnica, ki smo jo že gori dovoljno omenjali. Kdor 
pač na pesek zida, dela kakor tisti, ki se izprehaja ob 
prepadu — s svojimi spekulacijami, ki niso v nikakem 
razmerju z njegovimi gmotnimi sredstvi. Va banque 
igrati ni stvar trgovca, ki mora računati z vsemi 
faktorji !

Pa tudi insolvenca kot konkurzni razlog se da 
prav izlahka zagovarjati. Namen vsakega konkurza tiči 
v tem, da se varujejo interesi vseh upnikov. 
Če se tedaj začne ta ali oni dolžnik majati, zgodi se 
večkrat, da eden izmed upnikov s pravočasnimi koraki 
pobere vse, kar je še sploh najti pri tem dolžniku. 
Le-tà se seveda bori že z izvršbami in tožbami, ker 
nima sredstev za različna plačila. Ali vendar se ne 
more odločiti za konkurz, vkljub temu, da je že davno 
prenehal z rednimi plačili. Na ta način se končno 
vendarle približa trenotek, ko se ne da več prikrivati 
jasna in popolna prezadolženost. Tu se je tedaj umetno 
zavlekla otvoritev konkurza. In kaj se je zgodilo? Nekaj 
živahnih upnikov je med tem časom po paznosti, po 
naključju in po sreči prišlo do popolnega pokritja. 
Drugi pa bodo morali gledati v zrak in boriti se v 
konkurzu za ostanke. Vse to bi bilo izostalo, da je 
dolžnik takoj s tistim trenotkom, ko je opešal v 
plačevanju in vsled tega povzročil tožbe, še 
pred izvršbami stopil v konkurz. S takim pravo
časnim konkurzom bi se ravno doseglo, da bi se pra
vično in enako porazdelilo konkurzantovo premoženje 
med vse upnike. V tem oziru je tedaj insolvenca 
sama po sebi zelo prikladen razlog in trenotek za 
otvoritev konkurza. —

Na tem mestu nam je omeniti tudi prisilno po
ravnavo. O njej hočemo sicer pozneje govoriti obšir
neje v posebnem poglavju. Vendar jo je že tukaj na
vesti kot posebnost trgovskega konkurza. S prisilno 
poravnavo se po izvršenem likvidacijskem naroku na 
prošnjo trgovca-kridatarja dvigne konkurz, če v to pri
voli postavno določeno število upnikov (§ 207 k. z.). 
Ta poravnava, ki je v gotovih slučajih izključena, 
velja tudi za upnike, ki je niso hoteli privoliti ali ki 
svojih terjatev v konkurzu sploh niso oglasili. Dočim 
se tedaj navadni kakor trgovski konkurz končata lahko
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z navadno poravnavo, ima trgovski še svojo posebno 
prisilno poravnavo. Ni nam treba poudarjati, da po
meni ta institut veliko dobroto za kridatarje. Lahko 
se reče, da se sploh pri vsakem trgovskem kon- 
kurzu takoj iz početka dela in deluje na to porav
navo. Ali nepravično je le to v naši postavi, da je ta 
institut rezerviran za protokolirane trgovce, dočim se 
manjšim trgovcem in obrtnikom ni hotela priznati ta ' 
koncesija. Obžalovati je to tembolj, ker je baš prisilna 
poravnava najuspešnejše sredstvo za gmotno retabli- 
ranje kridatarjevo. Da je malim trgovcem in obrt
nikom le-tò ravno tako želeti in privoščiti kakor večjim, 
o tem se nihče ne bode prerekal. S prisilno poravnavo 
se o pravem času prepreči razprodaja in razpr
šitev dolžnikovega premoženja. To se dogaja redno 
in brez izjeme zelo pod ceno in se na ta način 
napravi kridatarju veliko škode in izgube. To razpe
čavanje pod ceno mora tedaj veliko občutneje zadeti 
manjšega, revnejšega trgovca kakor protokolirane 
tvrdke. Zategadelj nam je res prav težko razumeti, 
zakaj se je prisilna poravnava pridržala le „višjim slo
jem“. Na vsak način pa je naš konkurzni red ravno 
v tej točki zelo potreben primerne reforme.

Če končno še omenimo, da § 66 k. r., glasom 
katerega se navadni konkurz ne otvori, če zahteva to 
samo en upnik, ne velja za trgovski konkurz, smo 
pač navedli vse razlike med navadnim in trgovskim 
konkurzom. (Dalje prih.)

O borznih uzancah.
Spisal K. Meglič.

(Dalje.)

I.
Največje škode trpe trgovci, ki ne poznajo določb 

borznih uzanc, kupujejo pa na tej podlagi, vsled za
kasnelih odpoklicev t. j. vsled zamude. Zato smatram 
obrazložitev zamude za najaktualnejšo, ker je s pozna
vanjem te točke lahko vsak dan temu ali onemu tr
govcu pomagano.

Kdor tedaj kupi, vzemimo, gotovo množino moke
a) za točno odpošiljatev, b) za začetek meseca, prvo 
polovico meseca, drugo polovico meseca, sredino meseca 
ali za konec meseca, c) za sukcesivni odjem v več 
mesecih — ter si to kupčijo da potrditi s sklepnim 
listom, v katerem je največkrat tiskano :

„V spornem slučaju se podvržeta obe stranki ne
izpodbitnemu sklepu borznega sodišča v (Budimpešti, 
na Dunaju i. dr.),“ ali pa potom rekomandiranega, 
češče tudi navadnega pisma, v katerem se istotako 
sklicujeta oba kontrahenta na to ali ono borzo, — 
ustmena pogodba pred borznim sodiščem ni veljavna, 
— temu je treba poznati borzne uzance, ako noče

imeti neprijetnih presenečenj. Tukaj pripominjam, da 
se vrše presenečenja neugodno za kupca največ v 
časih vedno se dvigajočih cen, pa tudi lahko v časih, 
ko so dnevne cene nižje nego sklepne.

Trgovcu je tedaj treba vedeti, da pomeni a) 
„promptna“ — točna odpošiljatev po budim
peštanskih uzancah, da mora prodajalec najpozneje 
osmi dan po dovršeni kupčiji izročiti vse prodano 
blago železnici, ako pa mora kupec sam dostaviti vreče, 
kar velja največ za poljske pridelke, pa osmi dan po 
prejemu vreč, ali za druge izdelke ali pridelke — po 
prejemu potrebne embalaže. Kupec pa mora embalažo 
po budimpeštanskih uzancah, drugi po dunajskih naj
pozneje tretji dan odposlati — po dunajskih je čas 
omejen na 6 dni. To velja tudi za kupčije, pri katerih 
se glede časa ni nič omenilo.

b) Začetek meseca — od 1. do vštetega 9. 
po budimpeštanskih uzancah, po dunajskih od 1. do 
vštetega 5.

Prva polovica meseca znači po budimpe
štanskih in dunajskih od 1. do vštetega 15.

Druga polovica od 16. do zadnjega dne 
meseca.

Sredina meseca znači po budimpeštanskih na
tančno 15., po dunajskih uzancah pa od 13. do 
vštetega 17.

Konec meseca pomeni po budimpeštanskih 
zadnji dan v mesecu, po dunajskih pa zadnjih 
pet dni.

c) Sukcesivni odjem v teku več mesecev pomeni, 
da mora kupec prevzeti in prodajalec izročiti od kup
ljene množine natančno oni del, ki pripada na en mesec, 
recimo, če kupi 90 vreč moke za sukcesivni trimesečni 
odjem — se mora vršiti odpošiljatev po 30 vreč na 
mesec. Pri tem pa ne izpremeni pripomnja :

sukcesivni odjem v treh mesecih „po kup
čevi volji oziroma po kupčevem odpoklicu“ 
na stvari nič — od sklenjenih 90 vreč mora biti pre
vzetih vsak mesec 30 vreč. Zgornja pripomnja „po 
kupčevi volji“ ima samo to dobro stran za kupca, 
da ima čas z odpoklicem ves mesec, toda v teku 
meseca mora z blagom disponirati, dočim se kupcu, 
ki je morda 2 dni pred prvim kakega meseca blago 
brez zgornjega pogoja kupil, lahko in navadno tudi 
pripeti, da ima prvega naslednjega meseca od prodajalca 
v rokah rekomandirano odpoved za tisto mesečno 
množino, katera mora biti 4. odnosno 5. tistega meseca 
potem že prevzeta.

Sele, ko so našemu trgovcu zgornji pojmi jasni, 
ali pa jih ima saj pri roki, — bo zrl v času rapidnih 
poviškov cen z večjo samozavestjo na svoj sklep in se 
mu ne bo treba bati, da se mu prodajalec izmuzne z 
odpošiljatvijo ; — poznati pa mora potem tudi natančno 
naslednji postopek.
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Za točno oddajo kupljenega blaga kupcu ni treba 
še-le odpovedavati, pač pa mora paziti, da je natančno 
saj na zadnji t. j. 6. ali 8. dan blago prodajalec oddal. 
V vseh drugih slučajih pa se odpoklic navadno vrši 
pismeno ali brzojavno; če pismeno, tedaj najbolje s 
priporočenim listom. Četrti odnosno peti delavni dan, 
dan oddaje pisma ali brzojava izvzemši, (na praznik se 
ne sme disponirati), mora prodajalec blago od
poslati — ali nasprotno kupec z blagom 
razpolagati oziroma blago prevzeti.

Če se to ni zgodilo, nastane zamuda. V zamudi 
se nahaja prodajalec, če ni pravočasno izročil blaga, 
kupec, če ni po prejemu odpovedi pravočasno z blagom 
razpolagal. V prvem slučaju mora kupec, v drugem 
prodajalec najpozneje drugi delavni dan 
po zamudi proti temu v rekomandiranem listu 
protestirati, kar bom najložje označil s skico protest
nega pisma:

Gospod J. J.
v N.

Vsled kupne pogodbe z dne . . . glaseče se : (se
navede množina, cena, in drugi pogoji)............sem
Vam odpovedal s priporočenim listom z dne ... za 
ta mesec določeno množino ... za dan ... v zmislu 
gornje pogodbe.

Ker moje odpovedi niste pravočasno izvršili, dvi
gam v varstvo svojih interesov protest.

Hkratu : (tu navede enega izmed naslednjih 
pogojev).

1) zahtevam, da se pogodba izvrši in se mi vsled 
zamude nastala škoda povrne ;

2) odstopim od pogodbe, kakor bi je sploh ne bilo;
3) naznanjam, da si bom vsled Vaše zamude 

nabavil drugo blago (prodal neprevzeto blago) ter od 
Vas zahteval razliko, ki bi nastala meni v škodo, isto
tako tudi povrnitev druge škode in stroškov;

4) izjavljam, da zahtevam brez nabave drugega 
(brez prodaje Vašega blaga) samo razliko med pogo
jeno in dnevno ceno ;

5) zahtevam nadomestitev dokazane škode ali 
prikrajšane koristi.

Z odličnim spoštovanjem 
Priporočeno. L. M.

Na tako protestno pismo odgovori kršitelj po
godbe kajpada s prvo pošto. Vendar pa kontrahent, ki 
je oddal protestno pismo, ne sme čakati odgovora, če 
je kršitelju naznanil v protestnem pismu eksekutivno 
nabavo ali prodajo (štev. 3), marveč mora to dejan
sko izvršiti najpozneje prvi delavni dan po oddaji 
protestnega pisma. Če slednje opusti, pristaja mu ta 
pravica po dunajskih uzancah le še, če vloži najpo
zneje peti dan po oddaji protestnega pisma — tožbo. 
Po budimpeštanskih uzancah pa bi poznejša ekseku- 
tivna nabava ali prodaja blaga ne pomenila več za

račun kršitelja pogodbe, vendar pa se dopušča tudi v 
tem slučaju poravnava razlike.

Zahteva (štev. 1), da se pogodba izvrši, je pravo
moćna, če je vsaj v teku 30 dni po preteku vložena 
tožba.

Odstop od pogodbe (štev. 2) obsega nemudno 
povrnitev morebitnih predplačil ali are.

Ako pa se po protestnem dnevu skozi 30 dni 
opusti vsaka tožba, je pogodbo smatrati za razve
ljavljeno.

Povedano velja, če je bilo pravočasno protestirano ; 
i če pa nobena stranka ni pravočasno protestirala, sma- 
j trati je pogodbo za 14 dni molče podaljšano, vendar 

pa mora slediti pred pretekom 14dnevnega roka tri
dnevna odpoved. Šele po preteku 14 dni se more proti 
kršitelju pogodbe v zgornjem zmislu postopati. — Pod 
pogodbo pa ni razumeti samo nakupov enkratne po- 
šiljatve, marveč se v zgornjem zmislu lehko postopa 
za vsako delno, pravilno odpovedano množino, tedaj

I za vsako mesečno množino posebej.
Važno pri sklepih za večmesečno sukcesivno od- 

' dajo je to, da se mesečne partije, ako obe stranki 
J molčita, lahko podaljšujejo do najzadnjega roka same po 
i sebi, kar pa je po dunajskih uzancah šele od lani v 
j rabi, dočim so po prejšnjih uzancah v slučaju oboje- 
I stranskega molka mesečne partije v 30 dneh po pre

teku vsakega roka postale ne več obstoječe. (Dalje prih.)

Vladni zakonski predlogi v državnem 
zboru.

(Konec.)

Najvažnejše v tem zak. načrtu je pač, da ni vedno 
treba imeti za ustanovitev takih družb koncesije. Le 
za zavarovalne družbe, potem za družbe za zgradbo 
železnic in za promet po istih, nadalje za družbe za 
dobivanje izvzetih mineralij in zemeljske smole (asfalta),

I slednjič za podjetja, ki se bavijo z izdavanjem zastavnih 
listin kakor tudi fundiranih bančnih zadolžnic, in pa za 
podjetja, ki nabirajo in prevažajo izseljence, — zahteva 

i zakon državno dovoljenje družbene pogodbe. Sicer se pa 
zahteva za ustanovitev družbe le izpričevalo potom 
notarijatskega akta, in v družbini pogodbi se mora na
vesti le tvrdko in sedež družbe, predmet podjetja, veli- 

■ kost glavnice in vsoto vloge, katero mora vsak dru- 
! žabnik vplačati. Najmanjša glavnica je 20.000 K, kar 
i je popolnoma umevno, ker podjetje z manjšo glavnico 

pač ni sposobno za to družbeno obliko, ki zahteva ne
koliko boljše in širše poslovno obzorje. Kot minimum 
za posamezne vloge družabnikov je določena vsota 
500 K — en družabnik pa ne sme pri ustanovitvi 
družbe prevzeti več vlog. S tem se hoče odstraniti
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vsako veliko kapitalistično podlago. Za železniške družbe 
znaša minimum vloge dvesto kron, da se s tem omo
goči tudi manjšim, lokalnim kapitalistom sodelovanje. 
Pod gotovimi kavtelami je tudi dovoljeno, da se za
računavajo apporti v glavnico.*) Družbeni člani jamčijo 
le s svojo vlogo; če ne vplačajo cele vloge, tedaj jam
čijo za ostanek, vsi družabniki pa jamčijo skupaj za 
slučaj, da eden izmed družabnikov ne vplača cele svoje 
vloge. S tem in pa z nadaljno določbo, da se sme 
glavnica znižati le po izvršenem določenem vzklicnem 
postopanju in da se smejo le bilančni preostanki po
razdeliti kot dobiček med družabnike, — so posredno 
kontrahenti zavarovani zoper goljufiva oškodovanja. 
Tudi se sme v družbeni pogodbi določiti posebno 
dolžnost za doplačitev. Deleže se sme prenašati, za
puščati in zastavljati, vendar se zahteva za prenos med 
živimi notarijatski akt, prenos potom indosamenta je 
brez učinka. Tudi se ne smejo deleži glasiti na imet
nike; s tem se hoče onemogočiti špekulativno izrab- 
ljenje teh deležev. Ker je vsaka prememba družbene 
pogodbe vezana na kvalificirano večino, je vsaka sila 
izključena.

Družbe naj vodijo poslovodje, katere izvolijo 
družabniki ali katere postavi država, dežela ali druge 
javne korporacije. Za poslovodje se sme določiti tudi 
družabnike. Poslovodje imajo zelo dalekosežne pravice. 
Toda vsled tega je tudi njihovo jamčenje strožje in 
morajo svoj posel opravljati s skrbnostjo rednega opravi- 
telja. Družba jamči za poslovanje družabnikov, dokler 
se ti gibljejo v zakonito določenih mejah. Poslovodje 
morajo tri mesece po preteku poslovnega leta sestaviti 
računski zaključek, ta termin se more le v prvem po
slovnem letu podaljšati za šest mesecev. Natančno je 
določeno, kdaj in kako se lahko odstavi poslovodje. 
Poleg teh poslovodij naj fungira še nadzorovalni 
svet, če znaša glavnica več nego 500.000 K in če je 
več nego 20 družabnikov.

Zbor družabnikov ima pravico sklepati o računskem 
zaključku ter ga presojati, razbremeniti poslovodje in 
nadzorovalni svet, izterjavati vplačila, povračevati do
plačila, nastavljati trgovske pooblaščence, pregledovati 
poslovanje sploh in zahtevati eventuelne odškodnine od 
poslovodij in nadzorovalnega sveta. Natačno je tudi 
določeno, kako se naj skliče te zbore, kako naj se v 
njih sklepa in kakšno mora biti razmerje glasov.

Ustanavljanje podružnic je dovoljeno, odvisno 
pa od gotovih predpogojev.

Družbe imajo pravice jurističnih oseb in so z 
ozirom na vsa ona podjetja, za katerih obratovanje 
obstoje posebni predpisi, vezane na obstoječe predpise. 
Za sestavljanje bilanc veljajo določila trgovskega za
konika. Dovoljeno pa ni, družabnike za njihovo delo-

*) Apporti so vloge, katerih člani delniških družb ne vplačajo 
v gotovem denarju v družbeno glavnico.

vanje pri ustanavljanju odškodovati. Vse stroške, ki 
nastanejo pri snovanju in pri upravi, se mora v po
polnem znesku ustaviti kot izdatek v letni račun — ne 
pa kot aktiva. Posebna določila veljajo za razid in 
likvidacijo družbe. V gotovih slučajih razpusti družbo 
tudi lahko upravna oblast in trgovsko sodišče. Pri tem 
je dobila finančna prokuratura posebno novo 
funkcijo, kakršne ne najdemo v dosedanjem avstrijskem 
pravnem zistemu — v posebnih slučajih ima namreč 
pravico predlagati, da se družba razpusti.

Nadaljna določila normirajo dovoljenje za naselitev 
tujih, inozemskih družb; če ne obstoja vzajemnost, 
tedaj se mora vsaka naselitev šele posebej dovoliti. 
Določene so tudi posebne kazni. Gotova nezakonita 
početja posLovodij in nadzorovalnega sveta se smatra 
za prestopke, kar se kaznuje z zaporom od enega tedna 
pa do enega leta, s čemer se tudi lahko spoji kazen 
v denarju od 1000 do 20.000 K.

Najvažnejši je sedmi odstavek tega načrta, ki go
vori o davčno- in pristojbinskopravnem ravnanju s temi 
družbami. Če se te družbe previsoko obdači, če se do
loči previsoke davčne postavke, se s tem takorekoč 
ovira razvoj te nove družbene oblike. Toda v tem oziru 
ni bila finančna uprava prav posebno naklonjena tem 
bodočim družbam. Princip dvojnega obdačenja velja 
ravnotako kakor pri akcijskih družbah — in tudi v 
slučaju izgube se mora plačati davek, ki je določen na 
en "/o» °d glavnice. Le davčna mera je nekoliko nižja 
kot pri delniških družbah, pri 100.000 K čistega do
bička znaša 5% in se zviša pri vsakih nadaljnih 
100.000 K za l°/0 — do 9%.

Zelo dvomljivo je, če bodo te nove družbene 
oblike prenašale težko fiskalno breme. In skoro gotovo 
se bode moralo to breme znižati, sicer bodo te družbe 
ostale le poizkusi — do pravega razvoja in življenja 
pa ne bo prišlo. —

3. Zakonski načrt dopolnuje in izpreminja 
predpise o vpisih v trgovski in zadružni re
gister. Dozdaj so se dogajale često pomote in sicer 
vsled tega, ker so nastale v večjih mestih tvrdke s po
dobno se glasečimi imeni, ker so stare tvrdke še vedno 
naprej vodili, čeprav je podjetje že prenehalo, in ker 
se vpisi v trgovskem registru glavnega obratovališča 
niso vedno strinjali z vpisi v registru podružnice. Tem 
nedostatkom se je odpomoglo dozdaj administrativnim 
potom, in so se določili razni pripomočki za identi
ficiranje, v kolikor se to sploh more storiti. Zak. pred
loga spreminja vse te stroge predpise v obligato- 
rične. Če se naznani tvrdko, se mora natanko označiti 
in v trg. register vpisati predmet podjetja, nadalje sedež 
glavnega obratovališča, kakor tudi eventualne podruž
nice. V gotovih krajih se tudi lahko zahteva, da se 
označi cesto in pa hišno številko. Če se predmet pod
jetja, sedež glavnega obratovališča ali podružnice ali
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pa njihovo ime izpremeni, se mora to vpisati. Naznanila 
te vrste ni treba kolkovati. Če tvrdka preneha, se mora 
to uradno vpisati v trgovski register, prej se mora to 
naznaniti imetniku tvrdke in se sme dovoliti primeren 
čas, da se more eventuelno pritožiti. Osnovanje po
družnice se mora naznaniti tudi pri trgovskem sodišču 
glavnega obratovališča in nasprotno. Če se preseli 
tvrdka v drug soden okraj, se mora to preselitev na
znaniti onemu sodišču, pri katerem je bila tvrdka do- 
zdaj vpisana. Enaki vpisi veljajo tudi za zadružni 
register.

Nekdanja organizacija trgovcev in 
obrtnikov.

Piše dr. Kermavner.

Starodavnemu načelu, da je v združenju moč, 
so se klanjali v srednjem veku vsi stanovi brez izjeme. 
Plemstvo, duhovščina, meščanstvo raznih mest med 
seboj, za časa puntarskih vojsk celo podložni kmetje; 
vse se je združevalo in organiziralo.

Z največjim uspehom, bi lahko rekel, se je orga- 
nizoval obrtni stan v svojih cehih, katere si hočemo v 
svojem sestavu malo bližje ogledati.

Cehi (beseda izvira od nemške besede „die Zeche“) 
so bili na kraj omejene strokovne zadruge obrtnikov 
ene vrste. Najvažnejši so bili cehi rokodelcev. Sicer so 
bili tudi trgovci združeni v enakih korporacijah; toda 
ker je bilo trgovcev v vsakem mestu le malo, roko
delcev pa takrat silno veliko, si trgovski cehi niso pri
dobili, tolike veljave kot taki, ker so. osebe trgovcev 
stopale v ospredje, ne pa cehi kot taki.

Pojem in osnova cehov je popolnoma nemškega 
izvira; ker so pa naša mesta bila v srednjem veku 
organizovana popolnoma po zgledu nemških mest, 
in je bila tudi organizacija stanov popolnoma ista, na
hajamo v srednjem veku tudi po vseh naših mestih 
nemško organizirane cehe z vsemi svojimi dobrimi in 
slabimi lastnostmi in posledicami.

Cehi so nastali že v 11. ali 12. stoletju našega 
štetja. Potreba združevanja strokovnih sodrugov se je 
pojavila takrat, ko so se začeli podložniki seliti kot 
rokodelski pomočniki v mesta, kjer so dosegli prostost, 
ako so se leto in dan držali nemoteno v mestu (po 
načelu „mestni zrak da svobodo“). Tedaj ni bilo no
benega oblastva v varstvo njihovih zadev, osobito ni 
bilo sodnika v nastalih strokovnih prepirih. Tako so 
nastale stanovske zadruge, ki so imele v raznih krajih 
razna imena ; mi jih poznamo pod imenom ceh ali 
tudi ceha. Bili so pa cehi izpočetka popolnoma pri- 
vatno-pravne združbe stanovskih tovarišev, a postali so 
sčasoma javno-pravne korporacije z lastnim zakono- 
dajstvom in sodstvom ter so imeli važno besedo tudi 
pri mestni upravi.

Kakor je bil razvoj cehov v raznih krajih različen, 
j tako se nam vendar kaže povsod ena in ista temeljna

misel.
Cehi so doživeli svojo lepo dobo v 17. stoletju, 

! a so potem začeli propadati silno naglo, ker se niso 
1 znali prilagoditi izpremenjenim razmeram. V boju z 

interesi skupnosti so izgubili vso veljavo in naposled 
prenehali ; današnje prostovoljne združitve obrtnikov v
zadruge so nekaj popolnoma drugega.

Obrtni cehi so bili za tisti čas, ko so nastali, ve
likanskega pomena, ki se je javljal v pripoznanju obrt
nega dela ; obrtni delavec se je lahko napram drugim 
stanovom družabno in gospodarsko kot svoj stan orga
niziral. S pomočjo cehov se je posrečilo meščanu dru
žabno in gospodarsko se od plemstva osamosvojiti. 
Takratni obrtniki so bili navezani na to, da se družijo, 
ker se posamezniki niso mogli ubraniti krivic vlada
jočih stanov.

Naravno je torej, da so nastale obrtne združitve 
v svrho varstva obrtnih interesov. Z združenim na
stopom pa se niso samo" ubranili zunanjih napadov, 
ampak dosegli so tudi celo vrsto predpravic.

Srednji vek je bil doba privilegijev vsake vrste, 
naravno je tedaj, da so tudi cehi segali po privilegijih. 
Čut skupne moči, katera jih je tako uspešno branila 
sovražnika, jim je dal zavest moči, mogočnosti ; skupna 
moč jim je pridobila tudi nebroj privilegijev in mono
polov. Tekom časa so cehi bili sredstvo v dosego ne
opravičenih dobičkov, ker so izključevali konkurenco. 
Vsak se je trudil postati član cehe, ko je bil pa član, 
je branil drugim vstop v ceho. Tako so bila naposled 
cehovna pravila kriva, da je vse obrtno življenje hiralo.

Najstarejša pravila o cehih so iz Wormsa (ceh 
brodarjev 1106), Würzburga (1128) itd. Takratni cehi 
pa so bili le rahla zveza strokovnih drugov. Pozneje, 
šele v 13. in 14. stoletju, so cehi v deloma tudi krvavih 
bojih zoper staro patricijsko mestno upravo dobili pri
znanje in potrdilo svojih pravil, kakor tudi čimdalje 
večji vpliv na mestno upravo, volilno pravico v mestno
starešinstvo itd.

Tako so postali cehi v mnogih mestih tudi poli
tični faktorji, osobito tam, kjer je bila mestna uprava 
demokratična. Iz prvotno zasebnih zvez v svrho varstva 
stanovskih, verskih in družabnih zadev in interesov so 
se razvile politične korporacije, katere so v mnogih 
mestih priborile obrtnikom prvo besedo v upravi mesta. 
V nekaterih mestih je postal samo tisti deležen glasu 
v mestni upravi, kdor je bil član kakega ceha, da, celo 
meščan je mogel postati samo član ceha. V takih mestih 
so se združevali tudi neobrtniki v cehe, ali pa so vsto
pali v poprej čisto obrtne cehe, tudi se je več majhnih 
obrtnih cehov združilo v en večji političen ceh (ako so 
bili sami zase premajhni); v isti namen so se obrtniki 
ene vrste, katerih je bilo za poseben ceh premalo, pri-
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klopili kakemu drugemu cehu, ki so si ga ustanovili 
obrtniki kake popolnoma druge vrste. V takih slučajih 
so se osnovale v tem (samo političnem) cehu zopet 
posebne zveze strokovnih tovarišev v varstvo čisto 
obrtnih zadev.

V 15. stoletju so bili po vseh mestih obrtniki 
vseh vrst organizirani v cehih, in mojstri so imeli v 
mestnem starešinstvu svoj glas.

Pogoji sprejema v ceho so bili :
1. ) neomadeževano ime;
2. ) zakonsko rojstvo, in
3. ) izpričevalo sposobnosti, kakor bi se namreč 

dandanes reklo.
Način izučenja je bil natanko določen.
Vsakdo je moral prebiti določena leta kot učenec, 

potem je moral biti nekaj let pomočnik, nakar je moral 
iti na popotovanje na tuje. Ko je na to izdelal tako
zvano „mojstrsko delo“, je moral biti še nekaj časa 
„za poskušnjo“.

Odločilno besedo v cehu je imel občni zbor Če
hovih sodrugov, ki je izvolil za tekoča opravila načel
nika in odbor.

Ti organi cehov so morali :
1. ) varovati izključno obrtno pravico sodrugov 

napram izven cehe stoječim rokodelcem ;
2. ) uravnati obrtne razmere sodrugov z določilom 

cene, določilom števila pomočnikov, nakupovanjem 
blaga itd.;

3. ) so imeli obrtno policijo nad sodrugi, predvsem 
obrambo zoper nepošteno konkurenco, in

4. ) so imeli nad mojstri, pomočniki in učenci po
sebno obrtno sodstvo.

Od 17. stoletja sem so začeli cehi vsled prena
petega vporabljanja vpeljanih načel, katera so roko
delstvo visoko povzdignila, propadati.

Cehovne predpravice, ki so bile postale jako ve
like, so se začele vporabljati ali boljše rečeno zlorab
ljati v korist malega števila bogatih obitelji in v kri
vično zbiranje bogastva s pritiskanjem cen itd. Iz strahu 
pred konkurenco se je vzprejemanje novih članov v 
cehe kolikor mogoče omejilo. Nekateri cehi so si do
ločili in omejili število dovoljenih članov, nekateri so 
sprejemali sploh samo sinove članov ter nobenega zu
nanjega. Tudi so si znali pridobiti cehi čez ozidje mesta 
v nekem okrožju monopol, vsled katerega se ni smel 
v tem okrožju naseliti noben obrtnik, ter so morali 
stanovalci tega okrožja kupovati vse v mestu itd.

Kakor na mnogih drugih poljih, tako je bil tudi 
tukaj deželni knez zastopnik skupnih interesov zoper 
pridobljene krivične predpravice posameznih družabnih 
zvez.

Kako se je to vršilo, hočemo opisati pozneje s 
posebnim ozirom na avstrijske cehe ; še prej pa nam 
bodi dovoljeno opisati cehovne razmere, kakršne so

bile pri nas doma, specijalno na Kranjskem oziroma v 
Ljubljani.

Najveljavnejši in najbogatejši ceh je bil trgovski. 
Nikomur se ni posrečilo vriniti se v to zadrugo, če ni 
bil prostovoljno sprejet. V mestnem zastopu ljubljan- 

j skem, ki je bil sestavljen iz notranjega sveta dvanaj- 
; sterih in iz vnanjega sveta štirindvajsetih svetovalcev, 

so imeli trgovci notranji svet popolnoma v svojih rokah.
Za časa postanka cehov je obstajal samo notranji 

svet dvanajsterih svetovalcev, in na čelu mesta je bil 
mestni sodnik. To gosposko so si volili meščanje, 
trgovci in obrtniki sami, na te volitve ni imel nihče 
niti najmanjšega vpliva. Samo trgovci in obrtniki so 
bili meščanje v pravem pomenu besede že izpočetka 
ter so uživali vse mestne pravice. Bili so tudi najprej 

t edini stanovalci mesta; toda izza 14. stoletja sem so 
se začeli naseljevati v bližini mesta plemiči in duhov- 
ščina. Živahno življenje mestno, rastoče potrebe so jih 
privabile; toda v mestu se niso naselili, ker bi se bili
morali potem podvreči mestni gosposki.

Nekdanja Ljubljana je bila majhno mestece. Hi- 
i šice so stale na rebri Gradu do Ljubljanice od čevljar

skega mostu do Florjanskih ulic. Plemstvo in duhov
ščina pa se je naseljavala na levem bregu Ljubljanice. 
Tako je tu nastal nov od starega popolnoma ločen del 

i mesta, katerega je združil zid s starim mestom šele 
leta 1416. Meščansko in gosposko sodišče sta bila po
polnoma ločena, in kakor se ne bi bil meščan nikdar 
podal, če bi ga poklicala gospoda pred svoje sodišče 
ter ga hotela soditi po svojih postavah in običajih, 
prav tako bi se bili tudi plemiči uprli, ako bi hoteli 
meščani z njimi tako postopati. Stanovalci Ljubljane 
so se delili potemtakem v meščane, plemstvo in du-

! hovščino, in v tujce, to je ljudi brez vsakih pravic.
Za vsprejem med meščane se jih je vedno veliko 

oglašalo ; toda ni bilo lahko doseči tega. Mestni zastop 
je v slovesni seji sklepal o tem, ali naj se prosilec 
sprejme ali ne.

Vsakdo, kdor si je hotel v Ljubljani svobodno in 
! samostalno služiti svoj kruh, je moral gledati, da ga 
\ je mestni magistrat sprejel med meščane; brez tega 

ni mogel postati drugega nego pomočnik, hlapec ali
dninar.

Ker je pa mestni magistrat smel odkloniti sprejem 
v meščanstvo, komur je hotel in so imeli trgovci in 
obrtniki pri mestni upravi prvo in zadnjo besedo, je 

j umevno, da ni bil nihče sprejet med meščane, kdor 
ni bil niti trgovec niti obrtnik. Preden se mu je pode
lila meščanska pravica, je moral skrbeti za to, da ga 

i je ceh sprejel medse in mu podelil mojstrsko pravico; 
i brez tega ni smel upati, da postane kdaj meščan. 

Celo pomočnik ni mogel dobiti dela pri nobenem moj
stru, če ni bil sprejet v ceh.
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Ta običaj je bil velikega pomena.
Kakor smo že omenili, je moral vsakdo, kdor 

je hotel vstopiti v ceh, donesti dokaz neomadeževanega 
imena. Ta dokaz je donesel z „učnim pismom“. Vsa 
učna pisma pomočnikov so bila shranjena v cehovni 
skrinji; kadar je šel pomočnik na tuje, kar je moral 
storiti vsak, ni dobil tega pisma s seboj, temveč le 
prepis s cehovnim pečatom, original je ostal v cehovni 
škrinji. Ako je dobil v drugem mestu dela, oddati je 
moral ta prepis v ondotno cehovno škrinjo, kjer so 
ga hranili toliko časa, da je odšel zopet dalje po 
svetu. Gorje mu, ako bi pa izgubil ta prepis; silne 
težave bi imel dobiti drugega. Dokazati bi moral, da 
ga je izgubil po nesreči, in da ga ni prodal ali sicer 
oddal sam iz rok, n. pr. zastavil itd. S tem so hotele 
zadruge preprečiti, da ne bi drugi, ki bi bili kupili 
ali ukradli učna pisma, sleparili po svetu ž njimi, ne 
da bi se priučili dotičnega rokodelstva.

Kdor ni bil član ceha in mu ni že bila podeljena 
mojstrska pravica, ni smel nobenega obrta samostojno 
izvrševati, ampak je moral služiti kot pomočnik. Moj
strom pa so zopet rokodelci vsakega silno neradi 
proglasili, ker so se bali konkurence. Pri mnogih 
obrtih, kakor smo že omenili, je bilo dovoljeno šte
vilo mojstrov natančno določeno. Kdor pa ni postal 
mojster, tudi ni bil sprejet med meščane.

Drugih posebnih pogojev za sprejem v me
ščanstvo pa tudi ni bilo. Kdor je bil katoličan in je 
bival nekaj časa v mestu — če je bil tudi poprej pod
ložen kaki gosposki, torej osebno neprost, ga vendar 
mesto ni moralo oddati nazaj — je bil v to sposoben. 
Vendar je mesto stavilo dostikrat mnogo pogojev. 
Tako n. pr., da se mora prosilec oženiti in vzeti hčer 
kakega mojstra njegovega ceha, da mora kupiti hišo 
i. t. d.

Mestni magistrat je imel sicer pravico, toda je 
kaj redkokrat sprejel med meščane koga, ki ni bil član 
ceha, oziroma, ki ni imel mojstrske pravice.

Dostikrat so se branili tudi mojstri takega roko
delstva, ki ni imelo omejenega števila članov, sprejeti 
koga v ceho, oziroma med se. Ker so se bali za svoj 
dobri zaslužek, vedeli so vedno dovolj vzrokov, zakaj 
tega ali onega nočejo med se. Poudarjali so, da je 
mojstrov tega rokodelstva v mestu že več kot dovolj 
in da že sami komaj izhajajo s svojim zaslužkom, da 
imajo sami dela premalo itd.

Odločilno besedo je imel pač tudi pri podelitvi 
mojstrske pravice mestni magistrat, ki je smel iz svoje 
volje brez ozira na cehe in mojstre podeliti komu 
mojstrsko pravico. Toda baš ker so imeli trgovci in 
obrtniki v magistratu svoje glave, zgodilo se je to 
malokdaj. „V debelih sodnijskih protokolih ljubljan
skega mesta“, pripoveduje Ivan Vrhovec v svoji knjigi 
„Ljubljanski meščanje v minulih stoletjih“ in teh pro

tokolov se je od leta 1521. do 1875. ohranilo precejšno 
število, „bero se mnoge pritožbe, v katerih prosijo po 
mojstrih nazaj potiskani pomočniki rokodelskega stanu, 
naj jim magistrat podeli mojstrsko pravico iz svoje 
oblasti, ker mu mojstri nagajajo zgolj iz hudobnosti 
ali pa iz nevoščljivosti. A le prav malokrat sem naletel 
na magistratov sklep, naj se da takemu zatiranemu 
rokodelcu mojstrska pravica. Mestna gosposka se je 
rajši sešla po trikrat, štirikrat in petkrat ter izkušala 
zlepa mojstre in prosilce pobotati, predno je podelila 
to pravico iz svoje oblasti.“

Pozneje bomo videli, kako so višje oblasti v 18. 
stoletju posegle v ta krivični monopol trgovskega in 
obrtnega stanu. (Dalje prih)

Dragi rojaki!
Znana Vam je naša huda borba za našo slov. šolo, znan tudi 

iste žalostni izid: ni je več, edine petrazredneslov. šole na 
Koroškem! Zaslepljenost nekaterih domačinov, tuji nemški in 
laški in žal tudi slovanski delavci, ki delajo predor skoz Karavanke, 
in Slovencem nasprotne šolske oblasti — vse to se je z divjo 
strastjo zagnalo v zaklad in biser naš, dasi smo se branili z vsemi 
močmi, se takej premoči nismo mogli ustaviti: naša slovenska 
šola pa je strta, zdrobljena v dva dela! _ — _

Hud udarec je to ne samo za Št. Jakob, ampak za vse 
koroške Slovence, ker s padcem naše šole se je vsem Slovencem 
na Koroškem za dolgo zopet odmaknilo upanje priboriti si slovensko 
šolo. Vendar nikakor ne obupavamo, ker iz razvalin naše šole 
vidimo dvigati se veliko lepšo in boljšo in popol
nejšo šolo: „Narodno šolo“ družbe sv. Cirila in Metoda.

Res je, da je „Nar. šola“ sedaj šele misel, a ta misel je tako 
krepka in povsod sprejeta s takim navdušenjem, da se bo gotovo 
uresničila. Domače ljudstvo se je je kot edine ladje-re- 
šilke oklenilo z navdušenj em in s požrtvovalnostjo, 
ki presega vsako pričakovanje! Družba sv. Cirila in 
Metoda je v odborovi seji dne 3. novembra 1904 odobrila to 
misel in je obljubila, da prevzame vzdrževanje šole, 
če jo sezidamo ter opravimo sami.

Za stavbo nove šole bo potrebnih najmanj 50.000 K! 
— Pač velika vsota, gotovo prevelika za nas koroške Slovence — 
ni pa prevelika za Slovence in bližnje nam brate

: Slovane!
„Ljubezen je dobrotljiva------ljubezen nikoli ne mine.“ Na

to radodarno ljubezen se zanašamo i mi ter prosimo, nujno prosimo : 
Bratje rojaki! pomagajte nam sezidati „Nar. šolo“ v 
Št. Jakobu v Rožu, sezidati ladjo-rešilko koroškim 
Slovencem, ki se potapljamo v požrešnem nemčurskem 
morju. — „Ne bomo se utopili, dokler se bodo ljubili sini majke 
Slave.“

Sv. Jakob v Rožu, dne 28. decembra 1904.
Franjo Kobenter, Fr. Majer, Matej Ražun,

župan. nač. šol. sveta. župnik.
Prispevke sprejema: Matej Ražun, župnik, pošta: Št. Jakob 

v Rožu, Koroško.

Raznoterosti.
Insolvence in konkurzi v letu 1904. V letu 1904 so se 

insolvence in konkurzi zelo pomnožili. V Avstriji in na Ogrskem je 
bilo sto slučajev s pasivi v znesku 45 4 milijonov K. In sicer je
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bilo pasiv v usnjarski stroki 4-45 milijonov K, v svilnati stroki 6'28 
milijonov K, v manufakturni 14 milijonov K in v strojni industriji 
950.000 K. Večina teh insolvenc je še v stadiju poravnalnih po
gajanj. Naznanjenih konkurzov je bilo v tem letu 1600, v 1. 1903. 
— 1532.

Pisalni stroj. Marsikomu se bode neverjetna zdela trditev, 
da je pisalni stroj velik konkurent stenografije, ki je sicer ne bo 
izpodrinil, pač pa njeno gospodarstvo precej omajal. Vsakemu je 
znano, kako velikansko polje si je pridobila stenografija in istotako, 
če ne boljšo prihodnjost ima pisalni stroj, kateri se lahko imenuje 
velepomembna iznajdba človeškega uma.

Veliko korist pisalnega stroja so spoznali prvi Američani in 
zato se je pri njih neverjetno hitro razširil, tako da danes ni nobena 
boljša tvrdka brez njega.

Pri nas kajpada veliko bolj počasi prodira, ker se njegova 
vrednost še ni spoznala. In tega je največ krivo pisarniško osobje 
samo, kateremu se ne ljubi, priučiti se strojepisja, ampak se raje 
muči slejkoprej z roko. Ameriški kolegi so seveda bolj praktični 
in zategadelj se trudijo celo starejši nastavljenci, priučiti se stroje
pisja, dočim se pri mlajših to zahteva kot samo po sebi umljivo. 
Naše osobje pa, ker ne zna stroja rabiti, raje tega postavi kam v 
kot kot sicer drago a navidezno nerabno stvar. Vrhtega se nahajajo 
v pisarnah samih odločni sovražniki stroja, ki ne morejo prenesti 
Strojevega tikanja in se boje bogsigave kake nesreče vsled stroja. 
To so navadno knjigovodje starega kopita, ki mislijo, da „p o 
starem“ je najbolje. (Dalje prih.)

Društvene vesti.
Prirastek novih članov. V času od 1. januarja do 10. fe

bruarja t. 1. je pristopilo društvu 31 novih članov, dokaz, da smatra 
slovensko trgovstvo naše društvo za potrebno in da odobrava nje
govo delovanje v prospeh slov. trgovskega stanu. Gg. društvenikom, 
ki so nam pridobili nove člane, izrekamo iskreno zahvalo, obenem 
prosimo vse častite člane, da pridobivajo nove člane in da zahte
vajo v vsaki gostilni in kavarni, kamor zahajajo, naše glasilo, ker 
nam pridobe s tem nove naročnike. Cim več gmotnih sredstev, tem 
obširneje in blagonosnejše bo naše delovanje!

Podporni zaklad. V odborovi seji dne 31. januarja se je 
sprejel predlog predsedstva, da se priklopi dne 20. januarja dvignjeno 
volilo umrlega g. Škerjanca v znesku 500 K glavnici, ki je na
menjena podpornemu zakladu in ki je še nedotaknjena.

Istotako se je priklopil tej glavnici po g. Krennerju v 
Kranju vposlani znesek 40 K kot prebitek „božičnice“, ki so jo 
priredili tamošnji trgovski sotrudniki. Vsled teh prispevkov je na
rasla glavnica na 3540 K. Gg. sotrudnike v Kranju zahvaljujemo 
za gorenji prispevek najsrčneje z željo, da bi stanovski tovariši ob 
enakih prireditvah Kranjčane kot prve posnemali. Živeli!

Gg. vnanje člane in listove naročnike, ki še niso poslali 
članarine, oziroma naročnine za tekoče leto, prosimo, da to čim- 
prej store, kajti s tem prihranijo društvu nepotrebne stroške za 
razpošiljanje opominov.

Himen. Poročil se je dne 6. t. m. naš član g. Peter Jenko, 
poslovodja tvrdke Schneider & Verovšek, z gospodično Minko 
Črne. G. Jenko je član našega društva že od ustanovitve in v 
znak njegove priljubljenosti so priredili tovariši pevci njegovi gdč. 
nevesti podoknico. Čestitamo!

Čeki. Večje število čekov so nam poslali gg. Leon Lavrič v 
Škofji Loki, Viktor Meden v Mori (Juž. Tirolsko), Fran Tavčar v 
Selcih, Vaso Petričič v Ljubljani, A. Domicelj na Rakeku, Edmund 
Kaučič v Ljubljani, Ferd. Balija v Lescah, Avgust Rotar, Sora ter 
neimenovan. Srčna hvala !

Trgovski ples. Letošnji trgovski ples, ki ga je priredilo 
naše društvo v Narodnem domu, je bil glede sijaja, elegantnih 
toalet in zabavnosti na isti višini kakor lanski. Samo glede števila 
udeležnikov je letošnji ples zaostal za lanskim. Deloma so tega 
vzrok bolezni v mnogih rodovinah, deloma žalovanje, deloma to, 
da je za letošnji predpust projektovanih še jako mnogo veselic. 
Ples je počastil s svojo navzočnostjo nadvojvoda Josip Ferdi
nand. Na stopnišču je nadvojvodo sprejel poseben odbor, v ka
terem so bili predsednik trgovske in obrtne zbornice g. Jos. Le
narčič in trgovci gg. Edmund Kavčič, Perdan, Verovšek in 
Urbanc. Ko je nadvojvoda vstopil v dvorano, je vojaška godba 
zasvirala cesarsko pesem. Nadvojvoda je različne dame in gospode 
počastil z ogovori in se z njimi dlje časa razgovarjal. Ples so obis
kali divizijonar fml. vitez Chavanne z generali in mnogimi štab
nimi in drugimi častniki, dvorni svetnik grof Schaffgotsch z 
mnogimi uradniki politične uprave, deželnosodni predsednik Le
vični k z mnogimi sodnimi uradniki, g. deželni poslanec Filip 
Supančič, zastopane so bile pa tudi druge javne oblastnije in 
avtonomne korporacije. Plesalo se je jako animirano do ranega 
jutra. Prvo četvorko je plesalo 34, drugo 30, tretjo 16 in četrto še 
20 parov. Sploh so se plesalke in plesalci prav dobro zabavali in 
je tudi v stranskih prostorih vladalo živahno življenje. Četvorko je 
aranžiral g. Schantel, damska darila — pravi umotvori — so vzbu
jala splošno senzacijo. Pripomniti je še, da so demonstrativno izo
stali nemški trgovci, brez dvoma z namenom, napraviti afront proti 
priredbi slovenskega značaja. Pogrešali smo pa tudi veliko narodnih 
trgovcev, osobito nam ne gre v glavo, zakaj niso prišle različne 
gospe slovenskih trgovcev in nekatere gospodične. Tudi zastopstvo 
trgovskih korporacij je bilo čudno. Seveda ni to udeležnikom 
prav nič kvarilo veselja do zabave.

Žaliti nas pa gotovo mora jako pristransko poročilo o tem 
plesu v „Slovencu". Ples je bil vendar na isti višini kakor lanski 
in se torej ne more nikakor smatrati za blamažo, kajti slab obisk 
se lahko primeri vsakemu plesu, ne da bi se potem prirediteljem 
očitala blamaža. Dalje moramo odločno oporekati, da bi imelo 
društvo vsled letošnjega plesa kak primanjkljaj, pač pa je bilo nekaj 
kron prebitka. Ali je prireditev takega plesa primerna razmeram 
ljubljanskega slovenskega trgovstva, prepuščamo odgovor slovenskim 
trgovcem in tudi na druge neprimerne opazke ne odgovarjamo. 
Upamo pa, da se uredništvo „Slovenčevo“ samo ne strinja z ome
njenim dopisom, ampak da je le v svoji časnikarski lojalnosti 
sprejelo oni dopis nekega zavistneža, ki najbrž niti ni član našega 
društva. Pa tudi če je član, nekaj nezadovoljnežev je v vsakem 
društvu in ti kritizirajo vsako stvar in niso zadovoljni z nikako 
društveno priredbo. Je že v temperamentu nekaterih, da jim je ne- 
obhodna potreba, vse kritizirati!

Izkaz posredovalnega odseka. Iščejo se: 1 pomočnik 
manufakturne stroke za Ljubljano, 1 pomočnik manufakturne stroke 
za Celje, 1 pomočnik manufakturne stroke za Kranj, 4 pomočniki 
galanterijske stroke za Ljubljano, 1 pomočnik galanterijske stroke 
za Ptuj, 1 pomočnik špecerijske stroke za Ljubljano, 1 pomočnik 
špecerijske stroke za deželo, 9 pomočnikov mešane stroke za deželo, 
1 kontorist za Celje, 1 praktikant za Kranj, 1 kontoristinja za Ljub
ljano, 2 prodajalki za Ljubljano. Službe iščejo: 2 pomočnika manu
fakturne stroke, 6 pomočnikov špecerijske in železninske stroke, 
3 pomočniki špecerijske stroke, 11 pomočnikov mešane stroke, 
5 kontoristov, 2 prodajalki oziroma blagajničarki, 1 učenka.
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Zahvala.
Odbor slovenskega trgovskega društva „Merkur“ 

šteje si v prijetno dolžnost, izreči svojo iskreno za
hvalo vsem društvenim dobrotnikom za znatna pre
plačila o priliki trgovskega plesa dne 21. januarja t. 1. 
Posebna zahvala pa gre milostni gospe dr. Tavčarjevi, 
gosp. Josipu Lenarčiču, predsedniku trgovske in obrt
niške zbornice kranjske ter gosp. F. Schantelnu za njih 
delovanje in požrtvovalnost pri tej prireditvi. Dalje naj- 
iskreneje zahvaljujemo svojega predsednika preblago- 
rodnega gospoda ces. svetnika Ivana Murnika za izredni 
prispevek k plesu v znesku 100 K.

Odbor slov. trgov, društva „Merkur“.

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.

Garantirano pristni

brinjevec
domač izdelek, priporoča cenjenim gg. krčmarjem, ka- 

varnarjem in trgovcem

Fran Tavčar, Selca pri Škofji Loki.
Za vzorce in cene naj se blagovoli vprašati.

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’“

Jernej Bahovec
Ljubljana

Sv. Petra cesta št. 2, < Filijalka : Resljeva cesta št. 7.
Trgovina papirja, papirnatih vreč, pisalnega in 
risalnega orodja, šolskih knjig in zvezkov, kipov 

slovenskih pisateljev itd. itd.

papirja in galanterijskega blaga
v večjem mestu na Štajerskem išče kompanjona, ki 
ima od 3000 do 4000 kron premoženja.

Več pove društvena posredovalnica.

prane Čuden
urar in trgovec v Ljubljani

priporoča
svojo bogato zalogo pravih švicarskih ur, srebrnine 
Dalje Puchova kolesa, ista tudi z motornim nagonom

stroko spadajoče predmete.

in zlatnine, 
in vse v to

Ceniki zastonj in poštnine prosto.

Trgovci en gros-ceno.

Delniška družba združenih pivovaren Žalec in Laški trg
v Ljubljani

priporoča

svoja svetla in črna piva.
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Penino milo

Dobiva se v Ljubljani v sledečih tvrdkah na drobno in na debelo:
Babič F., Cantoni V., J. A. Hartmann, Holzer C. C., Jebačin Ivan, Jebačin Josip, Jeran Leopold, 
Kavčič Edmund, Korbar Anton, Krisper Ant., Lilleg Alojzij, Mencinger T., Murnik Josip, Perdan 
Ivan, Planinšek Karol, Schiffrer V., Spreitzer M., Sterk Peter, Zorman Janez, L. Češnovar, F. Javor

nik, Iv. Bahovec, M. Jemec, F. Terdina, Ivana Tonich, Fani Zamejc.
Dalje se dobiva na deželi v špecerijskih prodajalnicah:

Ajdovščina, Beršlin pri Novem mestu, Bizeljsko, Bled, Bočna pri Rečici, Bohinjska Bistrica, Brežice, 
Celje, Cerknica, Čatež, Črnomelj, Dobrniče, Dojenja vas pri Ribnici, Domžale, Gradac pri Novem 
mestu, Idrija, Ilir. Bistrica, Št. Jernej, Jesenice, Št. Jurij ob Taboru, Kamnik, Kandija, Klanjec, Ko
stanjevica, Kranj, Sv. Križ, Krušnjec, Lesce, Litija, Ljubno pri Celju,_ Logatec, Lokve~ pri Divači, 
Mar. Nazaret pri Rečici, Matenja vas, Metlika, Novo mesto, Nova Štifta (Kamnik), Št. Peter pri 
Kraljevcu, Št. Peter na Krasu, Št. Peter v Savinjski dolini, Pišece, Podgrad (Istra), Poličane, Po
nikva, Postojna, Radeče pri Zidanem mostu, Radovljica, Rakek, Rečica pri Colju, Rečica ob Paki, 
Ribnica, Št. Rupert, Senožeče, Sevnjca, Slov. Bistrica, Šlovenji Gradec, Šodražica, Stari trg pri Ra
keku, Suhor pri Metliki, Šenčur, Škofja Loka, Toplice, Trebnje, Trnovo, Velike Lašče, Vipava, 

Vransko, Zagorje na Krasu.
Cena na drobno v Ljubljani za kos pol kilograma 36 vin. (18 krajcarjev).

Kupujte tedaj izborno periino milo v prid „Družbi 
sv. Cirila in Metoda“.





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

Letnik II. V Ljubljani, dne 15. marca 1905. Št 3.

Izprememba obrtnega reda in trgovci.
Kakor znano je vlada predložila državnemu zboru 

zakonski načrt o izpremembi in izpopolnitvi obrtnega 
reda, ki se zdaj razpravlja v obrtnem odseku poslanske 
zbornice. Ker so izpremembe v tem načrtu jako ob
sežne in deloma tudi velikega pomena ne samo za 
obrtnike, ampak v nekaterih točkah zlasti za trgovce, 
hočemo v naslednjem navesti, kakšno stališče zavze
majo trgovci proti novi obrtni noveli. V nekaterih 
točkah se jim zdi novi obrtni red nepopoln, v drugih 
bi zopet radi imeli, da se izločijo iz načrta.

Lansko leto smo na str. 57 našega lista poročali, 
da zahtevajo organizacije trgovcev in nastavljencev, da 
se uvede tudi za trgovce dokaz usposobljenosti in da 
se je državnemu zboru izročila tozadevna peticija z več 
nego 100.000 podpisi. Dejali smo tudi, da je, kakor se 
kaže, vlada naklonjena zahtevi petentov.

Toda v načrtu novega obrtnega reda, ki se je 
predložil državnemu zboru, ni ne duha ne sluha o 
kakem dokazu usposobljenosti v trgovskem obrtu. 
Raditega je več državnih poslancev apeliralo trgovin
skega ministra, zakaj se ni v novi obrtni red sprejel 
dokaz usposobljenosti v trgovskih obrtih.

Trgovinski minister pl. Call je nato v seji držav
nega zbora dne 28. februarja t. 1. odgovarjal ter dejal, 
da so se glede uvedbe dokaza usposobljenosti vršile v 
trgovinskem ministrstvu obsežne poizvedbe in studije. 
Da se ni v zakonski predlogi moglo ozirati na rešitev 
v tem zmislu, je bilo merodajno, da nasprotujejo temu 
načelni pomisleki. Pri rokodelskem izdelovanju blaga 
je uvedba sposobnostnega dokaza opravičena, ne pa v 
trgovskem blagovnem prometu, ker bi pri delitvi dela 
in specijaliziranju trgovine ne imela nikake praktične 
vrednosti. Zlasti je treba vpoštevati, da bi se izredno 
težko dal omejiti obseg obrtnega trgovskega prometa, 
ker bi se za veletrgovino in za mnogobrojna detajlna 
trgovska opravila ne mogel uvesti sposobnostni dokaz 
in bi taka izvršitev zlasti na deželi naletela na težkoče. 
Ker se torej ne da natančno omejiti obseg med raz
ličnimi panogami trgovine, n. pr. med prosto trgovino, 
med detajlno trgovino, med pravo trgovino, to je, ker 
se ne da določiti, za katere panoge naj bi se uvedel

sposobnosti dokaz in za katere ne, se je izkazala ta 
zahteva neizvršljiva.

S tem je torej zahteva po dokazu usposobljenosti 
v trgovskem obrtu zopet za nekaj časa pokopana, ako 
bi državni zbor izrecno ne zahteval, naj se sprejme ta 
točka v novi obrtni red, kar se pa najbrž ne bo zgo
dilo, ker bo vlada branila svoje stališče.

V tem slučaju zahteva torej srednjetrgovski stan 
uvedbo dokaza usposobljenosti, dočim pa z nekaterimi 
drugimi točkami v novem obrtnem redu nikakor ni 
zadovoljen, čeprav je v njih izvrševanje trgovskega 
obrta omejeno na gotove osebe.

To sta predvsem §§ 14 in 38. Prvi paragraf 
zahteva, da mora pri javnih trgovskih družbah, ki 
priglasijo izvrševanje kakega rokodelskega obrta, imeti 
vsaj en družabnik izpričevalo usposobljenosti za dotični 
obrt. § 38 pa pravi, da lastniki trgovin ne bodo smeli 
izdelovati ali prenarejati obrtnih izdelkov. Trgovci s 
črevlji in obleko ne smejo jemati mere naročnikom, 
niti sprejemati obleke ali črevljev v popravilo.

Društvo potujočih trgovcev na Dunaju je imelo 
dne 1. t. m. zborovanje, na katerem se je v soglasno 
sprejeti resoluciji zlasti zahtevalo, da se iz nove obrtne 
novele izloči § 14 e, odst. 1, ki zahteva, da mora pri 
trgovski družbi, ki priglasi kak rokodelski obrt, vsaj 
en družabnik donesti sposobnostni dokaz za dotični 
obrt. Dalje naj se izloči § 38, odst. 5, ki prepoveduje 
trgovcem s črevlji in obleko jemati naročnikom mero 
in sprejemati obleko in črevlje v popravilo. Zbor se 
je izrekel, da bi ti predpisi imeli za posledico veliko 
gospodarsko škodo, nele za prizadete trgovce, ampak 
tudi za one obrte, ki se jih hoče s tem zakonom šči
titi, ker bi zmanjšana prodaja teh predmetov pri trgov
cih tudi slabo vplivala na male obrte, ki so s trgovci 
v zvezi.

Omeniti moramo tudi protestni shod dunajskih 
detajlnih konfekcijonarjev, ki se je vršil dne 26. fe
bruarja t. 1. Predsednik gremija dunajskih trgovcev pl. 
Pollack je v svojem nagovoru poudarjal, da pomeni 
nova obrtna novela ne le za konfekcijonarje ampak za 
vse trgovstvo resno oškovanje. Vsled dunajskih kon- 
fekcijonarjev šele je postal krojaški obrt to, kar je 
zdaj, namreč da daje ton za dober ukus, kajti dunajska 
moda je zdaj povsod skoro kot prva priznana. Pripo-
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ročal je, naj se sklenejo peticije za delno izpremembo 
obrtne novele nele na obrtni odsek in poslansko zbor
nico, ampak tudi na gospodsko zbornico, o kateri je pre
pričan, da bo zavrgla zakon, ki občutno škoduje naj
važnejšim interesom Dunaja, tudi ko bi ga poslanska 
zbornica sprejela.

Poročevalec Plankl je med drugim omenil, da je 
vied §-ov 3, 14 in 38 novega obrt. reda zlasti pa 
vsled zadnjega, ki prepoveduje sprejemati naročila po 
meri in popravila prodanih oblek in čevljev, eksistenca 
detajlnih konfekcijonarjev v nevarnosti. V § 14 se 
predpisuje konfekcijonarjem, da morajo priglasiti vsaj 
enega družabnika, ki je izučen krojač. Ako tega 
pogoja ne izpolne, je podvržen konfekcijonar pred
pisom § 38. Na Dunaju je okrog dvatisoč konfekcijo
narjev, ki imajo v službi okrog osemtisoč nastavljencev 
in nastavljenk in kakih štiritisoč kosovnih mojstrov- 
krojačev, pri katerih zopet dela najmanj osemtisoč 
pomočnikov in prav toliko delavk, ne vštevši vajencev 
in vajenk. Ako se k temu prištejejo rodbine trgovcev, 
nastavljencev, mojstrov in pomočnikov, je vsled ime
novanih členov obrt. reda eksistenca okrog stotisoč 
oseb v nevarnosti. Enake razmere obstoje tudi pri 
čevljarski stroki, ker od obstoječih čevljarjev kakih 
sedemdeset odstotkov nima lastnih delavnic, ampak 
daje delat pri kosovnih mojstrih.

Podpredsednik dunajske trgovske in obrtniške 
zbornice Kitschelt smatra ta protestni shod le kot uvod 
impozantne izjave, ki se mora od vseh trgovcev insce
nirati proti novemu obrtnemu redu,, ki pomenja kršenje 
trgovinske svobode. Obrtni red ne bi zadel veletrgovca, 
ampak kakor je vedno v takih slučajih, malega trgovca, 
ki nima kapitala. Velika podjetja priglašajo poleg svo
jega obrta tudi krojaški obrt. Brezpogojna potreba je, 
da ve kupec kake obleke, da se mu bo le-ta tudi po
pravila v trgovini, kjer jo je kupil. Končno je želel, 
da bi se trgovinska svoboda bolj ščitila nego se je 
doslej.

Iz poslednjega odstavka je ravidno, da bo trgov
stvo še odločno protestiralo proti novi obrtni noveli, 
ker je res zelo v prilog obrtnikom prirejena ter ome
juje svobodo trgovine, oziroma svobodno konkurenco. 
Pri nas sicer razmere v konfekciji niso take kakor v 
velikih mestih, kljub temu bi bili pa tudi naši kon- 
fekcijonarji občutno prizadeti, ako se sprejme obrtni 
red v taki obliki, kakor ga je vlada predložila držav
nemu zboru. Zasledovali bomo natančno pojave v 
trgovskih krogih zoper novi obrtni red ter poročali tudi 
o razpravah, ki se bodo vršile še v državnem zboru, 
ko pride zakonski načrt pred plenum poslanske zbornice.

Dobro bi pa bilo tudi, da bi se naši trgovci bolj 
zanimali za omenjeno zakonsko predlogo in radevolje 
damo prostor v listu, ako se kak veščak oglasi s 
svojim mnenjem. Dr. M.

Nekdanja organizacija trgovcev in 
obrtnikov.

Spisal dr. Kermavner.
(Dalje.)

Kako so si znali trgovci in obrtniki varovati svoj 
pridobljeni monopol do izključnega samostojnega iz
vrševanja svoje trgovine ali obrta, nam najbolj jasno 
ilustrirajo sledeče številke.

Ljubljana je imela v drugi polovici osemnajstega 
stoletja (okoli leta 1770 do 1780) okroglo 10.000 pre
bivalcev, med temi dobrih 6000 žensk; ostane torej še 
vedno 4000 prebivalcev moškega spola, meščanov pa 
je bilo od teh komaj 10% to je kakih 400.

Kakor smo že omenili, so se nazivali za meščane 
samo tisti, ki so si pridobili meščansko pravico, to je 
tisti, katere so sprejeli meščani prostovoljno medse; 
morali so se pečati z enim od takozvanih meščanskih 
poslov : ali s trgovino ali z obrtom oziroma roko
delstvom.

Tako je tedaj ena tretjina mestnih prebivalcev, 
obstoječa iz trgovcev in obrtnikov, gospodovala celemu 
mestu.

Število mojstrov v posameznih cehih je bilo zelo 
omejeno; tako je štela Ljubljana samo 25 samostojnih 
trgovcev v drugi polovici osemnajstega stoletja. Ti so 
bili združeni v trgovskem cehu ter so imeli notranji 
svet dvanajsterih v mestnem zastopu popolnoma v 
svojih rokah; trgovski ceh je bil s tem najvažnejša 
politična korporacija v mestu.

Isto toliko članov kakor trgovski ceh je štel tudi 
ceh krojačev, malo manjši je bil ceh čevljarjev (22 čla
nov), pekov (18 članov), kramarjev (16 članov), mesarjev 
(12 članov) itd.

Vseh cehovnih sodrugov je bilo približno 400, 
med njimi kakih 30, ki še niso bili sprejeti med me
ščane, temveč samo šele v kakšen ceh.

Število članov je bilo skoro pri vseh cehih ome
jeno in že naprej natanko določeno. Dokler ni eden 
izmed članov ceha umrl ali sicer prenehal biti član, 
bodisi da se je izselil ali na kak drug način izgubil 
članstvo, ni mogel nihče nanovo vstopiti v ceh kot 
mojster ter pričeti samostojno izvrševanje svojega po
klica; moral je ostati pomočnik.

Tudi plemenitaši so se smeli sprejeti med meščane 
ter s tem niso izgubili niti svojega plemstva niti drugih 
svojih predpravic; kakor hitro so pa pričeli izvrševati 
kako obrt ali trgovino, pokoriti so se morali glede te 
mestnemu magistratu baš tako, kakor vsak drugi ne
plemeniti obrtnik ali trgovec.

Toda plemenitaši so smatrali pečanje z meščanskimi 
posli za nekaj, kar je pod njihovo častjo.

Do 18. stoletja se v Ljubljani menda niti eden 
plemenitaš ni poprijel kake trgovine ali obrta. Toda
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ko so videli, kako meščani pri svojem poslu bogate, 
ko so videli, kako pridobivajo mesta z bogastvom čim
dalje več pravic in čimdalje večjo politično veljavo, za
čeli so se vedno bolj oprijemati tega poprej zanje 
sramotnega posla in koncem 18. stoletja je prešlo skoro 
vse večje trgovstvo v roke plemenitašev, deloma s tem, 
da so se plemenitaši poprijeli trgovstva, deloma s tem, 
da so si bogati trgovci pridobili plemstvo, zakaj že v 
prejšnjih časih se je za dober denar, in sicer še lažje 
nego danes, dobilo tudi plemstvo. Mnogo danes imovitih 
plemenitih rodbin ljubljanskih si je pridobilo svoje boga
stvo in plemstvo v 18. stoletju z meščanskim trgovstvom.

Najprej so se poprijeli plemenitaši vinske trgovine 
in začel se je takoj ljut boj med meščani in plemeni
taši; prvi so vedno in vedno zahtevali, naj plemenitaši, 
ki so prodajali najprej samo vino iz lastnih dolenjskih 
goric, to opuste ali pa naj pomagajo nositi težavna 
mestna bremena, vzdrževati mestno obzidje in utrdbe itd.

Ker kranjski plemenitaši kislega svojega cvička, 
ki ga razen Kranjca ni hotel nihče piti, niso mogli 
prodati izven dežele, izprosili so si že v 14. stoletju 
prepoved, da kranjski trgovci, osobito ljubljanski, niso 
smeli uvažati štajerskega vina v deželo. S tem so osi
gurali svojim pridelkom stalne odjemalce in višjo ceno.

Kmetje in tudi plemenitaši posestniki so morali 
vse blago, kar so ga pridelali, postaviti v mesto na 
trg; vojvoda Rudolf IV. je že leta 1360. prepovedal vse 
nedeljske sejme po kmetih, češ, da škodujejo trgovstvu 
meščanov. Nasprotno pa trgovci niso bili vezani pro
dajati svoje blago samo v mestu, temveč so Ljubljan
čani trgovali tudi po Koroškem, Štajerskem in Nižje- 
Avstrijskem. Prepovedano jim je bilo le prevažanje 
štajerskega vina na Kranjsko, in, ker je bilo s to pre
povedjo oškodovano mesto Ptuj, kjer se je nahajal 
štajerski vinski trg, niso smeli z blagom nekaterih vrst 
na ptujski trg.

Kljub omenjeni prepovedi pa vendar nedeljski 
sejmi niso ponehali.

Plemenitaši in duhovščina so skoro spoznali velik 
dobiček, ki ga je donašalo trgovstvo, in snovali so se 
pri cerkvah in graščinah vedno novi sejmi, ki so pri
vabljali v deželo vedno več tujih trgovcev. Vsled tega se 
je seveda cena živine, žita in drugih pridelkov silno 
podražila in ljubljanski trgovci so tudi težje dobivali 
potrebno blago.

To jim kajpada ni bilo po volji in pritoževali so 
se leto za letom pri cesarju, ki je svojo prepoved potem 
vedno zopet ponovil, kar pa ni dosti pomagalo. Pleme
nitaši in duhovščina so se izgovarjali in odrivali krivdo 
na podložne kmete, češ, da jih ne poslušajo in da sej- 
marijo proti njihovi volji. V resnici so pa celo svojim 
podložnikom prepovedali prodajati živino in druge svoje 
pridelke v mesto ter jih prisilili, da so morali le te 
ponuditi najprej svojim graščakom naprodaj. Kmet je

s tem kajpada prišel iz dežja pod kap, ker so mu 
plemenitaši in duhovščina sami določevali ceno, za 
katero jim je moral blago prodati.

Boj za trgovstvo na kmetih, katero so si lastili 
plemenitaši, je trajal čez tri sto let do srede osem
najstega stoletja; kjub vsem naporom meščanov, da bi 
ga zatrli, razvilo se je vedno bolj in bolj ter prizadejalo 
mestnemu trgovstvu velikansko škodo.

Leta 1503 so dobili ljubljanski trgovci od cesarja 
Maksimilijana. I. velevažen privilegij; vsak trgovec, ki 
je prišel s svojim blagom skozi Ljubljano, je moral 
ostati šest tednov v mestu in ni smel ves ta čas svojega 
blaga ponuditi nikomur drugemu, kakor ljubljanskim 
trgovcem. Vrhtega so morali plačevati za shranjevanje 
blaga v skladiščih neko pristojbino.

Ta privilegij je pa s časom ljubljanskemu trgov
stvu več škodil nego koristil. Trgovstvo je začelo po
lagoma pešati in nastali so prepiri med meščani samimi.

Kakor so trgovci ponavljali vedno in vedno svoje 
pritožbe, da se sejmi na kmetih množe, in da se 
ukvarjajo plemenitaši in duhovščina v vedno večji meri 
z meščanskimi posli ter kratijo že itak pičli zaslužek 
meščanom, tako so se začeli med meščani oglašati s 
pritožbami obrtniki, osobito rokodelci, češ, da naročajo 
trgovci tako blago drugod, katero se lahko doma iz
deluje, ter da s tem škodujejo domačim delavcem ro
kodelcem, ki nimajo ob čem živeti. In izprosili so si 
tudi ti privilegij, s katerim je cesar prepovedal ljubljan
skim trgovcem naročati iz tujih krajev tako blago, ka
tero izdelujejo tudi domači obrtniki. Kajpada je imela 
ta prepoved ravno toliko uspeha kakor prepoved trgo
vanja na deželi.

Kako trdna je bila organizacija trgovskega stanu 
na Kranjskem in kako razsežen je bil njen vpliv, se 
razvidi že iz tega, da se je vršil že dne 9. avgusta 
leta 1602 shod trgovcev cele dežele v Ljubljani, kate
rega so sklicali ljubljanski trgovci, da se posvetujejo 
o sredstvih zoper trgovanje plemenitašev in duhovščine 
na kmetih. Pri tem posvetovanju so bila zastopana 
razen Ljubljane mesta: Metlika, Radovljica, Kostanje
vica, Kamnik, Krško in Kranj.

Na tem shodu se je sestavila obsežna pritožba 
zoper plemstvo, češ, da pokupi vse domače pridelke 
in da je celo dovolilo tujim trgovcem z Laškega trgo
vati po Kranjskem. Pritožba navaja, kako so vsled 
tega poskočile cene živini in žitu, in prerokuje lakoto 
v deželi, ker se vse žito izvozi na Reko in v Benetke.

Uspeh te pritožbe je bila nova prepoved, ki je 
velevala, da smejo kmetje in plemenitaši prodajati 
edinole domače pridelke ali pa tako blago, ki so je dobili 
za domače pridelke v. zameno. Kupovati blago in je zopet 
prodajati jim pa ni bilo dovoljeno; zagrozilo se jim je celo, 
da bodo meščanski trgovci vse tako prepovedano blago 
konfiscirali, kar se je tudi faktično večkrat zgodilo.
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Par let po tem (1. 1609,) so dosegli ljubljanski 
trgovci tudi prepoved krošnjarenja v mestu, ki je bilo 
odsihdob dovoljeno le ob sejmskih dneh. Sploh je bilo 
tujim trgovcem zanaprej dovoljeno le ob sejmskih 
dneh svoje blago prosto v Ljubljani prodajati; ako so 
e ob drugem času pripeljali, morali so je tekom treh 

dni ponujati samo ljubljanskim trgovcem in obrtnikom 
(meščanom), šele potem so je smeli prodajati tujcem 
in nemeščanom. V mestu so se smeli muditi pa sploh 
samo 8 dni; ako v tem času niso spečali blaga, mo
rali so je zopet odpeljati.

Vsakdo bo razumel, kak silen pritisk na cene 
blaga je pomenila vporaba te prepovedi.

Umevno je pa tudi, da so potem tuji trgovci, 
krošnjarji in kramarji, svoje blago kupovali rajši na 
kmetih, kjer so ga dobili ceneje. Prav tako je umevno, 
da so plemstvo in duhovščina, predvsem pa kmetje 
sami, kljub prepovedi svoje blago rajši prodajali tujim 
trgovcem, ki so je boljše plačevali.

Kako so ljubljanski trgovci razumeli svojo korist, 
se lahko spozna tudi iz naslednjega :

Sejmov je bilo v Ljubljani na leto pet. Do leta 
1628. eden, od tega leta dva po 14 dni trajajoča; 
drugi so bili tridnevni.

Dokler je ob sejmskem času visela na mestni 
hiši zastavica, ni smel razen meščanov nihče kupiti 
niti zrna žita; šele ko je magistrat odstranil zasta
vico, torej ko so imeli meščani polne zaloge žita, so 
smeli kupovati tudi tujci in kmetje. Da bi pa ta ma
gistratov sklep olepšali in opravičili, zavezali so se 
meščani, da ne bodo več hodili na kmete kupovat žita. 
Toda ker je kmet še vedno rajši prodal svoj pridelek 
kupcu, ki je prišel k njemu ponj in ga ni pustil čakati 
po par dni, kakor se je to godilo v mestu na sejmu, 
se meščani za svojo obljubo niso dosti zmenili ter so 
hodili prejkoslej na kmete po žito.

Ko je z novim bojnim orožjem nastala nova 
bojna taktika in niso imela obzidana mesta z utrdbami 
vred skoro nobene veljave več, ker se proti novemu 
orožju niso mogla več uspešno braniti, a so se mesta 
v svojih vednih prošnjah za podelitev novih privilegijev 
(za odpravo kmetskega trgovstva in za druge enake 
protekcije) sklicevala vedno najbolj na to, da morajo 
vzdržavati obzidja in utrdbe, in niso hotela uvideti, da 
je postalo to vzdržavanje brezpomembno, tedaj se je 
obrnila tudi milost deželnih knezov od meščanov, ki so 
v tistih časih edini reprezentirali stan trgovcev in obrt
nikov, in doletela je cesarjeva milost one stanove, ki 
so bili v novem načinu boja najbolj potrebni, in to je 
bilo plemstvo in njegovi podložniki.

Izključna pravica peščice mestnih trgovcev in obrt
nikov do trgovine in obrti dobivala je luknjo za luknjo.

Dovolilo se je, da so se nastanili obrtniki-roko- 
delci pri farnih cerkvah, in le eno miljo okrog Ljub

ljane, Kranja, Kamnika in Novega mesta ter pol milje 
okoli drugih mest se je smel pri farnih cerkvah naseliti 
samo po en krojač, kovač in čevljar. Dovolilo se je, 
kakor smo že opisali, plemstvu in kmetom prodajati 
domače pridelke ob navadnih sejmih pri farah in izva
žati jih tudi na Laško ter jih prodajati ali zamenjavati 
za vino, sol, olje itd. Tudi so smeli od tega dobljenega 
blaga doma prodajati, česar niso rabili.

Tujim trgovcem se je dovolilo kupovati po kmetih 
žito in druge poljske pridelke.

Ker so bili neprestani prepiri, s kakimi pridelki 
sme priti kmet na semenj, določilo se je to natanko 
leta 1601. Navajajo se sledeči pridelki: žito, sol, vino, 
potom zamene dobljena železnina, sir, maslo, živina, 
kuretnina, jajca, ribe, raki, platno, med, vosek, usnje, 
konji, česen, čebula, zelje, surovo maslo, mleko, lesenina, 
drva, les za zgradbe, oglje, rešeta, sadje itd. itd. Kakor 
se vidi, sami domači pridelki.

S temi je pa kmetom bilo dovoljeno le potem 
tržiti, ako so jih sami pridelali ali pa za lastne pridelke 
dobili v zameno.

Posameznim plemičem pa je deželni knez tudi za 
primerno plačilo dal oprostilna pisma, vsled katerih so 
smeli tržiti z vsem kakor meščani.

Tako se je krhal leto za letom košček za koščkom 
trgovskega monopola meščanov, dokler ni leta 1719. 
cesar Karol VI. s komercijalnim patentom dovolil 
vsakemu v mestih in na kmetih prosto tržiti, kolikor 
je kdo hotel, bodi potem kristjan, Jud ali Turk.

Pripoznati se mora Ljubljančanom, da so branili 
svoje privilegije z vsemi sredstvi, izdali so veliko de
narja in blaga za to, da bi si jih ohranili. Deputacije, 
ki so takrat silno mnogo stale, do cesarja na Nemško, 
darila, s katerimi se je običajno podkupovalo cesarjeve 
svetovalce itd., vse to je stalo silno mnogo denarja, 
pomagalo pa malo.

Prišel je nov čas, nov duh, in zoper nova načela 
o enaki pravici do vsakega dela za vse se je borilo 
trgovstvo zastonj.

Naj so trgovci še tako pripovedovali in dokazovali, 
da mora država priti pod nič, ako se mesta ne ohranijo, 
in da morajo mesta prenehati, ker ne tržijo le kmetje in 
plemstvo izven mesta, ampak uhajajo celo mestni trgovci 
na deželo, kjer imajo manj bremen, torej več zaslužka — 
nihče jih ni več poslušal, ker jih nihče več rabil ni.

Nasprotno, celo oderuštvo se jim je očitalo, zlo
raba pravic, ker so s svojo organizacijo pritiskali na 
cene producentov in konsumentov, torej na dve strani.

Odgovornost za čimdalje večjo draginjo se je 
valila na trgovski stan, češ, da določujejo svojevoljno 
cene tako, da ne more več nihče izhajati, niti bogatin 
niti revež.

To nas živo spominja na sedanji boj zoper „ti
ranstvo“ mesarjev. (Dalje prih.)
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O borznih uzancah.
Spisal K- Meglič.

(Dalje.)

II.
Mnogo nepotrebnih potov, tožb in stroškov izvira 

trgovcu tudi, če na podlagi borznih uzanc kupljenega 
blaga ne prevzame v zmislu določil borznih pred
pisov, marveč se v tem pogledu obnaša tako „po do
mače“, kakor bi šlo za stvar, ki ne more imeti nobenih 
neprijetnih posledic.

Naš trgovec n. pr. kupi 1 vagon kakega pridelka 
franko vagon — recimo Reka, koder stanuje prodajalec. 
Izvzemši slučaj zamude, v katerem pri pravilnem po
stopanju s strani kupca v zmislu zadnjega našega 
tozadevnega članka lahko sploh ne pride do pošiljatve, 
dovoli si ta ali oni naš trgovec oporekati prevzem, 
češ, da mu je blago prepozno došlo, ali, da ne 
odgovarja vzorcu, ali, da je prišlo blago z 
druge postaje ter je voznina višja i. t. d. V 
svrho pametnega postopanja je neobhodno potrebno 
dobro poznati naslednje izraze:

Kdor kupi blago na podlagi borznih uzanc, ta 
mora vedeti, da pomeni circa = približno, da 
sme biti blaga 5% manj ali več nego je bilo izra
ženo — na pr. približno 1 vagon blaga po
meni, da sme prodajalec poslati po dogovorni ceni 
od 9.500 do 10.500 kg. Če bi se v tem slučaju kupec 
hotel spotikati in se branil blaga prevzeti, bodisi, da 
misli, da ga je dobil premalo ali preveč, ta bi v zmislu 
borznega sklepnega lista ne opravil ničesar, prejel 
bi samo prodajalčevo pomilovanje. Le, kdor kupi vagon, 
kar se godi navadno pri blagu, ki je basano v egalne 
vreče po 50 ali 100 kg brez pristavka „circa“, ta 
more zahtevati, da se mu pošlje natančno ta mno
žina, sprejeti pa mora manjšo in zahtevati naknadno 
pošiljatev primanjkljaja, morebitni prebitek nad 1 vagon 
pa v tem slučaju lahko zavrne ali si ga pusti zaračuniti 
po dnevnih cenah. Kakor pa rečeno, velja to le pri ega- 
liziranih vrečah, pri neegaliziranih se 5 % vedno tolerira.

Če bi se na pr. kdo branil prevzeti blago, češ, 
da neodgovarja vzorcu, temu je potrebno vedeti, 
da mora biti blago strogo po vzorcu tedaj, 
čejekupilpozapečatenem vzorcu. Kupčija po 
zapečatenem vzorcu je tedaj glede strogosti na kvaliteto 
blaga najpopolneja, ker mora poslano blago do pi
čice odgovarjati vzorcu, sicer je prodajalec izpostavljen 
raznim sitnostim ter prikrajškom na računskem znesku 
v višini, katero odmeri borzno sodišče. Če pa se je 
kupčija izvršila po odprtem vzorcu, kakršne so pri nas 
v navadi, tedaj pa ne gre, da bi za vsako malenkost 
zabranjeval prevzem. Odprt vzorec namreč znači samo 
tipo t. j. blago mora v celoti biti slično z vzorcem, 
malenkostne razlike pa ne pridejo v poštev.

Kupčije se- sklepajo nadalje tudi: pariteta 
kolodvor (Reka, Budimpešta i. t. d.). Ako bi kdo 
kupil s tem pristavkom, dobil pa bi blago iz druge, 
mesto besedi „kolodvor“ pristavljene postaje in zate
gadelj blaga ne hotel prevzeti, bi se tudi lahko samo 
blamiral. „Pariteta“ pomeni, da sta se kontrahenta 
zedinila glede višine voznine na gotovo po
stajo, to se pravi, blago pride lahko tudi iz druge 
postaje z večjo ali manjšo voznino, toda razliko si 
poračunita na podlagi pogojene postaje. Prevzema 
tedaj ni zabranjevati razen, če bi prišlo blago iz po
staje, ki ne gravitira več v pogojeno postajo in bi se 
bilo tedaj bati, da bi blago niti oddaleč ne odgovarjalo 
blagu, ki je dobiti na ali v okviru pogojene postaje.

Nekaj drugega je, če se glasi kupčija: franko 
postaja B, postavljeno na kolodvor B, od kolodvora, 
vagona, skladišča, ladije v B, — v teh slučajih je pro
dajalec primoran poslati iz natančno določenega kraja, 
kupec bi pa lahko zabranil prevzem, če bi prišlo blago 
od drugod.

Kupec bi bil tudi opravičen prevzem zavrniti, 
oziroma kupčijo kot nično smatrati, če bi kupil blago 
z dostavkom : na poti t. j. blago je že izročeno želez
nici v prevoz, ali pa na vodi t. j. blago že plava, — 
dejansko pa bi to ne bilo res.

Uvažuje zgoraj omenjeno pristoji tedaj kupcu za
vrnitev prevzema popolnoma brez skrbi samo tedaj, če 
se pošiljatev izvrši v direktnem nasprotju s pogodbo, 
če bi tedaj dobil druge vrste blago, katerega ni kupil. 
Brez pomisleka se tudi lahko zavrne prevzem ne
zdravega blaga, ako je bilo zdravo kupljeno.

Postopek pri prevzemu pa je naslednji:
Oba kontrahenta se lahko domenita, da bosta pri 

predaji odnosno prevzemu navzoča. V tem slučaju 
more kupec blago takoj grajati, oba pa morata vzeti 
od blaga zapečatene vzorce in jih poslati borznemu 
sodišču v razsodbo o dejanski vrednosti blaga. Če bi 
se eden izmed obeh kontrahentov temu upiral in ne 
bi hotel zase vzeti zapečatenega vzorca, dolžan je drugi 
kontrahent v verodostojni obliki, navadno po notarju, 
na stroške protivnika vzeti od blaga zapečaten vzorec 
in ga poslati na borzno razsodišče kkratu s svojim.

Navadno pa kontrahenta nista pri odpošiljatvi na
vzoča; kakovost blaga vidi kupec še-le tedaj, ko dospe 
na njegovo postajo. In baš v teh slučajih je mnogo 
naših ljudi silno neprevidnih. Mesto da se o kakovosti 
najpozneje v 24 urah po prihodu prepriča — pušča 
često blago 2—3 dni na kolodvoru nepregledano, 
morda se mu ravno ne mudi zanj — drugi ali tretji 
dan pa opazi, da je blago ali nezdravo ali pa se na 
njegovo škodo mnogo razlikuje od vzorca — dogodi 
se še celo, da vozi blago že domu, (česar ne sme 
dotlej, da je reklamacija završena) potem še-le uvidi, 
da blago ni po vzorcu. Borzne uzance pa določajo, da
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mora kupec blago, če se mu ne zdi v redu poslano, 
na kolodvoru ležeče najkasneje v 24 urah 
brzojavno, ali če ni brzojavne postaje, z reko- 
mandiranim listom oporekati oziroma tudi na raz
polago staviti. Edino le blago, ki ima kako skrito na
pako, na katero ga prodajalec proti svoji dol
žnosti ni obvestil, lahko reklamira kupec v teku šest 
tednov. Če tedaj kupec blagovne kakovosti ne rekla
mira v 24 urah po prejemu avize brzojavno ali, kjer 
ni brzojava, v rekomandiranem listu — smatra proda
jalec, in je tudi popolnoma opravičen smatrati, da je blago 
prevzeto. In to jetudi, izvzemši skrivne napake blaga.

Pravkar povedano pa velja v prvi vrsti za fran- 
kirane pošiljatve, ali vsaj franko kupčeva žel. postaja 
sklenjene pošiljatve. Kdor pa kupi franko prodajalčeva 
postaja, je primoran blago glede njegove kakovosti na 
isti postaji prevzeti ali pa kakovost oporekati, če pa bi 
to storil še-le na svoji postaji — ostala bi reklamacija 
brezuspešna, vsi strožji koraki, —■ izvzmeši že opeto
vano omenjeno nezdravo blago, — bi bili njemu samemu 
v kvar. Od liferanta bo dobil lakoničen odgovor : kupili 
ste blago franko tukajšnje postaje, imeli ste ga tedaj 
tukaj prevzeti.

Ako oporeka kupec kakovost blaga pravočasno 
in pravilno t. j. najpozneje v 24 urah ter brzojavno, 
odnosno v rekomandiranem listu, tedaj se ima nadejati 
uspeha reklamacije. Ako se oba kontrahenta ne po
botata mirnim potom, zediniti se morata na borzni sod. 
Kupec mora v poslednjem slučaju poslati notarijatsko 
zapečaten večji vzorec, vzet iz raznih vreč, ako naj je 
blago v vrečah in sicer v vseh enako, na borzno so
dišče, ki prav v kratkem razsodi o stvari. Medtem mora 
kupec na blago, ako se nista kontrahenta domenila na 
drug način, vestno kot reden trgovec paziti in ne pri
pustiti, da bi se blago kvarilo. Stroške trpi oni, ki podleže.

Prezreti ne smem tudi, da imajo kupčije sklenjene 
na podlagi borznih uzanc, še klavzulo o manjši vred
nosti, ki pomeni, da je kupec primoran blago 
prevzeti tedaj, ako ga nikakor ne more staviti meni 
nič tebi nič prodajalcu na razpolago, — prodajalec je 
le primoran povrniti kupcu iznos manjše vrednosti 
blaga, kar odloči kajpada borzno sodišče. Vsled te 
klavzule se more prevzem le v slučaju nezdravega 
blaga zavrniti, v vseh drugih slučajih pa mora kupec 
z določeno mu bonifikacijo prevzeti. (Dalje.)

O konkurzih.
Spisal dr. Konrad Vodušek.

(Dalje.)

Po otvoritvi konkurza.
Konkurz se otvori s tem, da se sodni sklep na

bije na sodno desko. S pričetkom dotičnega dne se 
nahaja dolžnik v kridi. Ta sklep se dostavi vsem

faktorjem, ki imajo nastopiti kak posel v pravni proceduri 
po otvoritvi konkurza.

Istočasno se obelodani in razglasi tudi konkurzni 
edikt, kakor vam jih pride mnogo pred oči v uradnih 
listih. Vsebine tega edikta nočemo premlevati, ker je 
itak notorična.

Pritožba zoper otvoritveni sklep nima odlo
žilne moči, nahajamo se tedaj definitivno v konkurzu.

Iz tega žalostnega dogodka zraste vse polno 
pravnih posledic, ki zadenejo v prvi vrsti kridatarja 
samega. Njegov položaj se pač precej zasuče in zelo 
izpremeni. Da, dogodi se pravi pravcati prevrat v nje
govem življenju. In ta prevrat ima vsestranske učinke. 
Le trohica pravic ga ne zapusti, sicer pa se mu malo
dane vzame vse, kar ima, ter se mu zavežejo roke z 
debelo nepretrgljivo vrvjo.

Vse te spremembe hočemo prav natanko popisati. 
Predvsem predočimo položaj kridatarjev glede stanovskih, 
političnih in častnih pravic. Nihče bi ne mislil, kako 
tega reveža oskubijo. In — mimogrede povedano — 
tudi v sodno preiskavo ga vržejo, kjer se dolgo muči 
in trudi, da zleze končno na zatožno klop ali pa da 
se brez kazenske obtožnice splazi na suho. Veliki strah 
pred tem pošastnim položajem je tedaj zelo opravičen.

Vsled lažjega pregleda naštejemo te posledke eno 
za drugo.

1. Predvsem izgubi vsakdo, ki pade v konkurz, 
pasivno volilno pravico v občinski odbor.

2. Občinski svetnik med konkurzom ne more 
opravljati svoje službe.

3. Prav tako nima kridatar aktivne in pasivne 
volilne pravice za deželni zbor in vsak deželnozborski 
mandat preneha v trenotku konkurza.

4. Tudi v državni zbor ne more voliti in ne 
voljen biti. Istotako preneha s konkurzom državno
zborski mandat.

5. Kridatar nima ne aktivne ne pasivne volilne 
pravice v obrtne zadruge.

6. Tudi v trgovsko zbornico ne sme voliti in ne 
voljen biti in svetniki trgovske zbornice se suspendirajo 
za čas konkurza.

7. Kridatarju je prepovedan obisk borze.
8. Nihče, ki pade v konkurz, ne more postati 

sodnik in sploh ne more doseči kake sodnijske službe.
9. Sodni pisarniški uradniki in sodni sluge se 

suspendirajo od njihove službe, če pridejo v konkurz, 
in dobivajo ta čas le majhne podpore.

10. Tudi vsak drugi državni uradnik in sluga se 
suspendira od službe in službenih dohodkov.

11. Kridatar ne more opravljati službe državnega 
pravdništva opravitelja.

12. Kdor je v konkurzu, ne more postati c. kr. 
notar, m če je notar, ostane suspendiran, dokler traja 
konkurz.
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13. Isto velja za advokaturo.
14. Če senzal zabrede v konkurz, se ga takoj 

odslovi iz službe.
15. Kridatar ne more nastopati kot sodni izve

denec.
16. Tudi ne more kot zaupnik prisostvovati in 

sodelovati pri sestavi porotniških imenikov in tudi za 
porotnika je nesposoben, dokler traja konkurz ali, če 
je trgovec, dokler ne doseže že omenjene rehabili
tacije.

Vse te posledice konkurza glede osebnih pravic 
kridatarjevih smo nalašč navedli posamič in prav na
tanko. In tako vidimo, da se nesrečneža prime precejšnji 
madež, ki mu ugrabi malodane skoro vse osebne pra
vice in dostojanstva. Po sebi se razume, da ta položaj 
in izguba navedenih pravic traja le toliko časa, dokler 
se konkurz ne konča na ta ali oni postavni način.

Pa še nekaj drugega, še druga bridkost zadene 
— kakor omenjeno — kridatarjevo osebo v vsakem 
prav v vsakem slučaju ! Namreč kazenska preiskava ! 
Konkurzna sodnija ima namreč po § 85. k. pr. r. na
logo, da zaeno z otvoritvijo konkurza obvesti tudi 
državnega pravdnika, ki se loti vsakega kridatarja in 
ki ves njegov položaj, vse njegovo početje pred kon- 
kurzom natanko preišče.

Na tem mestu hočemo tedaj premotriti več ali 
manj splošno znane določbe našega kazenskega zakona. 
To pa radi tega, ker smatramo ravno to poglavje za 
zelo važno in poučljivo.

Kakor znano ima naš kazenski zakon glede kon
kurza zelo natančne določbe. Kdorkoli tedaj zabrede 
v konkurz, zoper tega se sama po sebi obrne ost 
naših kazenskih določil. In državni pravdnik ima le 
nalogo, da povzroči preiskavo v tem pogledu, je-li 
konkurzant zakrivil hudodelstvo goljufije ali pa samo 
pregrešek kulpozne kride.

Kdor namreč le vsled neprimerne zapravljivosti 
zagazi v insolvenco, kdor izkuša z zvijačami podaljšati 
svoj kredit, kdor z izmišljenimi upniki ali sicer s po
močjo goljufivih dogovorov, ali potom prikrivanja 
svojega premoženja (četudi le deloma) sprevrže pravi 
in pravilni premoženjski stan, zakrivi hudodelstvo go
ljufije po § 199. č. f in se kaznuje z ječo od 6 me
secev do 10 let.

Pri nas je to hudodelstvo le redka izjema, redko
kdaj se čuje o kaki konkurzni goljufiji. Toda vsak 
kridatar se mora očistiti tudi pred § 486. k. z., ki na 
široko razklada, kaj je vse kaznovati na dolžniku in 
zlasti na trgovcu. Če ne izkaže, da so ga edinole ne
sreče brez lastne krivde spravile v nezmožnost, svoje 
upnike popolnoma zadovoljiti; če se dokaže, da ni čez 
mero tratil in čez razmere svoje živel; če se dožene, 
da ni takoj, ko so pasiva presegla aktiva, sam pri 
sodniji napovedal konkurza, marveč še dalje

delal dolgove, plačeval ali na kak način zavaroval, 
ostane kriv pregreška po § 486. k. z., katerega ga 
obtoži državni pravdnik v vseh teh slučajih. Zlasti 
važna za trgovce je določba § 486. k. z. črka g. Po 
tej določbi je kriv tega pregreška zlasti tisti trgovec, 
ki je takrat, ko mu je bilo že znano, da dolgovi pre
moženje že presegajo, skušal razglas konkurza z raz
metavanjem svojega blaga pod njegovo pravo vrednostjo 
ali z drugimi, upništvu škodljivimi, četudi ne z go
ljufivimi sredstvi zadržavati.

Omenili smo že, da trajajo te kazenske zadeve 
po navadi jako dolgo. Iz njih narastejo veliki, mogoče 
največji kazenski akti, ker se razpošljejo znane povpra- 
ševalne pole okoli po celem svetu in se vsak upnik 
povpraša za mnenje o kridatarjevem postopanju in 
ravnanju. Neglede na slabe posledice vsake kazenske 
obsodbe pa so te kazenske razprave važne zlasti še 
radi tega, ker je od njih izidov odvisno, se-li more 
upeljati postopanje k prisilni poravnavi ali ne. § 208. 
č. d konk. r. namreč pravi, da je uvod tega postopanja 
nedopusten, če je kridatar na sumu hudodelstva iz do- 
bičkarije ali pa pregreška po § 486. č. g k. z. In če 
je konkurz tudi že končan s prisilno poravnavo, ki pa 
ni še docela izpolnjena, nastopi naknadno po § 241. 
konk. r. ničnost te poravnave. Vrhutega daje § 234. 
konk. r. upnikom pravico zoper kridatarja, ki je kriv 
in obsojen radi hudodelstva goljufije po § 199 č. f k. 
z. ali pa pregreška po § 486 č. g k. z. uveljaviti isti 
ostanek svojih tirjatev, ki bi ga vsled prisilne porav
nave vsled odpusta morali utrpeti. V tem slučaju tedaj 
upniki niso vezani na pogojene odstotke iz poravnave, 
marveč smejo iztirjati slej kot prej celo svojo tirjatev.

Omeniti moramo, da zadenejo vsakega kridatarja, 
če se obsodi radi hudodelstva goljufije ali pregreška po 
§ 486. k. z. navadne v kazenskem zakonu določene 
posledice.

Tako smo tedaj obrazložili natanko določbe ka
zenskega zakona, ki utegnejo zadeti kridatarja. Prista
viti nam je samo še, da so velikokrat ravno ti ka
zenski paragrafi edini vzrok, da se dolžnik ne upa sam 
napovedati konkurza, kljub temu, da so njegova aktiva 
padla že pod ničlo. Rajše tudi še z zadnjimi krajcarji 
ali z obupnimi posojili potolaži tega ali onega upnika, 
ki grozi s predlogom na otvoritev konkurza. Tako 
početje je v večini slučajev vzlic vsej dobri volji že 
kaznivo. Zato si je treba še enkrat zapomniti: Kdor 
ima čisto vest, kdor je o samem sebi pre
pričan, da je storil vse, kar je bilo v njegovih člo
veških močeh in vendar ni mogel odvrniti od sebe 
žalosti in sramote, to je konkurza, naj se pravočasno 
uda usodi, ki ga je napravila za takozvano „Krach- 
figuro“. Spomni naj se, da tudi pri različnih boleznih 
marsikaterega bolnika reši včasih edinole hitra opera
cija. In tak bolnik je tudi on, ki bode s pomočjo res-
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nično usmiljenih src svojih upnikov skoro zopet iz tega 
močvirja stopil na trdna tla in si brez vsake kazni in 
brez vsakega madeža začel novo gmotno življenje.

Sedaj prehajamo k popisu prevrata, ki se izvrši v 
premoženjskih razmerah in pravicah kridatarjevih. 
Omenili smo že, da izgubi glasom § 1 konk. r. kri- 
datar pravico, s svojim izvršbi podvrženim premoženjem, 
kolikor ga ima za časa otvoritve in kolikor si ga pri
dobi tekom konkurza, prosto in samovoljno 
razpolagati. To se pravi, da kridatar glede konkurzne 
mase, v katero se izpremeni njegovo premoženje, ne 
more ničesar ukreniti, kar bi napram njegovim upnikom 
imelo kako pravno veljavo. S tem pa ni rečeno, da 
izgubi to premoženje; on ostane marveč lastnik svojih 
zemljišč kakor tudi svojih premičnin, na pr. svojega 
blaga, svojih tirjatev, svojih tuintam položenih kavcij itd.

Vpraša se tedaj, komu pripada oblast proste 
dispozicije o kridatarjevem premoženju ali konkurzni 
masi? Na to vprašanje odgovarja tudi § 1 konk. r., ki 
daje vsem upnikom kridatarjevim kot celoti pravico, 
njegovo premoženje vzeti v shrambo, upravo in je 
porabiti v pokritje svojih tirjatev. Upništvo takorekoč 
izpodrine dosedanjega gospodarja in skuša z njegovim 
premoženjem doseči svoje pokritje. Ta pravica upništva 
do shrambe, uprave in realizacije iz kridatarjevega 
premoženja je podobna zastavni pravici. Nekateri jo 
imenujejo konfiskacijsko pravico (Beschlagrecht), ki se 
naslanja na tirjatev upnikovo. Ta pravica, katera dobi 
upništvo z otvoritvijo konkurza, se izvršuje z napovedjo 
tirjatve v konkurzu. Ta skupna pravica postavno na
tanko razdeljenih upnikov tedaj kridatarju ne vzame 
lastninskih pravic na premoženju, pač pa oblast nad pre
moženjem samim, s katerim se po konkurznem redu ko
likor toliko pokrijejo napovedane in likvidirane terjatve.

(Dalje prih.)

Raznoterosti.
Pisalni stroj. (Konec.) In vendar stroj ne prinese nobene 

nesreče, pač pa mnogo ugodnosti in olajšav pri itak napornem delu 
v pisarnah. Vpoštevati je treba posebno, da se s strojem da doseči 
tri do štirikratna hitrost najbolj izurjene roke, kar bo znal vpoštevati 
posebno vsak korespondent, ki dobi zjutraj precejšnji kup došlih 
pisem v rešitev. Nele, da bo ta pisma veliko hitreje rešil, ampak 
tudi ložje, kajti pišoč s strojem lahko sledi svojim mislim in mu 
je treba paziti le na vsebino, oziroma slog pisma, ne pa na to, 
kako bo napisal, ali lično, ali vse enakomerno ali ne. Te skrbi mu 
odvzame stroj, saj s strojem pisana pisma niso samo zelo čedne 
oblike, ampak tudi razločne. Marsikdo se je že jezil in trudil vsled 
slabega in nerazločnega rokopisa, ki je povzročil že mnogo pre
pirov in tožb, posebno glede številk. Veliko trgovinskih zvez se je 
na ta način že razdrlo, ki bi sicer obstojale dalje. Vse to pa pre
preči stroj, ne le, da je izključena vsaka nerazločnost, ampak tudi 
vsaka poznejša korektura s strojem napisane listine je nemogoča; 
kajti enkrat kopirana pisava se ne da izlepa izbrisati in predruga

čiti. Vsled razločnosti pa tudi šef lahko mnogo hitreje pregleda 
vsebino pisma ter tako tudi urneje daje svoje direktive.

Že dosedaj navedeno kaže, kolike vrednosti je stroj, ali s 
tem pa še ni vse povedano.

Včasi je treba pisati troje ali še več enakih pisem, recimo, 
da je treba povprašati pri več liferantih glede cen. S pomočjo kar- 
bonpapirja se lahko s strojem piše tudi do deset eksemplarov na
enkrat, ki bi se sicer moral vsak posebej pisati.

Večkrat dobi trgovec kak predmet zelo ugodno v roke in 
hoče o tem obvestiti svoje večje odjemalce, katerih ima recimo 100. 
S strojem si naredi en original in tega potem ali hektografira ali 
pa s pomočjo mimeografa pomnoži v tolikih eksemplarih, kolikor 
jih rabi. Vse to delo niti ene ure je storjeno z majhnimi stroški. 
Na ta način ni le v stanu svojih odjemalcev obvestiti takoj, ampak 
si je prihranil precej časa in tudi stroškov, ker bi sicer moral ali 
pustiti svoje odjemalce neobveščene ali pa iti v tiskarno naročit, 
ali pa vseh 100 eksemplarov z roko pisati, kar pa nikakor ni prijetno.

To je dovolj tehtnih razlogov, ki govore za nabavo pisalnega 
stroja, in vsak šef, ki ima pred očmi rek: „time is money“ (čas je 
zlato), bo kupil stroj in na svoje nastavljence pritiskal, da se priuče 
rabe stroja.

Kakor prirejajo trgovska društva drugih dežel tečaje, v ka
terih se uče ukaželjni strojepisja, istotako je priredilo naše slov. 
trgovsko društvo, sledeč danemu zgledu, letos tečaj za strojepisje. 
Društvo ima na razpolago dva stroja najboljšega sistema (Remington 
Standart) in se poučuje vsak dan razen četrtkov in praznikov.

Ker ima strojepisje neovrgljivo veliko bodočnost, priporočati 
je vsem članom „Merkurja“, da se prijavijo k temu tečaju ter iz
koriščajo na ta način hvalevredne naprave društva.

Zelenik.

Nemško-slovenski tehniški slovar. Odbor za izdajo nemško- 
slovenskega tehniškega slovarja je dal tiskati posebne vzorce za 
nabiralne listke. Na vzorcih je natančno označena oblika in so do
ločeni vsi podatki, kateri naj se na nabiralni listek zapišejo. Go
spodje nabiralci tehniških izrazov in sploh vsi oni, ki so v interesu 
stvari pripravljeni podpirati odbor, da se čim preje doseže izdaja 
prepotrebnega nam tehniškega slovarja, se tem potom opozarjajo 
na navedene vzorce, kateri se brezplačno dobivajo pri „Slo
venski Matici“ v Ljubljani.

*

Za narodno šolo v Št. Jakobu v Rožu na Koroškem se je 
doslej nabralo 5000 K. Korošci sami so zložili 4819-30 K, Kranjska 
je dala le 42-50 K. Opozarjamo na to velevažno postojanko ob 
meji. Darove sprejema Matej Ražun, župnik v Št. Jakobu v Rožu.

*

Trgovsko - obrtno društvo v Gorici. Na občnem zboru 
„Trgovsko-obrtnega društva“ v Gorici izvolili so se odbornikom ter 
konstituirali: 1. predsednikom: Jernej Kopač, svečar in posestnik v 
Gorici; 2. podpredsednikom: Ignac Kovač, trgovec z lesom, po
sestnik in župan v Ajdovščini; 3. tajnikom in obenem blagajnikom: 
Rudolf Drufovka, trgovec v Gorici ; 4. stalnim odbornikom : Anton 
Jeretič, Albin Kregar, Anton Ivanov Pečenko, trgovci v Gorici, 
Alojzij Križnič, kotlar v Kanalu, Lucijan Kovačič, trgovec in po
sestnik v Sv. Luciji, Gabrijel Gaspari, trgovec in posestnik v Komnu, 
Franc Štolfa, trgovec in posestnik v Sežani, Franc Prinčič, trgovec 
in posestnik v Kozani, kot ostalim odbornikom.

Društvo je mirovalo že skoro tri leta zaradi neugodnih po
litičnih razmer v deželi. Naraščanje tujega italijanskega elementa 
in zanemarjanje pospeševanja trgovstva in obrtništva v slovenskem 
delu dežele, ki je nastopilo kot rezultat političnih bojev zadnjih
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let, je končno vzdramilo trgovce in obrtnike, da so se postavili na 
zgolj stanovsko in strokovno stališče, ter upajo doseči s stanovsko 
organizacijo boljših uspehov.

Ko se je jeseni 1. 1899. po inicijativi odvetnika dr. H. Tuma 
ustanovilo „Trgovsko obrtno društvo“, je zavladalo po deželi splošno 
navdušenje ter só trgovci in obrtniki v kratkem času zložili znatno 
vsoto za ustanovitev samostojne pisarne. Društvo bi imelo nalogo 
nabirati materijal za organiziran nastop pri volitvah v davčno-obrtne 
komisije, bolniške blagajnice, v zavod proti nezgodam v Trstu in v 
trgovsko in obrtno zbornico. Sprejelo je kot svojo nalogo ustano
vitev zavarovalnega oziroma pokojninskega zaklada za trgovske in 
obrtne pomočnike in uradnike ter otvoritev trgovsko - obrtne ve
černe šole.

Društvo pa je v boju s konsumnimi društvi zašlo predaleč na 
politično polje ter izven založitve in izdaje lepe brošure „Trgovsko 
in obrtno društvo za Goriško, pravila, njegova potreba, važnost in 
delokrog", izdano pomladi 1900, ni dalo nobenega vidnega znaka 
od sebe. Od tega časa naprej pa je društvo hiralo vsled političnih 
bojev klerikalne in napredne stranke. Poučeno po tej svoji zgo
dovini je sklenilo društvo sedaj, ko namerava iznova pričeti svoje 
delovanje, da ima ostati izven strank in imeti pred seboj edinole 
povzdigo trgovsko-obrtnega stanu in se pri tem naslanjati na enaka 
društva v sosednih kronovinah, t. j. posebno na trgovsko društvo 
„Merkur“ v Ljubljani ter trgovsko-izobraževalni društvi v Trstu in 
v Celju.

Carinska ločitev Ogrske. Vsled izida državnozborskih vo
litev na Ogrskem se veliko govori in piše o zahtevi Košutove 
stranke glede gospodarske ločitve ogrske državne polovice od av
strijske. To je napotilo vplivne korporacije in politike, da so se 
začeli pečati s tem vprašanjem, zlasti v tej smeri, ali bi bila taka 
ločitev za tostransko državno polovico koristna ali škodljiva, Mnenja 
so v tem različna, a vendar se v veliki večini nagibajo k temu, 
naj se gospodarska ločitev ukrene, toda v zvezi, da se obenem 
ugodi tudi zahtevi Košutove stranke po samostojni ogrski armadi. 
Zlasti stoje Čehi na tem stališču.

Avstrijske trgovske zbornice so izvolile odbor, ki ima po
izvedovati, kako bi ogrske razmere v slučaju ločitve vplivale na 
avstrijske. Tudi kranjska trgovska in obrtniška zbornica je v vče
rajšnji seji sklepala o mnenju, katero ji je izreči v tem oziru. To 
mnenje priobčimo v prihodnji številki. — Stalni odbor avstrijskih 
industrijskih zvez se je glede tega vprašanja izjavil, da, ako se 
izvrši gospodarska ločitev, Avstrija ne more nositi sedanjega bre
mena za skupno armado in da bo v tem zmislu tudi na državni 
zbor apeliral, to se pravi: ako se izvede carinska ločitev, najbrž 
tudi državni zbor ne bo dovoljeval dosedanje kvote za skupno 
armado.

Važna je tudi izjava avstrijskih velikih mlinov, ki se glasi: 
Zveza avstrijske velike mlinske industrije najnujnejše izjavlja spričo 
pripravljajočega se novega razmerja med Avstrijsko in Ogrsko, da 
pozdravlja avstrijska mlinska industrija, katere koristi so se takoj 
izpočetka žrtvovale gospodarski skupnosti, idejo nove urav
nave z največjim zadoščenjem in da vidi v ločitvi carin
skega ozemlja končno rešitev iz položaja, ki je zanjo že nevzdržljiv 
postal. Oproščena od vezi, ki so vsled ogrske konkurence v izdelkih 
mlinske industrije tiščale avstrijsko mlinsko industrijo, se bo vsled 
prepričanja zveze naselilo blagostanje v neštevilnih ozemljih naše 
domovine. Spričo tega, da ravno Ogrska dela na carinsko ločitev, 
toda hoče obenem, da se ubrani škode, ki je po sebi umevno, s 
tem v zvezi za ogrsko narodno gospodarstvo, skrbeti na ta način, 
da bi se ustvarilo prehodno stanje, se izreka zveza najodločnejše 
proti temu, da bi se izvršili taki provizoriji in smatra v interesu 
vsega avstrijskega narodnega gospodarstva za nujno potrebno, da

se v slučaju, ako se uvidi gospodarska ločitev obeh državnih polovic 
za potrebno, ta ločitev takoj izvede.

Končno še jako interesantne številke! Avstrija je na skupni 
zunanji trgovini udeležena s 84 odstotki in sicer na wozu carin
skega ozemlja s 86 odstotki in na izvozu z 82 odstotki. Ogrska, 
ki je le s 14 do 18 odstotki udeležena na zunanji trgovini države, 
dobiva kljub temu več nego 43 odstotkov skupnih carinskih do
hodkov in ima poleg tega še odločilen vpliv na trgovinsko politiko 
monarhije ! Dr. M.

Trgovsko bolniško in podporno 
društvo v Ljubljani.

Pod to rubriko bomo odslej priobčevali važnejše vesti tega 
društva. Pri tej priliki opozarjamo vse trgovske sotrudnike, bodisi 
v Ljubljani ali na deželi, naj pristopijo k temu društvu, ki nudi 
svojim članom res velike ugodnosti in koristi v slučaju bolezni ali 
ako je kdo brez službe.

V odborovi seji dne 5. t. m. se je sklenilo : sprejem 27 novih 
članov, dovolitev 16 prosilcem povrnitev bolniških stroškov; na 
znanje se je vzela zglasitev 19 novih obolenj in da je v letu 1904. 
umrlo 12 članov.

Društvene vesti.
Himen. Dne 25. februarja t. 1. se je poročil gosp. dr. Fran 

Windischer, koncipist trgovske in obrtniške zbornice in odbornik 
našega društva, z gospodično Ernestino Sajovic. G. dr. Windischer 
je že tretje leto odbornik našega društva in ima kot tak velike 
zasluge za društveni razvoj, ki si jih je zlasti pridobil kot član 
učnega, redakcijskega in veseličnega odseka in s sestavo poslov
nega reda za odbor in posamezne odseke. V znak njegove priljub
ljenosti je priredil naš polnoštevilni pevski zbor njegovi gospodični 
nevesti na predvečer poroke prav lepo uspelo podoknico. Vrlemu 
odborniku izrekamo v društvenem imenu najiskrenejše čestitke!

*

Za načelnike posameznih odsekov so bili voljeni: a) v 
gospodarski odsek: ces. svetnik Ivan Murnik, namestnik A. Lilleg; 
b) v hranilnični odsek: dr. V. Murnik, namestnik K. Meglič; c) v 
pevski odsek: J. Drčar, namestnik A. Lilleg; d) v posredovalni 
odsek: E. Kavčič; e) n redakcijski odsek: dr. F. Windischer; f) v 
učni odsek: dr. F. Windischer in g) v veselični odsek: J. Perdan.

Čeke so nam poslali gg. Edm. Kotzbek, Marenberg; Elija 
Predovič, Ljubljana; Alojzij Lilleg, Ljubljana; Alojzij Gatsch, Ko
stanjevica; Valentin Golob, Ljubljana, in Lucijan Kovačič, Sv. Lucija 
ob Soči.

*

Darilo. G. Peter Jenko je podaril društvu povodom svoje 
poroke 30 K. Srčna hvala!

■I*

f Umrl je v Gorici 7. t. m. podporni član našega društva 
gosp. Oskar Terglau, vodja Tillove akcidenčne tiskarne. Vrlemu 
narodnjaku lahka zemljica in blag spomin!

*
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f Umrl je 24. februarja t. 1. vrli narodnjak in član našega 
društva, trgovec g. Leopold Jeran. Pokojnik je bil od ustanovitve 
do konca preteklega leta odbornik našega društva ter si je za razvoj 
društva stekel lepih zaslug. Kako je bil pokojnik priljubljen, po
kazal je sprevod k večnemu počitku, katerega so se kakor trgovstvo 
tako tudi drugi sloji udeležili v ogromnem številu. Pogreba se je 
udeležil predsednik gremija g. Bürger, naše društvo pa je bilo za
stopano korporativno, na čelu mu oba podpredsednika gg. Lilleg 
in Kessler. Pred hišo žalosti in na pokopališču je zapel naš pevski 
zbor dve žalostinki. Odbor našega društva je položil na krsto pre
rano umrlega venec. Lahka mu zemljica in blag spomin !

Jubilej. Naš član g. Henrik Kenda, veletržec v Ljubljani, 
je praznoval 1. marca t. 1. 251etni jubilej otvoritve svoje trgovine 
s konfekcijskim blagom. Čestitamo !

*

Zaključni venček plesne šole trgovskih sotrudnikov v Ljub
ljani se je vršil v soboto dne 4. t. m. v okrašeni mali čitalniški 
dvorani „Narodnega doma“ z bogatim plesnim vzporedom. Ples, ki 
se je otvoril ob 9. uri zvečer, je poleg obiskovalcev plesne šole 
počastilo s svojo navzočnostjo tudi mnogo gospic in gospodov. 
Udeležilo se ga je tudi več odbornikov našega društva, med njimi

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!“

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. ______

načelnik veseličnega odseka g. Josip Perdan. Ples je vodil spretni 
učitelj te šole g. Ivan Kenda, kateremu so v zahvalo in priznanje 
dražestne obiskovalke plesne šole podarile dvoje daril. Sploh gre 
njemu in odboru zasluga, da se je ta prireditev vsestransko tako 
dobro obnesla. Damska darila so bila jako lična. Prijetno je bilo 
opazovati s kakim veseljem se je plesalo do ranega jutra. Pohvalno 
je tudi omeniti vojaške godbe, ki je jako marljivo svirala. Splošno 
se je izrekla želja, da bi se plesne vaje trgovskih sotrudnikov tudi 
vnaprej v istem slogu prirejale kakor letošnje, ki bodo gotovo sle
hernemu udeležencu ostale v najlepšem spominu. — k.

*

Izkaz posredovalnega odseka. Iščejo se: 4 pomočniki 
galanterijske stroke za Ljubljano, 1 pomočnik galanterijske stroke 
za Ptuj, 2 pomočnika špec. in železn. stroke za Ljubljano, 7 po
močnikov mešane stroke za deželo, 1 kontorist za Celje, 1 kontorist 
za deželo, 1 praktikant za Kranj, 3 učenci za Ljubljano, 1 blagaj
ničarka za Celje, 1 blagajničarica za Ljubljano. Službe iščejo : 4 po
močniki manufakturne stroke, 1 pomočnik špecerijske stroke, 1 po
močnik galanterijske stroke, 4 pomočniki špecerijske in železninske 
stroke, 16 pomočnikov mešane stroke, 3 kontoristi, 1 kontoristinja, 
1 prodajalka ozir. blagajničarica in 1 učenka.

Jernej Bahovec
Ljubljana

Sv. Petra cesta št. 2. < Filijaika : Resljeva cesta št. 7.
Trgovina papirja, papirnatih vreč, pisalnega in 
risalnega orodja, šolskih knjig in zvezkov, kipov 

slovenskih pisateljev itd. itd.

Garantirano pristni

brinjevec
domač izdelek, priporoča cenjenim gg. krčmarjem, ka- 

varnarjem in trgovcem

Fran Tavčar, Selca pri Škofji Loki.
Za vzorce in cene naj se blagovoli vprašati.

papirja in galanterijskega blaga
v večjem mestu na Štajerskem išče kompanjona, ki 
ima od 3000 do 4000 kron premoženja.

Več pove društvena posredovalnica.

prane Gaden
HZHEEEz urar in trgovec v Ljubljani jEEEZizzz

priporoča
svojo bogato zalogo pravih švicarskih ur, srebrnine in zlatnine. 
Dalje Puchova kolesa, ista tudi z motornim nagonom in vse v to 

stroko spadajoče predmete.

Ceniki zastonj in poštnine prosto.

Trgovci en gros-ceno.







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

Letnik II. V Ljubljani, dne 15. aprila 1905. Št. 4.

K boljšemu razvoju slov. trgovstva.
Slovenski narod se dolgo časa ni zanimal za tr

govstvo, marveč se je bavil po večini s poljedelstvom. 
Ko pa se je začela med narodom širiti izobrazba, zbrali 
so si posamezniki tudi trgovski stan za svojo bodoč
nost, zlasti ker so uvideli, da se tujemu priseljenemu 
trgovcu, ki kupuje od našega kmeta pridelke, oziroma 
prodaja njemu dnevne potrebščine, dobro godi. Kaj
pada je bil začetek v razvoju slovenskega trgovstva 
jako težaven, kajti z malim kapitalom se je le težko 
konkuriralo z dobro situiranim tujcem. Poleg tega je 
silno slabo vplivala na razvoj slovenskega trgovstva 
narodna nezavednost. Le-ta je bila namreč takrat v 
trgovstvu precej velika. Koliko slovenskih trgovskih 
sotrudnikov je postalo renegatov, ker jim ni bil vcep
ljen v srce naroden ponos in ker tudi niso vživali tako 
slovenske splošne kakor tudi ne slovenske trgovske na
obrazbe. Mnogo takih trgovskih sotrudnikov se je osa
mosvojilo, kar pričajo še danes mnoga ponemčurjena 
slovenska imena pri velikih tvrdkah, posebno na Spod
njem Štajerskem. S splošnim napredkom slovenskega 
naroda je pa začela tudi med slovenskimi trgovci in 
njih uslužbenci rasti narodna zavednost.

Glavni pogoj napredka vsakemu stanu je splošna 
in strokovna naobrazba. Pri nas pa žalibog še danes 
nimamo zavodov, v katerih bi se izbraževalo slovensko 
trgovstvo v svojem materinskem jeziku. In ravno to je 
glavni vzrok, da postanejo posamezniki, ki se posve
tijo trgovstvu, še dandanes mlačni za sveto narodno 
stvar. Mladeniču, ki vstopi v trgovino, ni še vcepljeno 
narodno prepričanje; če mu je pa bila v prvi mla
dosti nekoliko vcepljena navdušenost za svoj narod, 
se mu ta navdušenost vsled izključno nemške trgovske 
naobrazbe in nemškega občevanja v trgovini, ki je pri 
nemških tvrdkah v navadi, največkrat popolnoma 
ohladi. Če hočemo torej slovensko trgovstvo povzdig
niti, treba nam je v prvi vrsti slovenskih trgovskih šol. 
Samo nemška trgovska naobrazba pa ima tudi dokaj 
zle posledice, ki slovenski trgovski stan ponižujejo. 
Znano nam je, da dobi posredovalnica našega društva 
od trgovskih sotrudnikov veliko ponudb za nastavljenje 
in vprašanj. Če je le-te pisal Slovenec v nemškem je
ziku, se mora priznati, da so pisane pravilno ; pravilne

slovenske ponudbe pa so, kakor smo se informirali, 
rekel bi skoro bele vrane. Vse to torej dokazuje po
trebo slovenske trgovske naobrazbe, kajti le tem potom 
bo mogoče vzgojiti iz mladega trgovskega naraščaja 
navdušene slovenske trgovce. Pa še drug velik ne- 
dostatek smo konštatirali pri trgovskem naraščaju. 
Nekateri trgovci namreč premalo gledajo pri sprejemu 
učencev na njih predizobrazbo, kar mnogo škoduje 
ugledu trgovskega stanu. O tem bodemo v eni pri
hodnjih številk še govorili, danes se hočemo baviti le 
z vprašanjem, kako ohraniti trgovski naraščaj svojemu 
poklicu in iz njega vzgojiti slovenske trgovce. Veliko 
trgovskih kontoristov in sotrudnikov z večjo naobrazbo, 
ki nimajo gmotnih sredstev, si izbere za svoj poklic 
kak drug stan ali pa ostane pri vojakih. Vzrok temu 
je, da vsak previden človek zre v bodočnost ter skrbi 
za to, da je preskrbljen v starosti. Če bi se ustanovil 
za trgovce, ki so prišli na beraško palico, in za trgov
ske uslužbence penzijski fond, lahko trdimo, da ne bo 
tako občutnega pomanjkanja dobrega trgovskega na
raščaja. Trgovski naraščaj bi si ne izbiral drugih po
klicev kakor se to sedaj tako češče dogaja. Sicer vsa 
trgovska društva že dolgo delujejo, da bi se zakonito 
uvedlo zavarovanje privatnih uslužbencev in je že to
zadevna predloga v parlamentu, a ni upanja, da bi jo 
parlament kmalu rešil.

Vsled tega je potrebno, da naše trgovsko društvo 
„Merkur“ ali pa trgovska bolniška blagajna ustanovi 
velik podporni zaklad, kakršnih je že več v Avstriji. 
Tak zaklad je tudi ustanovilo lansko leto hrvatsko 
trgovsko društvo „Merkur“ za svoje člane.

Naše društvo „Merkur“ zbira že delj časa pri
spevke za nekak podporni zaklad, trgovska bolniška 
blagajna pa že ima večji podporni fond, iz katerega 
dobivajo društveniki podpore v onemoglosti, a višina 
podpor ni v vseh primerih enaka. Podpore se dele po 
presodnosti in jih določa za vsako leto občni zbor na 
predlog odbora tega društva. Tako se lahko zgodi, da 
najbolj potrebni in svoječasno najbolj zavzeti člani 
tega društva dobe manjše podpore kakor manj po
trebni, kajti vse mogoče se lahko prigodi, če ni pravil, 
ki določujejo natančno, koliko podpore naj dobi oseba, 
ki je gotov čas pri društvu. Zato bi najbolj kazalo 
ustanoviti iz že obstoječega podpornega zaklada in

4
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trgovske bolniške blagajne podporni, oziroma pen- 
zijski fond, ki bi natančno določal visokost starostnih 
podpor. Kajpada bi bilo treba spričo uresničenja te 
ideje skrbeti za nove vire dohodkov in povečati me
sečne prispevke.

Koliko inteligentnih trgovskih sotrudnikov bi si 
v tem primeru ne izbiralo drugih poklicev, koliko 
drugih bi se zopet etabliralo. S tako ureditvijo nara
ščala bi podjetnost v trgovstvu, kajti trgovski sotrudnik, 
ki bi postal samostojen in prišel ob največji marlji
vosti slučajno v konkurz, bi vedel, da še ni izgubljen, 
marveč, da ima zaslombo v starosti. Istotako bode 
trgovski sotrudnik, ki se ni imel prilike osamosvojiti, 
vedel, da je v starosti preskrbljen. Izkratka z vsaj de
loma osiguranim starostnim zavarovanjem bi veliko 
pripomogli k razvoju in povzdigi našega trgovstva.

Če bi se to zgodilo, bi trgovski stan ne čutil 
tolikega pomanjkanja in inteligentnega trgovskega 
osobja, poleg tega bi pa ta član tudi mnogo na 
ugledu pridobil. F. G.

Pregled trgovin
z mešanim, manufakturnim, in špecerijskim 
blagom, nadalje branjarij in konsumnih društev 

na Kranjskem.
(Sestavljen po avstrijskem centralnem katastru.)

V naslednjem priobčujemo pregled gori označenih 
trgovin na Kranjskem. Dasi številke niso več natančne, 
ker je centralni kataster že pred par leti izšel, vendar 
smo mnenja, da bo vsak trgovec z zanimanjem pre
gledal to statistiko, kajti razmerje med številom pre
bivalcev in številom trgovin ostane navadno vedno 
isto. Kakor vidimo, prevladujejo v večjih krajih trgo
vine z mešanim blagom, v manjših branjarije. Zakaj 
tako razmerje je gotovo vsakemu jasno. V večjih krajih 
prodaja trgovec z mešanim blagom obenem manufak
turno in špecerijsko blago, v manjših uspevajo le bra
njarije. Ta pregled nam daje torej natančno sliko 
kranjske srednje in male trgovine.
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Trnovo 3315 4 5 1
Knežak 2538 3 — — 12 —

Ilirska Bistrica 693 7 1 — 1 —
Jablanica 1894 — — — 13 —1

Janeževo Brdo 154
Kilovče 326 2 — — — —
Prem 483 1 — — 2 —

Rateževo Brdo 175
Zagorje 1007 4 — — 2
Smerje 381
Čel je 262 — — — 1 —
Britof 495 2 — — 2

Famlje 275 — — — — —
Hrenovica 2684 6 — 1 10 —1

Laže 168
Dolenja Vas 461 1 — — — —

Vreme Gorenje 374 — — — 1
Senožeče 916 3 — — 2
Sinadole 157 — — — — -
Budanje 942 — — — 3 —

Erzelj 346 1 — 1 —
Goče 486 — — 1 1 —
Lože 428 1 — — — —

Vrhpolje 755 1 — 2 — —
Planina 751 — — — 3 —
Podkraj 842 3 — — 1 —
Podraga 482 — — — 1 —

Slap 507 2 — — — —
Šturje 1289 1 — — 8 —
Ustje 382 — — — 2 —

Št. Vid 1473 2 — — 4 —
Vrabče 961 — — — 1 —
Vipava 1472 5 2 3 3 —

Col 969 1 — 1 1 —
Stari Log 974 — — 2 2 —
Banjaloka 1106 1 — 1 7 —

Polom 567 1 — — 1 —
Fara 1467 3 — — 4 —

Gotenice 434 — — — 3 —
Kočevje 2421 10 1 5 6 1

Knežja Lipa 215 — — — 1 —
<u Hinterberg 708 1 — — 3 —

Koče 315>
> Lienfeld 677 — — — 2 —

OJ OJ>CJ Mala Gora 666 — — — 1 —
o

o Srednja vas 1383 — — 2 6 —
KZ Mozelj 1092 2 — — 5 —A Borovec 313 1 — — 1 —

Koprivnik 1565 6 — — 3 —
Trava 678 2 — — 1 —

Osilnica 1089 4 1 1 2 —
Kočevska reka 469 1 1 — 1 —
Schwarzenbach 283

Sele 1279 3 — — 4 —
Draga 874 1 — 4 1 —
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Hotiče 1020
Kandrše 835 _ — 1 — —
Kolovrat 435 1 — — —
Kotredež 1089 — — _ 1 —
Kresnice 879 — — 2 —

Št. Lampert 1238 — — — 2 —
Litija 1615 3 — 1 — -- '
Dole 733 — — — 1 —

Šmartno 2446 4 — — 7 _
Moravče 1692 2 — — 1

Konj 532
Zagorje 2990 2 — — 3 2

Trebeljevo 1937 1 — — 1 —
Vače 792 3 — 1 1 —

Bukovica 478 — _ 1 _
Dedni Dol 335 1 — __ — —

Dob 509 — — 1 1 —
Draga 364 — — 2 -

Gaber Veliki 887 2 — 1 —
Peče Velike 253
Križna Vas 223

Luče 222 — — — 1
Leskovec 513
Muljava 280 1 — — 1 —

Gorenja Vas 370 2
Krka 2100 4 — 1 3 —

Podboršt 242 — — —
Hudo 158
Polica 766 1 — 1 — —

Prapreče 274 — — — 1 —
Radohova Vas 341 — — — — —

Zagorica 341 — — 1 — —
Zalina 663 — — 1 2 —

Stehanja Vas 286
Temenica 498 — — 2 — —
Črešnjice 332 — — — 1 —
Št. Vid 2016 4 — 1 4 —

Višnja gora 361 2 — 1 4 —
Dole 940 — — — 2 —

Godovič 517 — — 2 —
G Idrija 5728 12 3 7 7 1

Žiri 3889 6 2 3 —5-,TJ Črni vrh 2037 2 - — 2 —
Čekovnik 354 — — — — —

CJ Idrija Spodnja 1992 2 - — 2 —
_GJ Vojsko 775 2 — — — —
bJO
O Stari Trg 4703 17 — 2 4 1
J o Lož 743 3 -- — — —

_] Bloke 2867 2 — 3 5 —
Rovte 2111 1 _ _ 7 —

gj Hotedražica 873 3 — — — —
GÒJ0 Logatec Gorenji 1010 2 — — 1 —
O Planina 1620 — — — 3 —

Logatec Dolenji 1619 2 — 2 1 —
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bJDo

GG5-1 Žilce pri Sv. Vidu 1489 2 1 1 — —
-J u Cerknica 5304 16 — 2 5 1

035—< Jesenice 3604 15 — — 5 1O'OJJ Koroška Bela 1662 6 1 1 3 —
G Kranjska gora 1528 3 — 3 2 —
czj Dovje 1345 5 — 1 4 —GG Radeče 768 — — — 3 —
it Bela peč 714 2 — — — —

Breznica 1410 — 3 5 —
Kropa 783 6 — 2 6Gu Lancovo 619 -— — 3
Lesce 831 2 — 1 1 —

O Srednja Vas 2460 1 — 6 4 —
G G Mošnje 2218 9 2 5 6 —

Gorje Zgornje 2562 5 — 3 3 —
Ò Ovšiše 1124 2 — 1 1 —GG Radovljica 732 2 1 3 — —

(X Ribno 1446 2 — 3 3 —
Kamna Gorica 662 3 — 12 —

Bled 1646 5 2 1 3 —
Begunje 1300 3 1 — 2 —
Predtrg 407 2 — — — —

Bistrica Bohinjska 1667 14 1 1 3 —
Mirna Peč 3325 4 — — 4 —

Šmihel-Stopiče 8847 4 — 3 7 -
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G Zagradec 891 2 — 1 2 —
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GJ Dobrniče 2754 6 — _ 1 _
GJZ5 Loka Velika 2357 2 1 — 3 -
GJ5- Mirna 2042 7 — — 1
H Trebnje 2962 3 1 1 5 —

Dob 630 1 1 2 1
Brezovica 618 — — — 1 —

Dolsko 1449 — — — — —
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Zlato polje 624 - — — 1 —
Velika Vas 511

Ihan 970 3 — — 3 —
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Češnjice 269
Krtina 519 — 1 2 — —

Krašnja 972 — — 2 1 —
Lukovica 362 — — — 2 —

Dol ali Vrhpolje 675 2 — 2 3 —
Moravče 2016 2 — — — —

Peče 884 — — 1 — —
Podrečje 621 1 — 3 1 —
Prevoje 550 — — 4 1 —
Rafolče 333 — — — —
Rova 340 — — — 1 —

Trojane 1402 — — 3 2 —
Koseze Spodnje 365 — — — — —

Depala Vas 222 — — — 1 —
Domžale 1964 6 — 4 1 —

Dragomelj 210 — — — 1 —
Gozd 588 — — — — —

Homec 447 3 — — — —
Hruševka 369

Jarše 622 — — 4 — —
Kaplja Vas 238 1 — — — —

Klanec 334 2 — — — —
Križ 367 — — 1 1 —

Loka pri Mengšu 476 2 — 1 — —
Loke 499 2 — — 1 —

Lahoviče 443 — — — 1 —
Mengeš 1672 7 — 1 1 —
Šmartno 414 - — 2 — —
Mlaka 456 2 — 2 1 —
Motnik 405 3 — — — —
Moste 538 2 — 3 1 —

Mekine 849 — — — 1
Nasoviče 265 — — 1 — —

Nevlje 706 — — 1 1 —
Špitalič 688 — — — —

Tuhinj Zgornji 945 1 — 1 — —
Paloviče 271 — — — — —
Podgorje 399 — — — — —

Podhruško 706 1 — 1 — —
Radomlje 457 2 — 3 — —

Zalog 476 — — 1 — —
Šmarca 462 — — 2 1 —
Kamnik 2298 12 1 3 17 —
Stranje 435 — — 1 1 -

Suhadole 235 — — — 1 —
Županje njive 378

Trzin 764 2 — 4 1 —
Tunjice 372 1 — 1 — 1
Rašica 200

Bistričica 461 1 — — — —
Vodice 2132 3 — 3 5 —

Volčji Potok 233
=• '■B Božjakovo 807 1 _ _ _ _
« S Drašiči 526 — — 1 —

Gradac 530 2 — — — -
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Črešnjevec 619
cd Lokvica 790 — — — 2 —

Metlika 1443 8 — — 7 —
-4—>OJ Podzemelj 1516 2 — — — —
S Radoviča 1061 2 — — 1 —

Semič 2060 8 — — — —
Suhor 1400 2 — — 1 -

Adlešiči 947 _ 1
Stari Trg 1054 5 — — 1 —

Dobliče 944 1 — — 2 —
Griblje 441 — - — 2 —

’o Telčji vrh 737 — — — — -
E Loka 735 — — — — —Oc Dragatuš 1147 2 — — — —

>u Petrova Vas 431 1 — — — —
Radence 456 1 — — 1 —

E Vrh 786 — — — 1 —
oc Planina 402 1 — — — —
}—

>O Tanča Gora 662 1 — — — —
Dol 194 — — — — —

Tribuče 588
vČeplje 393 2 — — — -
Črnomelj 1136 8 — 6 — —

Dolenja Podgora 285 — — — ■ — —
Vini vrh 371 — — — —

Vinica 2953 2 1 3 — —
Kot 560 - — 1 —

Butoraj 326

Mesto Ljubljana 36547 51 28 18 185 2

/?. Ml.

O konkurzih.
Spisal dr. Konrad Vodušek.

Po otvoritvi konkurza.
(Dalje.)

Kaj tedaj še sploh ostane kridatarju? Ali se ga 
povsem oskubi? Ne, nekaj pravic mu vendarle pusti 
konkurz, ki zgrabi vse njegovo premoženje. Vsled tega 
on namreč ne izgubi svoje pravne osebnosti in zmož
nosti. Pač pa se jo utesni s pravdno zmožnostjo vred 
v toliko, kolikor in kamor sega omenjena konfiskacijska 
pravica upnikov. Kridatar je torej v gotovih ozirih na 
boljšem nego redovnik, ki stori obljubo absulutne 
ubožnosti in stopi v samostan. Oba sicer izgubita oblast 
nad svojim dose danjim premoženjem. Ali redovnik 
si sploh nikdar več tudi vinarja ne more prisvojiti, 
med tem ko si konkurzant dela lahko najlepše upe 
na boljše čase in obilnejše zaslužke.
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Z eno besedo : on se obdrži na površji, če tudi 
ga upniki pošteno pritisnejo ob zid. Če drugega 
nima, tolaži se vsaj lahko z delom svojih rok, ki ga 
v bodoče za silo preredi. Kajti po § 5 konk. r. nima 
pravice zahtevati iz konkurzne mase, to je dosedanjega 
svojega premoženja, preživitka. Tudi v tem pogledu je 
odvisen od dobre volje in milosti svojih upnikov, ki 
mu lahko izkažejo dobroto in prepuste nekaj premo
ženja, recimo nekaj gotovine ali pa kake dohodke, da 
se s to „miloščino“ za silo preživi Le-tà pa mu mora 
ostati potem prosta in se je ne sme dotakniti nihče 
izmed upnikov. Včasih se njegova trgovina ali podjetje 
nadaljuje. V takem slučaju se kridatarju lahko določi 
kaka plača, med tem ko se vsi dohodki devajo 
odslej v konkurzno maso. Tudi ni izključeno, da 
začne konkurzant takoj novo obrt in nov samostojen 
zaslužek, ki nima s konkurzom ničesar opraviti. In 
če mu ostane kaj takega premoženja, ki ne spada v 
konkurz, lahko razpolaga z njim na poljuben način; 
seveda utegnejo upniki v takih slučajih nastopiti z iz- 
podbijalnimi tožbami.

Glede konkurzne mase pa ima skoro povsem ve
zane roke. On sme sicer pri likvidacijskem naroku 
napovedane terjatve prerekati. Posledica tega je, da se 
v konkurzu samem nihče ne ozira na te kridatarjeve 
ugovore, pač pa se za to prerekano terjatev ne more 
po konkurzu vpeljati neposredna eksekucija na premo
ženje, ki si ga kridatar pridobi po končanem konkurzu 
(§ 119 konk. r.). Če namreč pri likvidaciji kridatar ne 
ugovarja terjatvi, postane leta izvršljiva glede pokon- 
kurznega premoženja (§ 1 št. izvr. r. in § 55 konk. r.). 
Tudi se kridatar lahko pridruži tožbam ki jih upelje 
upravitelj konkurzne mase, kot postranski intervenijent. 
On sam seveda nima pravice to ali ono tirjatev uvelja
viti s tožbo. In tudi njegovi ugovori zoper obstoj na
povedane terjatve ne odločujejo. Pač pa lahko po kon
kurzu začne pravdo sam na svojo roko glede ugovar- 
jane tirjatve če je po § 119 konk. z. skrbel pri likvi
dacijskem naroku, da ni postala izvršljiva. To si je 
treba natanko zapomniti, ker se upniki nič kaj radi ne 
spuščajo v pravde.

Nadalje ima konkurzant pravice ugovarjati zoper 
prodajo njegovih terjatev iz proste roke pod nominalno 
vrednostjo. Vsled tega se mora prodaja izvršiti na 
javni dražbi (§ 146 konk. r.) S tem tedaj lahko pre
preči, da se ne zavržejo te terjatve in se pripeti kaka 
protekcija. Kajti dandanes že žive ljudje, ki pri kon- 
kurzih „iz poklica“ kupujejo po zelo nizkih cenah 
kridatarjeve terjatve, ki jim potem vržejo mastne 
„pripadke“.

Kridatar ima tudi pravico skleniti navadno po
ravnavo z vsemi svojimi upniki (§ 146 konk. r.) in 
kakor že omenjeno, tudi prvotno poravnavo (§ 207 
konk. r.). On ima tudi pravico, ostati toliko časa v

konkurzu, dokler so dani konkurzni pogoji. S tem se 
lahko obvarje posamičnih eksekucij dotlej, da si docela 
ne uredi svojega gmotnega razruvanega položaja. 
Ravno tako ima pravico pritožiti se zoper sklep s ka
terim se je predlog na otvoritev konkurza, naj je to 
predlagal ta ali oni, zavrnil.

Pri upravi konkurznega premoženja nima kri
datar nobene besede. Le o nepravilnostih in za 
maso neugodnih ukrepih upravitelja ali upniškega 
odbora se sme pritoževati pri konkurznem komisarju, 
ki ima njegove težnje upoštevati (§ 80 konk. r.). Tudi 
se mu morajo predlagati računi konkurznega upravi
telja. Glede računov so mu pač dovoljene opazke, ali 
da bi račune odobraval ali popravljal, tega mu postava 
ne dovoljuje. (§§ 149—153 konk. r.) Ravno tako zoper 
sklepe upniškega odbora in zbora nima formalne 
pravice ugovora ali pritožbe. Le če se ima po njegovih 
mislih zgoditi in izvršiti kaj nepostavnega ali za kon
kurzno maso kvarnega, sme stopiti k sodniji in jo — 
kakor gori povedano — opozoriti na te nepravilnosti. 
Seveda on te splošne pravice ne sme zlorabljati, ker 
je to le njemu samemu v škodo. S tem si nakoplje 
namreč mržnjo konkurznega upravitelja, ki vendar po 
navadi postopa z vso previdnostjo. Pa tudi sodni ko
misar se ga kaj hitro naveliča, če vidi, da so njegovi 
ugovori nepotrebne besede in neopravičena očitanja. 
Dobro razmerje z vsemi konkurznimi faktorji pa je v 
prvi vrsti želeti vsakemu konkurznemu revežu. !

Tako imamo tedaj popolno sliko kridatarjevo 
pred seboj. Da je ta slika bolj žalostna, smo že veli
kokrat omenili. Ali obupati še ni treba nikomur, zlasti 
če ima opraviti z milosrčnimi — upniki. Kajti ti so 
sedaj gospodarji njegovega premoženja in njih volja 
odločuje v konkurzu.

Potrebno bi bilo, da bi ob kratkem tudi navedli 
določbe konkurznega reda posameznih premoženjskih 
izprememb v pravnem in pravdnem oziru, katere so 
natanko navedene v §§ 6—25. Ali ta tvarina zanima 
le bolj pravnike in je itak potrebno, da se vsakdo v 
teh zadevah obrne v potrebi za nasvet k odvetniku. 
Poudariti je treba samo, da je po otvoritvi konkurza 
vsako plačilo v roke kridatarja samega nasproti upnikom 
neveljavno. Ravno tako se ne sme kridatar ničesar več 
plačevati. Seveda bode vsak upnik rade volje sprejel 
vsako plačilo. Ali to plačilo velja le v toliko, v kolikor 
bi prišla dotična upnikova terjatev pri razdelitvi mase 
do pokritja. Da se kridatar ne sme nič več sam prav
dati glede konkurzne mase, smo že omenili. V vseh 
tekočih pravdah, in naj si bodo še na prvi ali že na 
višji stopnji in naj se nahaja on v vlogi tožnika ali 
toženca, mora svojo dosedanjo vlogo prepustiti upnikom. 
Isto velja tudi za pogodbe, ki še niso izpoljene. V tem 
oziru je zlasti važno, da upništvo ni dolžno držati se 
še od nobene strani izpolnene pogodbe, marveč da
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lahko odstopi in to v gotovem roku naznani so- 
pogodniku, ki ima edino le zahtevek do odškodnine. 
Sicer se bodemo tega poglavlja še pozneje dotaknili. 
Da se z napovedjo terjatve prekine zastaranje ravno 
tako kakor z vsako tožbo, to ve dandanes pač že 
vsakdo. Da je pridobitev vsake zastavne pravice in 
dovolilo vsake eksekucije po otvoritvi konkurza ne
mogoča, je eden izmed glavnih namenov vsega 
konkurza.

Položaj upnikov v konkurzu.

Na eni strani tedaj kridatar „s postriženimi peroti,“ 
na drugi strani pa upniki. To sta dva faktorja, ki sta 
pri vsakem konkurzu najbolj udeležena. In v njihovo 
korist edino se vrši pravzaprav ves konkurz. Pri tem 
nastopajo upniki v dvojni vlogi, namreč upniki v celoti 
kot upništvo in pa vsak upnik sam zase.

Upništvo v celoti ni juridična oseba, kakor n. pr. 
akcijska družba. Kakor rečeno upništvo kot tako nima 
nikakega posebnega premoženja, pač pa ima vsak 
upnik svojo terjatev zase do kridatarja. Upništvo je 
tedaj samo družba, ki kolektivno ali skupno izvršuje 
svoje gospodarstvo in skrbi za enotno in enako
merno pokritje vseh terjatev posameznih upnikov. 
V to svrho se sme upništvo poslužiti vseh mogočih 
sredstev. Kajti premoženje, kar ga je zapustil kridatar, 
služi edino le v to, da se pokrijejo njegovi dolgovi. 
Naravna posledica tega je, da se lahko vse poproda 
in spravi v denar. To pa seveda kolikor mogoče dobro 
in dobičkonosno. Kajti to zahteva tudi ozir na krida
tarja, ki ostane lastnik vsega premoženja.

Naravno je, da je treba to premoženje najprvo 
natanko urediti. In pri tem odločuje zopet volja upni- 
štva, ki se lahko odreče tej ali oni terjatvi, ker se 
noče pravdati. Lahko pa tudi izloči ta ali premoženjski 
del iz konkurzne mase in ga prepustiti kridatarju, ki 
se zanj že pravda ali pa na vsak način hoče pravdati. 
Upništvo v celoti nastopa tudi dedščine, ki tekom kon
kurza pripadejo kridatarju in izpodbija lahko pravna 
dejanja njihova, kakor hočemo to pozneje obrazložiti.

Tako torej upništvo nastopa v celoti. Poleg tega 
pa je vsak upnik povsem neodvisen. On svoje terjatve 
tudi lahko sploh ne naznani. S tem si seveda vzame 
vsako upanje na pokritje v konkurzu, kjer pridejo le 
napovedane terjatve v poštev. Pri tem je vse eno, če 
je njegova terjatev tudi že iztožena in izvršljiva. To si 
je treba zapomniti, ker se utegne marsikak upnik za
našati na sodbo ter misliti, da mu ni treba ničesar več 
ukreniti. To ni res. On mora kakor vsakdo drugi svojo 
terjatev napovedati pri konkurzni sodniji. In ravno tako 
mora tudi upnik, ki se nahaja v tožbi s kridatarjem, 
vsako pravdo, ki še ni pravomočno razsojena, prekiniti 
in izvršiti to napoved, ker se bode mogoče pri likvida

cijskem naroku njegova terjatev pripoznala, tako da 
odpade vsaka nadaljna pravda kot nepotrebna.

Napoved v konkurzu, s katero upnik stopi v zbor 
upništva, ni vezana na nikak rok; izvrši se lahko do 
sklepa konkurzne razprave. Seveda pridejo zakasnele 
napovedi v poštev stoprav pri posebnem likvidacijskem 
naroku (§ 123 konk. r.) in je dotična terjatev izključena 
glede že izvršenih delnih porazdelitev (§ 186 konk. r.). 
Zakasnitev pa bodi vedno le izjema. Kajti konkurzi se 
tako temeljito in vsestransko razglase, da mora dotičnik 
v istini spati nezdramno spanje, če presliši te klice in 
ne hiti takoj k sodišču se oglasit s svojo terjatvijo. Če 
pa ne utegne zasledovati konkurza, odstopi svojo ter
jatev tudi potem, ko jo je že oglasil, lahko drugemu. 
Le-ta stopi na njegovo mesto in ostane pri tem terjatev 
popolnoma neizpremenjena. Povedali smo že, da na 
svojo roko ne more nihče izmed upnikov med kon
kurzom pričeti s posebno eksekucijo. Vprašanje je, 
če mu je to zabranjeno tudi glede premoženja, recimo 
glede dohodkov, ki jih pridobi kridatar tekom konkurza. 
Naša postava tega sicer izrecno ne prepoveduje, pač 
pa se da posneti iz njenih določil, da so k temu 
opravičeni edino le tisti upniki, kojih terjatve so nastale 
po otvoritvi konkurza. (Dalje prih.)

Kranjska trgov, in obrtniška zbornica.
Kranjska trgovska in obrtniška zbornica je imela 

dne 14. marca plenarno sejo, katere se je udeležilo 
18 zborničnih članov. Po prečitanju zapisnika zadnje 
seje se je sprejel predlog, naj se dajejo sejni zapisniki 
takoj v tisk, ko jih verificirata vsakokratna verifikatorja. 
Zbornični predsednik g. Josip Lenarčič je imel nato 
obširen govor, v katerem se je predvsem ozrl na splošno 
trgovsko politični položaj, potem podal pregled o naših 
trgovinskih pogodbah z inozemstvom, razpravljal o 
našem razmerju z Ogrsko in končno očrtal delovanje 
kranjske trgovske in obrtniške zbornice v preteklem 
letu. Iz njegovega govora posnemamo zanimive podatke 
o obrtnem in trgovskem gibanju na Kranjskem tekom 
leta 1904. Priglašenih je bilo 1060 svobodnih, 464 
rokodelskih, 483 koncesijoniranih obrtov, skupaj je torej 
priraslo 2007 obrtnih podjetij, dočim je bilo tekom 1. 1904 
odglašenin 1599 obrtov. Krošnjarskih licenc se je na 
novo izdalo 135, podaljšalo 1242, izbrisalo pa 290. — 
Iz obširnega tajniškega poročila povzamemo, da se je 
zbornica v utemeljeni vlogi zavzela za ustanovitev dveh 
novih, osebnih vlakov na progi Zidani most-Zagreb- 
Sisek. V smeri Sisek-Zidani most naj bi novi vlak od
hajal ob 4 h zjutraj iz Siseka in prihajal ob 8 h do
poldan na Zidani most, v obratni smeri pa odhajal ob 
8. uri 30 min. iz Zidanega mosta in prihajal ob 12. uri



Stran 44. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. St. 4.

30 min. v Sisek. Zbornica je vložila peticijo na deželni ' 
odbor kranjski, naj ob oddaji del za novo domobransko 
vojaščnico vpošteva predvsem domače podjetnike in 
domačo produkcijo. —

Pri volitvi predsedništva za 1. 1905 si je zbornica 
izbrala za predsednika g. Josipa Lenarčiča, za pod
predsednika g. Franca Kollmana in za proviz. pred
sednika izvolila namesto g. Ivana Baumgartnerja 
g. Srečkota Urbanca. Novoizvoljeno zbornično pred- 
sestvo je trgovinsko ministrstvo že potrdilo. Za zbor
nična zastopnika pri komisijonalnih razpravah v zago
tovitev vojaških potrebščin sta bila izvoljena gg. Vinko 
Majdič in Ivan S c h r e y.

Zbornica si je nato ustanovila stalni odsek, ki 
bode sklepal o važnih in neodložnih predmetih. Go- 
jenccm in gojenkam umetnoobrtne-strokovne šole so se 
podelile ustanove v skupnem znesku 1270 K.

Zbornični tajnik dr. Viktor Murnik je nato po
ročal o načrtu zakona, ki se tiče družb z omejenim 
jamstvom. Ta zakon naj bi omogočal nov način indu- 
strijalne in trgovske organizacije. Družbe z omejenim 
jamstvom so trgovske družbe, katerih glavni znak je ome
jitev rizika vseh udeležencev ; upniki so navezani le na 
osnovno glavnico, ki se mora v družbeni pogodbi do
ločiti in objaviti. Jamstvo udeležencev je omejeno le 
na osnovno vlogo, dolžnost k višjemu doplačilu se mora 
v pogodbi določiti. Nasproti akcijski družbi omogoča 
družba z omejenim jamstvom družabnikom ožji stik, 
boljšo kontrolo; prehod deležev je izdatno omejen. 
Načrt našega zakona je sestavljen vobče po vzoru nem
škega zakona. Na Nemškem so se družbe z omejenim 
jamstvom vrlo izkazale, zlasti so dobrodošle srednji in
dustriji, ki ji dajejo izvrstno sredstvo za združitev ka
pitala in delavne moči. Tudi pri nas bi zakon bil naj
večjega pomena za zbuditev večje podjetnosti, če bi v 
davčnem oziru ne stavljal družb z omejenim jamstvom 
v neugodnejši položaj, kakor ga imajo na Nemškem. 
Tako pa je splošno mnenje, da bodo določbe našega 
zakona glede obdačenja teh družb ovirale osnovo in 
razvoj družb z omejenim jamstvom. Po zakonskem na
črtu, ki ga je izdelala avstrijska vlada, so družbe z 
omejenim jamstvom podvržene obdačenju v II. poglavju 
zakona o osebnih davkih. Za nje velja glede davka 
vse to, kar za akcijske družbe. Le izmera davka je ob 
nižjem donosu nekoliko manjša, znaša namreč ob čistem 
donosu, ki je zavezan davku, do 10.000 K = 5%, do 
20.000 K = 6%, do 30.000 K = 7%, do 40.000 K = 8%, 
do 50.000 K = 9%, in čez 50.000 K = 10%, kakor pri 
akcijskih družbah. Vendar davek ne sme znašati manj 
kakor ena od tisoč vplačanega osnovnega kapitala, 
vštevši še vplačni glavniški znesek najetega obligacij
skega posojila. Podlaga za obdačitev je ista kakor pri 
akcijskih družbah. Gospodarske korporacije se morajo iz
javiti odločno zoper to, da se postopa proti družbam z om.

jamstvom tako, kakor z akcijskimi družbami. Izreči se 
morajo proti podreditvi II. poglavju zakona o osebnih 
davkih in se zavzeti zato, da se družbe z omej. jam. 
obdačijo po I. poglavju zakona o osebnih davkih tako 
kot podjetja posameznikov in javnih trgovskih družb. 
Zbornica je v zmislu predlogov združenih odsekov 
sprejela resolucijo, ki se odpošlje gosposki zbornici in 
ki zahteva, da se družbe z omej. jamstvom obdačijo 
po I. poglavju zakona o osebnih davkih.

Zbornica se je nadalje posvetovala o vladnem na
črtu za reformo in izpolnitev delavskega zavarovanja in 
se je izjavila zato, da se o tej predlogi odda osrednji 
vladi enotna izjava avstrijskih zbornic. O sestavi te 
enotne izjave se bode vršilo skupno posvetovanje zbor
ničnih delegatov na shodu v Libercah. Potem je prišlo 
na razpravo vprašanje o eventualni carinski ločitvi od 
Ogrske, in je zbornica sklenila, pritrditi predlogu in- 
dustrijalnega osrednjega mesta, naj se zbira za event, 
carinsko ločitev od Ogrske potreben informativen ma
terijal.

Razprava o nujnem predlogu zbor. člana g. Ivana 
Kregarja, ki je meril na to, naj zbornica pozdravi izjavo 
obrtnega pododseka v državnem zboru, da hoče teme
ljito preurediti obrtni red, se vsled nastale nesklep
čnosti ni dognala. —u—

Raznoterosti.
Važna peticija glede izpremembe obrtnega reda. Du

najsko trgovsko društvo je izročilo po državnem poslancu Noskeju 
poslanski zbornici peticijo, v kateri ugovarja zoper nekatere točke 
od vlade predloženega obrtnega reda. Peticija svari pred name
ravanim pooštrenjem sposobnostnega dokaza, nastopa 
dalje proti oni določbi, ki daje obrtnemu oblastvu pravico, da 
sme v krajih, kjer so za zaupanje zahtevajoča opravila gotove 
osebe nastavljene od oblastva, izključiti vse druge osebe od izvr
ševanja istih opravil. Peticija pobija z obsežno motivacijo prepoved, 
da detajlni trgovci z oblekami in čevlji ne smejo sprejemati po
pravil in jemati mere. Peticija opozarja tudi, da je spričo reformi
ranja obrtnega reda prišel pravi trenotek, da se enotno uredi 
nedeljski počitek in da se nastavljencem v trgovinah z živili 
tudi dovoli to ugodnost. rn.

Trgovinske pogodbe. Kriza na Ogrskem vpliva zamudno 
tudi na obnovitve trgovskopolitičnih zvez med našo državo in 
onimi državami, s katerimi se imajo skleniti trgovinske pogodbe. 
Skoro tretjina leta je preteklo, ne da bi se za parlamentarično 
rešitev trgovinske pogodbe z Nemčijo le koraka storilo. Pa tudi 
pogajanja naše in ogrske vlade z drugimi državami so se ustavila, 
ker se ogrsko ministrstvo vzdržuje vsake akcije, po kateri bi se 
ustvarile dalekosežne obveznosti za bodočnost. V zadnjem času so 
nekatere zunanje države začele siliti, naj se začne s pogodbenimi 
pogajanji, toda meritorično se naši vladi ni mogoče spuščati v 
pogajanja. In kako obsežen program za pogajanja ima še naša 
država izvršiti? V prvi vrsti se morajo končno uveljaviti provizo
rično pogojene določbe v pogodbi z Italijo, dalje obravnave s 
Švico, Rusijo, Rumunsko, Srbijo in Bolgarijo. Z zadnjo državo se
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je pred kratkim sklenil večmesečni provizorij. Toda kljub temu, 
da so obravnave s tujimi državami vsled ogrske krize za hip za
stale, ni nikakor misliti na to, da bi nastal brezpogodbeni položaj, 
najbrž se bo pa parlamentarična rešitev izvršila šele v zadnji uri 
in z največjo naglico.

Pretep med trgovci in nastavljenci. V nedeljo popoldne 
so imeli trgovci z mešanim blagom v Gradcu zborovanje, da pro
testirajo zoper razširjenje nedeljskega počitka. Obenem je pa prišlo 
na shod tudi 150 nastavljencev. Takoj ob pričetku shoda je prišlo
med trgovci in nastavljenci do hrupnih prizorov in končno do
pretepa. Kozarci in stoli so se metali in neki nastavljenec je dobil 
s palico tako po glavi, da se mu je črepinja na glavi utrla. Pre
nesli so ga v bolnišnico, kjer so ga operirali.

Industrija in trgovinske pogodbe z balkanskimi drža
vami. V agrarnih krogih v in izven parlamenta se zelo agitira, da 
bi se v bodočih trgovinskih pogodbah izključila vsaka možnost 
uvoza živine iz Rusije in balkanskih držav in zlasti naj se odpravi 
dosedanja ugodnost v prometu na srbski meji. Tudi shodi kmeto
valcev stoje na tem stališču. Kajpada je umevno, da bodo ta pri
zadevanja jako otežkočila obnovitev trgovinskih pogodb z omenje
nimi državami, ker bi naša država potem na izvozu v te dežele 
mnogo trpela. Zato so pa industrijci zelo proti temu ter zlasti 
povdarjajo važnost balkanskih držav kot odjemališče avstrijskih 
industrijskih izdelkov; to pa posebno spričo negotovosti, ako bo 
še obstajala gospodarska skupnost z Ogrsko.

*

Predsednik hrvatskega trgovskega društva, veletržec 
Šandor A. Alexander v Zagrebu je odstopil od predsedstva. 
Hrvatski „Trgovački list“ prinaša na prvi strani štev. 14. z dne 
8. t. m. sliko tega velezaslužnega predsednika ter obširno opisuje 
zgodovino njegovega delovanja. Alexander je bil odbornik tega 
društva od leta 1885., za društvo pridobil si je neovrgljivih zaslug, 
ustanovil je zaklad Franja Josipa za podpiranje bolnih članov, 
kateremu se je zavezal prispevati do smrti vsako leto po 100 K. 
Dalje je ustanovil Merkurjevo trgovsko šolo, ki jo vlada subven
cionira letno z 1200 K; tudi je ustanovil društveno glasilo, ki 
izhaja vsako soboto, slednjič je med drugimi ustanovil tudi po
kojninski zaklad. Najlepši dokaz, kako je to društvo vsled vzor
nega delovanja v tem času napredovalo je, da je imelo leta 1885. 
218 članov, dočim jih ima danes 2462 z 18 podružnicami. V svojem 
dopisu izjavlja g. Alexander, da odklanja predsedstvo radi obilega 
posla,' a da bo še vedno deloval kakor doslej v prid društva. Po 
našem mnenju pa so vplivali na njegov odstop največ neutemeljeni 
napadi, ki so jih posamezni nezadovoljneži zadnji čas valili na 
odbor. Odstopivši predsednik je bil vzor delavnega odbornika in 
predsednika, ki kot predsednik niti ene odborove seje ni zamudil 
in tudi ni bilo skoro dneva, da ne bi bil v društveni pisarni. Od
stop predsednika Alexandra čigar dela govore, kako velikansko je 
bilo njegovo delovanje, bo hrvatsko trgovsko društvo „Merkur“ 
britko občutilo, kajti podobni odborniki so skoro nenadomestljivi.

*

Napredovanje japonske pavolne industrije. Pomenljivo 
je, kako zelo je napredovala japonska pavolna industrija, ki je pri
pomogla, da se je japonski izvoz v Kino od leta 1891 od 57 mi
lijonov taelov (okoli 3 kron) zvišal do leta 1901 na 325 milijonov. 
Import Kine se je zvišal v dobi 1894 do 1902 od 2926 na 764.291 
kosov, v Sheetlings v dobi 1894 do 1902 od 8148 na 288.668 
kosov, v pavolnih ročnih robcih od 35.255 na 231.126 kosov. Vsled

te japonske konkurence trpi najbolj angleški izvoz pavolnih izdelkov 
v Kino.

Japonci so vsled tega za evropejski izvoz pavolnih izdelkov 
tako nevarna konkurenca, ker se znajo zelo dobro prilagoditi ki
neskim običajem in navadam. Poleg tega morejo v Kini na drobno 
trgovati in tako izpoznavati v neposrednem občevanju kineski ukus, 
za kar Evropejci navadno niso zmožni. Veliko število japonskih 
izseljencev v Kino znači ravno toliko — kot veliko število posrednih 
in neposrednih agentov za japonsko izvozno industrijo.

Društvene vesti.
Jour-fix. V soboto, dne 8. t. m., je priredilo slov. trgovsko 

društvo „Merkur“ v hotelu „Ilirija“ svoj „jour-fix“, ki je ob zelo 
obili udeležbi izborno uspel. Gosp. Perdan, kot načelnik vese
ličnega odseka, je pozdravil navzoče in omenjal pomen jour-fixov, 
ki jih namerava naše društvo odslej češče prirejati, nakan se raz
vije živahna, navdušena debata v prilog „Merkurju“. Društveni 
pevci so zapeli pod vodstvom pevovodje g. Sachsa štiri zbore, dva 
četverospeva in tri solospeve. Večer je bil jako animiran, in je 
želeti, da bi se enaki večeri v resnici večkrat prirejali.

*

Vpošiljanje članarine. Pretekli mesec smo poslali svojim 
vnanjim članom izkaznice za tekoče leto in račune za poravnanje 
članarine. Z veseljem konštatujemo, da nam je do danes vposlalo 
že nad s/4 dotičnikov celoletno članarino, kar je nam najlepši 
dokaz, da so tudi gg. vnanji člani z našim delovanjem zadovoljni 
in se za društvo zanimajo. Dotičnike pa, ki še niso poslali člana
rine, prosimo tem potom, da store svojo dolžnost ter s tem prihra
nijo društvu stroške za razpošiljanje opominov.

*

Darila. Naš član gosp. Karel Tekavčič, poslovodja tvrdke 
J. C. Mayer v Ljubljani, nam je izročil 50 K, ki jih je nabral pri 
trgovskih, potnikih kot prispevek za trgovski ples. Vrlega in za 
društvo tako zavzetega člana iskreno zahvaljujemo. — Plesna šola 
trgovskih sotrudnikov v Ljubljani je nam poslala čisti prebitek 
zaključka plesnih vaj v znesku 39 K 74 h. To je lep dokaz, da se 
zanimanje za društvo čimbolj širi. Zneska smo priklopili podpor
nemu zakladu. Gg. člani, spominjajte se pri vsaki priliki Merkurja 
in njegovega podpornega zaklada!

Na zadnjem občnem zboru premenjena pravila našega 
društva je 'c. kr. ministrstvo za notranje stvari z naredbo z dne 
1. marca 1905, št. 8137 potrdilo.

*

f Umrla 'sta naš član Alojzij Čer no ta, trgovec v Logu, in 
gospa Ana Ogorevc, soproga našega člana Martina Ogorevca, 
trgovca v Konjicah. Naše iskreno sožalje!

*

Člani, ki so svoja mesta premenili, naj nam z ozirom na 
redno pošiljanje lista naznanijo svoj natančen naslov, isto naj se 
v bodoče zgodi pri vsaki izpremembi služb.
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Svoje člane, ki si hočejo pridobiti patent na kako iznajdbo, 
opozarjamo na patentno pisarno dr. Fritz Fuchs in inžener 
Alfred Hamburger na Dunaju VIL, Siebensterngasse 1. Članom 
našega društva daje omenjena pisarna brezplačna pojasnila glede 
pridobitve patentov. Od društva priporočenim manj premožnim 
članom dovoljuje pisarna znatne plačilne ugodnosti pri dosegi 
patentov.

Izkaz posredovalnega odseka. Iščejo se: 2 pomočnika 
špecerijske stroke za Ljubljano, 4 pomočniki mešane stroke za de
želo, 1 kontorist za Celje, 1 praktikant za Kranj, 3 učenci za Ljub
ljano. — Službe iščejo: 3 pomočniki manufakturne stroke, 1 po
močnik špecerijske in železninske stroke, 3 pomočniki špecerijske 
stroke, 1 pomočnik galanterijske stroke, 19 pomočnikov mešane 
stroke, 3 kontoristi, 1 kontoristinja, 1 učenka.

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!“

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.

Garantirano pristni

brinjevec
domač izdelek, priporoča cenjenim gg. krčmarjem, ka- 

varnarjem in trgovcem

Fran Tavčar, Selca pri Škofji Loki.
Za vzorce in cene naj se blagovoli vprašati.

Jernej Bahovec
Ljubljana

Sv. Petra cesta št. 2. < Filijalka: Resljeva cesta št. 7.
Trgovina papirja, papirnatih vreč, pisalnega in 
risalnega orodja, šolskih knjig in zvezkov, kipov 

slovenskih pisateljev itd. itd.

ÄiMWÄÄiÄ

papirja in galanterijskega blaga
v večjem mestu na Štajerskem išče kompanjona, ki 
ima od 3000 do 4000 kron premoženja.

Več pove društvena posredovalnica.

prane Čuden
■ urar in trgovec v Ljubljani zr

priporoča
svojo bogato zalogo pravih švicarskih ur, srebrnine in zlatnine. 
Dalje Puchova kolesa, ista tudi z motornim nagonom in vse v to 

stroko spadajoče predmete.

Ceniki zastonj in poštnine prosto.

Trgovci en gros-ceno.

Delniška družba združenih

Sr svoja svetla
v Ljubljani

priporoča







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

Letnik II. V Ljubljani, dne 15. maja 1905. Št. 5.

Avstrija in Ogrska kot samostojni 
carinski ozemlji.

Dr. Rudolf Marti.
I.

Tako v avstrijskem kakor v ogrskem taboru se 
razlega bojni klic po samostojnosti v gospodarstvu 
oziroma po ločitvi skupnega carinskega ozemlja. V 
avstrijskem državnem zboru se je izvolil takoimenovani 
Derschattov odsek, ki proučuje gradivo glede koristi 
ali škode take ločitve za tostransko državno polovico. 
V isti namen so se združile tudi avstrijske trgovske in 
obrtniške zbornice, da zbirajo materijal za eventualno 
ločitev.

Da je to vprašanje jako resna stvar za oba dela, 
so treznejši državniki in narodni gospodarji že uvideli. 
Omenjam le govor ministrskega predsednika Tisze, ki 
je pred dobrim tednom v ogrskem državnem zboru 
prepričevalno nastopil proti ločitvi. Ogrski vročekrv
neži bodo pa kljub temu še vedno zahtevali, naj se 
med obema državnima polovicama ustanovi carinska 
črta ali takozvana medcarinska črta.

Statistika naše zunanje trgovine se objavlja 
vedno le za celo avstrijsko-ogrsko carinsko ozemlje, 
zato je bilo težko dobiti potrebnih datov, na podlagi 
katerih bi se dalo določiti, v katerih predmetih, mno
žinah in vrednostih se na eni strani Avstrija, na drugi 
strani Ogrska udeležuje trgovine z inozemstvom.

V naslednjem pa vendar priobčujemo popolnoma 
zanesljive in natančne podatke v tem oziru.

Preden to storimo, je popolnoma na mestu, da 
se spominjamo one medcarinske črte, ki je že obstajala 
med Avstrijo in Ogrsko.

Ta starejša medcarinska črta je bila ostanek onih 
brezštevilnih provincijalnih prometnih davkov in kon
zumnih davščin, ki so bile v prvih stoletjih novega 
veka v skoro vseh evropskih državah do 7 .cetka de
vetnajstega stoletja v navadi. Med vsa^j posamezno 
deželico je obstajala medcarinska črta. V naši državi 
je prišlo šele leta 1755. do združenja Nižje in Gornje 
Avstrije v eno samo carinsko ozemlje in šele dvajset 
let pozneje so se odpravile medcarine med Češkim, 
Moravskim, Slezijo, Nižjo in Gorenjo Avstrijo, Ko
roškim, Kranjskim, Goriško in Gradiško.

Medcarinska črta je potem ostala le še med 
Ogrsko in ostalimi avstrijskimi deželami. A da je ostala, 
ni bilo po želji takratnih na Ogrskem v politiki odlo
čujočih slojev.

Ogrski stanovi so smatrali carinsko črto le za 
breme, kakor je iz pojavov na njih komitatskih in de
želnih zborih razvideti. To bi se jim moralo danes v 
spomin poklicati!

Že pod Marijo Terezijo je začela dunajska vlada 
to carino uravnavati v prid avstrijske poljedelske in 
obrtniške produkcije in skoro v škodo ogrskega kme
tijstva in obrta. Carina na izvoz ogrskih kmetijskih 
produktov v avstrijske dežele se je torej tako povišala, 
da je bila za žito, moko, živino, vino itd. skoro enaka 
polovici uvozne carine ob skupnih državnih mejah, 
dočim se je avstrijska izvozna carina na Ogrsko za 
najvažnejše avstrijske izdelke znižala skoro na šestino 
poprej omenjene uvozne carine.

S tem pa avstrijska vlada ni hotela pritiskati na 
Ogre, kakor bi jim ne bila naklonjena, ampak raditega, 
ker je bila ogrska kunkurenca prevelika. Plemiški vele
posestniki ogrski namreč niso plačevali zemljiškega 
davka in na Ogrskem ni bilo ne monopola na tobak, 
ne užitnine kakor v ostalih avstrijskih deželah. Živ
ljenje na Ogrskem je bilo raditega cenejše in delavske 
mezde dosti nižje. Zato je vlada ščitila avstrijsko po
ljedelstvo, vinogradništvo in živinorejo pred nevarno 
konkurenco ogrskega kmetijstva z izenačenjem carine.

Cesar Jožef II. je leta 1786. začel odstranjevati 
ogrsko medcarinsko črto, ko je določil prost promet na 
meji najprej za obrtne izdelke. Obenem je hotel uvesti 
na Ogrskem zemljiški davek, užitnino in monopol na 
tobak, ne da bi se brigal za ugovore ogrskih stanov. 
Prišlo pa je le do reform, kajti Ogri so porabili zadrego, 
v katero je prišel cesar vsled turške vojske, s tako 
neomajno eneržijo, da je moral Jožef II. kratek čas 
pred svojo smrtjo preklicati vse svoje carinskopolitične 
odredbe. Ogri so se sicer z vso vnemo trudili za od
pravo medcarinske črte, toda o novih davkih niso hoteli 
ničesar vedeti.

Ogrski deželni zbor in posamezni komitati so se 
vedno pritoževali, naj se zniža medcarina za ogrske 
kmetijske izdelke in uvozna carina za tako inozemsko 
blago, ki se v Avstriji sploh ne ali pa le slabo iz-

5



Stran 50. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Št. 5.

deluje. Dunajska vlada je pa vedno zavrnila take pri
tožbe, češ da Ogrska premalo prispeva za skupne 
vojne in druge stroške.

Ogrske pritožbe in zahteve ter vladne zavrnitve 
so se vedno ponavljale do burnega leta 1848.

V letih 1848 in 1849 so šovinističnoradikalni, 
toda narodnogospodarsko in trgovskopolitično manj 
izobraženi elementi, katere je vodil Ludovik Košut, 
sicer izprevideli, da je medcarinska črta gospodarska 
škoda za Ogrsko, da pa obenem pomeni obrambo 
ogrske historičnopolitične individualitete in da jo je 
treba v zmislu popolne carinskopolitične neodvisnosti 
urediti. Konservativna stranka pod vodstvom grofa 
Jurija Apponyja se je prestrašila te tendence ter je 
silila dunajsko vlado, naj čimprej odpravi medcarino 
ter začne v nadomestilo te carine pogajanja z ogrskim 
deželnim zborom za uvedbo drugih davkov.

Pri dunajski vladi se je pa stvar zavlačevala 
toliko časa, da je bilo prepozno. Ogrska je 14. aprila 1849 
proglasila svojo neodvisnost, ki pa ni dolgo trajala. 
Že 13. avgusta 1849 je izgubila samostojnost in zdaj 
se je izpolnila stara želja tako Ogrske kakor ostalih 
avstrijskih dežel, da se ustanovi enotno carinsko ozemlje 
za vso monarhijo. Cesarski patent z dne 7. junija 1850 
določuje, da se ima s 1. oktobrom 1850 popolnoma 
opustiti medcarinska črta, ki je ločila Ogrsko od ostalih 
avstrijskih dežel. Uvedli so se tudi avstrijski direktni 
in indirektni davki ter monopol na tobak na Ogrskem.

Medcarinska črta, za katere odpravo so se Ogri 
dolgo časa zaman trudili, je padla vsled pritiska po
trebe in ustanovilo se je skupno carinsko ozemlje, 
zoper katero nastopajo sedaj vročekrvni Ogri kljub 
koristim, ki jih je donašala.

Te zgodovinske reminiscence so se precej razteg
nile, toda bile so umestne, ker razvidimo iz njih, da so 
bili Ogri skrajno nezadovoljni z medcarinsko črto, 
katero žele danes zopet vpeljati.

II.
Razmerje, v kolikor se Avstrija in Ogrska vsaka 

zase vdeležujeta skupne zunanje trgovine je, povprečno 
preračunjeno za leta 1901 do 1903, naslednje:

V Avstrijo (brez Ogrske) se je uvozilo iz ino-
zemstva za............................. 1542-3 milijonov kron
izvozilo iz inozemstva za . . 1714-8 n n

Na Ogrsko (brez Avstrije)
se je uvozilo iz inozemstva za 25T3 » n
izvozilo iz inozemstva za . . 357-5 n n

Avstrija je tedaj vdeležena na skupnem uvozu
monarhije s............................. 86 %
na skupnem izvozu s . . . . 82-7%

Ogrska pa na uvozu s 14 %
na izvozu s............................. 17-3%

Iz pričujočih številk razvidimo, da je tako av
strijska kakor ogrska trgovska bilanca aktivna in 
sicer iznaša avstrijski izvoz v inozemstvu v zgoraj 
omenjeni dobi 165-7 milijonov kron, ogrski 106-2 mili
jonov kron več nego uvoz. V tem ozn ' je avstrijski 
izvoz le za 56% večji nego ogrski, čeprav je istočasni 
avstrijski uvoz iz inozemstva več nego šestkrat in 
istočasni avstrijski izvoz skoro petkrat večji od ogr
skega uvoza in izvoza.

Na Avstrijsko odpade glasom ljudskega štetja 
1900 leta 55-47 odstotkov prebivalstva skupne monar
hije, toda kakor gori označeno čez 80 odstotkov 
skupne zunanje trgovine. Vpoštevati se sicer mora, da 
od avstrijskega dela s 86 odstotki skupnega uvoza 
monarhije precejšnji del ne ostane v Avstriji, ampak 
gre dalje na Ogrsko in v Bosno, kljub temu je jasno, 
da avstrijski delež skupne uvozne trgovine 
pretežno prevladuje ogrski delež. Isto velja, 
kar je še bolj važno, za avstrijski izvoz v inozemstvo, 
ki reprezentira 82'7 odstotkov izvoza skupne monarhije.

Avstrija je torej vdeležena na skupni zunanji 
trgovini v veliko večji množini nego Ogrska. Kar se 
pa tiče medprometa med Avstrijo in Ogrsko, so pa 
številke precej enake. V letih 1901 do 1903 je iznašal 
uvoz iz Ogrske na Avstrijsko 930-4 milijone kron, 
izvoz iz Avstrije na Ogrsko 883’6 milijonov kron, torej 
se je 46-8 milijonov kron več uvozilo iz Ogrskega na 
Avstrijsko.

Avstrijski uvoz iz inozemstva in Ogrske je znašal, 
povprečno preračunjen za leta 1901 do 1903

2479 milijonov kron
izvoz v inozemstvo in na Ogr

sko pa................... .... . 2598'4
torej se je več izvozilo . . .

Ogrski uvoz iz inozemstva
119-4 milijonov kron.

in Avstrije v isti dobi je iznašal 
izvoz v inozemstvo i n na Av-

1135

strijsko pa............................. 1287-9
torej večji izvoz za ... . 152-9 milijonov kron.

Ogrski izvoz v inozemstvo in Avstrijsko je za 
28 odstotkov večji nego avstrijski, kar se da pojasniti 
iz tega da ima Avstrija v medprometu z Ogrsko na
vadno pasivno trgovsko bilanco.

Kar se torej tiče vprašanja glede ločitve skupnega 
carinskega ozemlja, je iz navedenih številk razvidno, 
da bi imela taka izprememba za Ogrsko jako slabe 
posledice. Od avstrijskega prometa z inozemstvom in 
Ogrsko znaša namreč promet s a m o z Ogrsko v izvozu 
le 37-53 in v uvozu le 34 odstotkov. Nasprotno pa 
odpade od ogrskega skupnega prometa z inozemstvom 
i n Avstrijsko na promet samo z Avstrijsko v uvozu 
77-85 in v izvozu skoro 82 odstotkov. Za koliko več 
je torej Ogrska vezana na Avstrijsko, nego poslednja
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na Ogrsko v trgovskem prometu ! Ogrska je doslej skoro 
vse izvažala na Avstrijsko ter uvažala iz Avstrijskega, 
ako se pa ustanovi medcarinska četa, bo pa drago 
plačevala carino, dočim je Avstrija že zdaj imela večji 
promet z inozemstvom tako v uvozu kakor izvozu in 
ni bila navezana na Ogrsko ! Katera polovica naše 
monarhije bi bila po eventualni ločitvi na slabšem, je 
iz povedanega razvidno in dokazano !

O konkurzih.
Spisal dr. Konrad Vodušek.

Položaj upnikov v konkurzu.

(Dalje.)

Sedaj, ko smo položaj upnikov v konkurzu opisali 
v obče, jih hočemo razdeliti v posamezne vrste. Upnik 
je upnik, bi mislil marsikdo, in eden je podoben dru
gemu. Ali temu je drugače. Kridatar ima opraviti po 
navadi s celo vrsto ali boljše rečeno z raznimi vrstami 
upnikov, ki si hočejo poiskati v konkurzu svojega po
kritja. In ko napoči konkurz, se upniški zbor mahoma 
razdeli v posamezna krdela, ki se med seboj precej 
izdatno razlikujejo. —

Predvsem hočemo natanko določiti, kdo da je 
konkurzni upnik v pravem pomenu besede. Upnikov 
v konkurzu je vse polno, toda vsi niso konkurzni 
upniki. To je treba tedaj natanko razločevati. Kajti 
pravi konkurzni upnik je edinole tisti, kdor ima do kri- 
datarja v trenotku otvoritve konkurza osebno ter
jatev in jo je na postavni način priglasil v konkurzu. 
Ta njegova konkurzna terjatev mora biti tedaj osebna. 
To pomeni, da se more uveljaviti edino le zoper kri- 
datarja in ne tudi zoper druge osebe ali nasproti vsa
komur. Nadalje se mora nanašati na premoženje 
kridatarjevo. Predmet njen mora biti denar ali vsaj 
denarna vrednost. Terjatev mora biti tudi iztožljiva in 
obstajati že v trenutku otvoritve, neglede na to, je-li 
vezana na kak pogoj ali rok. K tej terjatvi pridružijo 
se seveda tudi njeni pripadki, obresti, pravdni do kon
kurza narastli stroški itd. Stroški pa, ki narastejo upniku 
po otvoritvi konkurza, so izločeni in se ne pokrijejo 
iz konkurzne mase. Vse te stroške ima trpeti kon
kurzni upnik sam.

Le take terjatve tedaj, ki imajo vse te opisane 
znake, se smatrajo za prave konkurzne terjatve. In vsota 
'seh teh in takih terjatev tvori konkurzno pasivno 

ma. o, katera je navadno mnogo večja nego aktivna 
po inventurnem zapisniku popisana masa. —

Posebnosti konkurznih terjatev smo raditega na
vedli povsem natančno, da jih bode tem lažje razločiti 
od drugih terjatev, ki tudi še čakajo plačila in katere

hočemo sedaj navesti. Naš konkurzni red jih natanko 
popisuje v §§ 26—41.

Najlažje stališče zavzemajo dotičniki, ki imajo 
pravico zahtevati, da se predmeti, ki in ker so njihova 
lastnina, izločijo iz kridatarjevega premoženja in izro
čijo njim kot lastnikom. Teorija jih imenuje separatiste. 
Kar pač ni kridatarjevega, to mora konkurzni upravitelj 
takoj dognati in izločiti iz konkurzne mase. Naj si 
bodo ti predmeti razločljiva gotovina, hranilne, na 
ime se glaseče knjižice, državne obligacije, listine, na 
kridatarja še ne prepisane in neplačane nepremičnine 
ravno tako kakor od njega še ne prodana in njemu še 
ne plačana zemljišča ali pa premičnine vsake vrste; 
vsak tak predmet se izroči lastniku, ako je njegova 
lastninska pravica izven dvojbe. Seveda se mora pred
met v trenotku konkurzne otvoritve nahajati v kridatar
jevih rokah.

Separatisti tedaj niso konkurzni upniki, ker za
htevajo edino le izročitev njim lastnih posameznih 
predmetov. Tega svojega zahtevka jim tudi ni treba 
oglasiti in napovedati v konkurzu (§ 137 konk. r.). 
Pripeti se pa lahko, da bi se tekom konkurza s krida- 
tarjevimi stvarmi vred po neprevidnosti ali pomoti 
prodala tudi ta in ona tuja stvar. V tem slučaju se 
nahaja v tretji roki. In poprejšnji lastnik, ki jo je iz
ročil kridatarju, je od sedanjega lastnika ne more več 
terjati. Vsled tega pa ima pravico zahtevati primerno 
odškodnino od in iz konkurzne mase. To svojo zahtevo 
mora napovedati v konkurzu, tako da postane pravi 
konkurzni upnik.

Če je dotičnik, ki se zglasi za lastnika individu
alnega, v kridatarjevih rokah se nahajajočega predmeta, 
ne pripozna in se mu odreče vsled pomanjkanja pra
vilne legitimacije vsaka pravica do zahtevane stvari, 
mu ne preostane drugega nego tožba zoper konkurz- 
nega upravitelja na izročitev.

Kakor vidimo, je stališče teh upnikov v istini 
precej lahko, kar je tudi povsem umljivo, ker se kon
kurz pravzaprav ne tiče tujega, marveč samo kridatar
jevega premoženja.

Nekoliko težji ali ipak vendar še precej prijeten 
je položaj takozvanih realnih upnikov. Tako imenuje 
naš zakon vse tiste, ki imajo pravico, ne meneč se za 
konkurz in za konkurzne upnike, svoje terjatve pokriti 
in realizirati iz posamičnih v konkurzni sklad spada
jočih premoženjskih stvari. To je zelo ugodno in vsa
kemu bi bilo želeti, da se o pravem času oboroži s 
tako pravico zoper konkurz. Kakor je konkurzna masa 
v obče namenjena v pokritje konkurznih ali, kakor jih 
§ 30. konk. r. imenuje, osebnih upnikov, tako je za 
realne upnike in pokritje njihovih terjatev name
njen posamezni imovinski del kridatarjev. In le kar 
preostane, vrže se v skupni kotel za konkurzno 
porabo.

5*
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Važno je tedaj vprašanje, kako se postane realni 
upnik. Doseči se mora za svojo terjatev posebno pra
vico, na podlagi katere se ta terjatev zavaruje na ta 
način, da se ena ali več premoženjskih stvari ali njih 
izkupila določijo za njeno pokritje. Z eno besedo, stvar 
se zastavi za terjatev. In kdor si pridobi zastavno pra
vico, sicer ne postane lastnik ali vendar si s sodno po
močjo iz nje nasproti lastniku in vsaki tretji osebi lahko 
poišče valuto za svojo terjatev. To je v bistvu pomen 
zastavne pravice, ki igra pri nepremičninah ravno tako 
kakor pri premičninah svojo važno znano vlogo 
povsod in tudi v konkurzu. Seveda se mora ta pravica 
poiskati pravočasno. Kajti že smo omenili, da se glasom 
§ 11. konk. r. glede kridatarjevega premoženja zapro 
vrata za vsako nadaljno zastavno pravico z otvoritvijo 
konkurza. Gledati in paziti mora tedaj vsakdo, da se mu 
to ne zgodi pred nosom. In kdor se misli zavarovati 
na zemljišče, mora skrbeti, da vloži svojo prošnjo za 
vknjižbo zastavne pravice pred otvoritvenim dnevom 
ali pa da vsaj dan poprej že od druge sod
nije izdano dovolj enj e te vkn j ižb e d o s p e 
na pristojni zemljeknjižni urad. To si je 
treba zapomniti, ker se škoda sicer ne da več popraviti.

Kdor je tedaj o pravem času dosegel to zastavno 
pravico bodisi na potu izvršbe, to je na podlagi sodbe, 
ali brez nje, temu se ni treba bati konkurza. Seveda 
velja ravno za zastavno pravico in nje uspeh znano 
pravilo, da kdor prej pride, prej melje. Le prerado se 
zgodi, da se na posamezna zemljišča nastani preveč, 
včasih dvakrat preveč zastavnih upnikov. Taka zemljišča 
so podobna mravljiščem, kjer kar mrgoli intabulacij in 
brezuspešnih hipotek. Škoda včasih za denar in stroške. 
Zakasneli upniki se potem obrišejo in ostane jim potem 
le še upanje, da si iz splošne konkurzne mase pri- 
vojujejo vso ali tisti del terjatve, s katerim so propadli 
pri zastavljenem zemljišču. V tem slučaju morajo to 
svojo- terjatev tudi redno oglasiti v konkurzu, med tem 
ko za zastavne ali „realne“ upnike vobče ne velja 
predpis kokurzne oglasbe. Le tedaj, če imajo poleg 
hipotekarnih tudi še osebne terjatve, se morajo ž njimi 
zglasiti v konkurzu (§§ 30 in 109 konk. r.).

Kadar pa zastavni upnik oglasi dotični del svoje 
terjatve, s katerim utegne najbrž propasti pri dražbi, mora 
po § 165. konk. r. konkurznemu upravitelju na zahte
vanje izročiti ali odstopiti zastavljeno ali zastavno pre
mičnino v svrho prodaje. Nasprotno se mora zastav
nemu upniku izplačati vsa njegova terjatev s pripadki, 
ako hoče upravitelj „rešiti“ dotično zastavljeno premi
čnino. Pač pa ima tudi konkurzni upravitelj, ravno tako 
kakor vsak realni upnik pravico, zahtevati in izposlo
vati sodno prodajo zastavnega objekta, kar je za kon
trolo njegove vrednosti in izkupila zelo važno.

Sodna prodaja in razdelitev izkupil se vrši po na
tančnih predpisih konk. r. (§§ 31—41), ki so slični pred

pisom sedanjega merodajnega izvršilnega reda. Nam jih 
ni treba navajati, ker imajo strokovni značaj in spadajo 
v poglavje+akozvane suhe „juristarije“. Važno je le to, 
da mora konkurzni upravitelj skrbeti za redno in pravilno 
postopanje, zlasti ker pripadajo vsi ostanki posameznih 
izkupil konkurzni splošni masi. Dokler pa realni upniki 
do zadnjega vinarja niso pokriti, nima konkurzno 
upništvo in njegov zastopnik glede uporabe teh po
sameznih skladov nikake besede. Realne upnike namreč 
konkurz prav nič ne briga in lahko si v smislu § 74 konk. r. 
izberejo tudi posebnega upravitelja, ki jim v njihovi za
stavni pravici nahajajoče se kridatarjevo premoženje ure
juje do končne neizogibne prodaje. Oni so tedaj povsem 
samostalni in njih tudi ne zadenejo stroški konkurznega 
postopanja, ki so včasih precej občutni. Od skladnih 
stroškov in dolgov, katere pozneje natančno razložimo, 
odpade nanje le tisti delež, ki bi ga morali utrpeti tudi 
izven konkurza. In če še omenimo, da realni upniki 
niso vezani niti na navadno niti na prisilno poravnavo, 
se lahko uvidi, da si obdrže vkljub konkurzu povsem 
proste roke in ohranijo prej poskrbljena sredstva za 
svoje pokritje in plačilo. (Dalje prih.)

Nekdanja organizacija trgovcev in 
obrtnikov.

Piše dr. Kermavner.

(Dalje.)

Iz dosedaj navedenih podatkov smo že lahko povzeli, 
da je bil v srednjem veku meščanski stan s trgovskim 
in obrtnim stanom skoro identičen. Vsak meščan je 
bil trgovec ali obrtnik in večina trgovcev in obrtnikov 
so bili meščani, le nekateri (trgovci sploh ne) obrtniki 
so še čakali na sprejem v meščane ter so bili samo 
šele člani svojega ceha.

Trgovina in obrt se je zato imenovala sama s 
kratkim izrazom: „meščanski posel“ kar našo 
gorenjo trditev o identiteti trgovcev in obrtnikov z 
meščani najlepše ilustrira.

Ako pa hočemo organizacijo trgovcev in obrt
nikov — torej meščanov — popolnoma razumeti, 
moramo potemtakem poznati tudi organizacijo mest 
samih in v ta namen moramo poseči na postanek in 
razvoj istih; tudi mesta sama so le nekaka posebna 
organizacija trgovskega in obrtnega stanu po svoji 
notranji uredbi v srednjem veku, pa tudi po svojem 
zgodovinskem postanku.

Začetek mest sega v daljno, daljno dobo nazaj.
Mnogo je pri nas mest, ki izvirajo še izza časov 

rimskih naselbin in najbrž še izza prejšnjih časov.
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Kraji, ki so bili po svoji naravni legi utrjeni, v 
katerih se je dalo brez velikega truda prirediti varno 
zavetje pred napadi sovražnikov, torej v tedanjih časih, 
ko so se bitke bojevale mož proti možu z mečem, 
kijem ali sulico, potem s psicami ali pozneje s 
slabimi puškami, torej z orožjem, pred katerim se je 
bilo treba le za kak trden zid skriti, kraji, ležeči na 
kakem vzvišenem mestu, strmem hribčku, pa tudi kraji, 
zavarovani od kake strani po večji vodi, najbolj pa 
taki kraji, ki so dvojno zavarovani, od ene strani po 
kakem hribu od druge strani po vodi, na takih krajih 
se je naseljevalo od nekdaj po več družin skupaj.

Posvetni in duhovski gospodje — grofi in škofje 
— so si sezidavali na takih krajih utrjene gradove, 
zakaj v divjih surovih časih začetkom srednjega veka 
je bilo njihovo življenje samo za trdnim grajskim zidom 
varno. Močen grad na kakem težko pristopnem hribu 
je bil edin kraj, ki mu je mogel kak vpliven mogotec 
takrat zaupati svoje življenje in premoženje.

V varstvo svojih gradov pa so vzdrževali velikaši 
male posadke, a v časih nevarnosti so se morali tudi 
nesvobodni podložni kmetje podati v grad in prijeti za 
orožje, da so branili grad in svojega gospodarja.

Za časa miru pa so bili ti gradovi središča ve
likih kmetij, torej poljedelsko - gospodarski činitelji, v 
katerih so bila skladišča za ohranjevanje velikih množin 
poljskih pridelkov za slučaj vojske ali tudi za slučaj 
slabe letine itd.

Razumljivo je, da na takih velikanskih kmetijah 
niso mogli biti popolnoma brez obrtnikov in roko
delcev.

Že Karel Veliki je odredil, da se je naselilo na 
vsaki taki grofovski ali škofovski kmetiji po trideset 
rokodelcev raznih vrst.

Ti so morali skrbeti najprej za potrebo vse 
kmetije, torej izgotavljati od grofa ali škofa zahtevano 
število izdelkov; služili so si s tem hrano, stanovanje 
in obleko. Bili so sami iz srede kmetov vzeti nesvo
bodni ljudje.

Toda čez zahtevano množino izdelkov so smeli 
ti rokodelci izdelovati tudi sami zase, kolikor so hoteli 
in mogli ter so smeli svoje izdelke tudi prosto pro
dajati.

Na ta način so si prislužili s časom nekoliko 
imetja in s tem pridobljenim imetjem so si kupili 
dostikrat tudi prostost. Prosti so potem iz svoje volje 
nadaljevali delo, h kateremu so bili poprej prisiljeni.

Ker je pa na ta način marsikdo izmed nesvobodnih 
ljudi prišel do premoženja, so začeli prihajati na te 
grofovske in škofovske kmetije tudi popolnoma svo
bodni ljudje, trgovci in obrtniki iz drugih mest. Tudi 
varnost močnega gradu jih je vabila v bližino.

Tako je bil grad s časom obdan od vseh strani 
od hiš trgovcev in obrtnikov in bodisi na višje po

velje bodisi iz lastnega nagiba posestnikov sezidal se 
je s časom močen zid, ki je obdal vse te hiše in po
večal tako njihovo varnost.

S tem je pa bilo mesto v glavnem že ustanov
ljeno, zakaj taka obzidana skupina hiš je bila takrat 
tako važna in imenitna v slučaju vojske, da se je na
vadno prav kmalu oprostila svojega prejšnjega gospo
darja grofa ali škofa popolnoma.

Mesto Kranj je skoro brezdvomno na ta način 
postalo, najbrž pa tudi Ljubljana.

Izvrstna lega ljubljanskega gradu, obdanega od 
dveh strani od Ljubljanice, od tretje pa od močvirja, 
ki je bilo takrat večji del leta če ne vse leto še jezero, 
ter naravna utrjenost le-tega napotila je deželne kneze, 
da so ta v vojaškem oziru takrat tako važni grič, ki 
je stražil ceste na tri strani dežele, utrdili in namestili 
v trdnjavi na njem močno posadko.

Pod gradom in okoli njega pa so si sezidali 
svoje hišice trgovci in obrtniki in nastalo je mestece, 
čigar hišice „so slonele ob rebri Gradu in se stiskale 
k njemu, kakor boječ otrok k materi svoji“, tako piše 
Ivan Vrhovec v svoji, že omenjeni knjigi „Ljubljanski 
meščanje v minolih stoletjih“.

V dvanajstem stoletju je bila Ljubljana že po
polnoma uravnano mesto z vsemi mestu pristoječimi 
lastnostmi.

V mestnih, to je mesta tičočih se zadevah je 
imela mestna občina sama odločevati in nihče drugi.

Na čelu mesta je bil sodnik in 12 zapriseženih mož. 
Sodnik je bil voljen iz sredine meščanov samih, v tem 
oziru ni smel nihče na mesto niti najmanjše vplivati; 
ta volitev je bila popolnoma prosta. Omenjena oblika 
mestne uprave ljubljanske je ostala neizpremenjena do 
leta 1472, v katerem letu je cesar Friderik IV. ustanovil 
novo povečano mestno zastopstvo.

Poleg sodnika in dvanajsterih zapriseženih mož, 
ki so se od tedaj zanaprej imenovali „notranji svet“ 
je ustanovil še „zunanji svet“ štiriindvajsetih svetovalcev 
in „občino“ štiriinšestdesetih mož.

Leta 1504 pa je dal cesar Maksimilijan Ljubljani 
še župana.

Tedaj je obstajalo mestno zastopstvo ljubljansko 
po letu 1504 iz:

1. ) sodnika;
2. ) župana;
3. ) notranjega sveta dvanajsterih članov, kateri 

so bili sami trgovci;
4. ) zunanjega sveta štiriindvajsetih članov trgovcev 

in obrtnikov;
5. ) občino štiriinšestdesetih mož tudi samih obrt

nikov in rokodelcev.
Skupaj je tedaj mestno zastopstvo „magistrat“ 

zvano brez župana štelo sto mož, z županom enega 
več kot sto.
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Ta oblika mestne uprave je ostala neizpremenjena 
skozi več nego tristo let.

Leta 1785. se je namreč preustrojil magistrat po
polnoma.

Odpravili so se vsi notranji in zunanji svetovalci, 
občina v starem zmislu kot korporacija štiriinšestdesetih 
mož je prenehala in število funkcijonarjev na magistratu 
se je skrčilo.

Člani notranjega in zunanjega sveta so namreč 
kolikor mogoče skrbeli tudi na ta način za svoj žep, 
da so prevzemali kake funkcije mestnega zastopstva 
proti plačilu.

Seveda po naših današnjih pojmih ta plačila niso 
bila bogve kako velika.

Saj je imel župan plače samo 161 gld. 36 kr. 
na — leto!

Sodnik in župan sta bila voljena v nekaki ple
narni seji mestnega sveta.

Slednji se je pa vedno sam dopolnjeval in sicer 
notranji svet zase, vnanji svet zase in občina zase; to 
pa na sledeči način.

Ako je umrl ali sicer izstopil kak član notranjega 
sveta dvanajsterih, poklicalo je ostalih enajst članov 
tega sveta enega izmed svetovalcev zunanjega sveta 
štiriindvajsetih v notranji svet med se; seveda je bil 
to vselej kak trgovec.

Zunanji svet štiriindvajsetih se je dopolnjeval 
ravno tako ter poklical namesto člana, kateri je pre
stopil v notranji svet dvanajsterih, kakega člana občine 
med se in tudi občina štiriinšestdesetih je sprejela enega 
izmed ostalih meščanov v svojo sredo.

Meščan ni mogel nihče drugače postati, nego če 
je prosil za sprejem.

O teh prošnjah je sklepal magistrat v slovesnih 
sejah. Tega niso bili oproščeni niti sinovi meščanov 
sami, samo s tem razločkom nasproti tujcem, da so 
bili vedno sprejeti in da so plačali za sprejem manjšo 
pristojbino, dočim so tujci dostikrat zastonj prosili in 
se trudili dobiti meščanstvo.

Kdo je bil sposoben, da je postal meščan, in 
kake pogoje je stavil magistrat dostikrat prosilcem za 
meščansko pravico, omenili smo že tam, kjer smo go
vorili o sprejemu v cehe. Omeniti nam je na tem mestu 
še to, da je cvetela v srednjem veku pri nas trgovina 
in obrt prav lepo, kar se vidi iz naslednjega.

Tuji trgovci so prihajali, obogateli v par letih in 
zopet odhajali tja, odkoder so bili prišli.

Ker pa dostikrat niso pred svojim odhodom porav
nali svojih trgovskih obveznosti in s tem oškodovali svoje 
meščane, je cesar Ferdinand II. leta 1599. odredil, da 
ni smel magistrat brez njegovega dovoljenja nikogar 
več izpustiti iz mestne zaveze, da se je morala o vsem 
premoženju odhajalca vršiti javna obravnava, pri kateri 
je imel vsakdo pravico zglasiti svoje terjatve do njega,

in da je moral odhajalec plačati deset odstotkov od 
vsega premoženja in imetja, katero je odnesel s seboj.

To je odredil cesar Ferdinand na prošnjo mest v 
varstvo domačih upnikov, ki bi od tujcev v daljnih 
krajih v največ slučajih ničesar ne mogli dobiti, ako 
bi jim enkrat ušli s svojim imetjem iz mesta.

Ta odredba je imela pa tudi namen omejiti iz
seljevanje obogatelih meščanov.

O kaki ljubezni do mesta ali o kaki patrijotični 
navdušenosti do njega pri ljudeh iz vseh krajev sveta 
v Ljubljano privandranih ni bilo niti govora. Srečavali 
in izpodrivali so se v mestu najrazličnejši ljudje: Nemci, 
Lahi, Španci, Angleži, Francozi, Švedi itd.

Dali so se sprejeti med meščane samo zato, ker 
si drugače niso mogli pridobiti bogastva. Kakor hitro 
so pa nabasali svoje vreče do vrha, so pokazali mestu 
hrbet in odnesli pridobljeno bogastvo s seboj.

Kako naglo je bilo v Ljubljani mogoče obogateti 
in koliko meščanov se je odpovedalo meščanstvu ter 
izselilo zopet iz mesta, se razvidi iz tega, kako naglo 
se je v minolih stoletjih prebivalstvo menjavalo.

Od leta 1776 do leta 1796 je prešlo izmed 358 hiš 
210 hiš v druge roke, torej ako se vpošteva, da je 
imelo mesto samo mnogo hiš v svoji lasti, skoro dve 
tretjini vseh hiš, kar je pač silno dosti. V prejšnih 
dobah je bilo to pa skoro gotovo še hujše.

Povdarjati moramo, da se v Ljubljani v šestnaj
stem in sedemnajstem stoletju, torej tekom dvesto let so
cijalno in politično življenje ni izpremenilo skoro prav nič.

Osebe so se menjavale, toda kar se je prednikom 
zdelo dobro, tega nasledniki niso radi izpreminjali, 
umevno ! Saj so bili trgovci in obrtniki gospodarji 
mesta in bolj so branili stare privilegije, bolj so vozili.

Ena najdragocenejših pravic, katero je imelo mesto 
ljubljansko že od davnih časov, gotovo že v dvanaj
stem stoletju, je bilo lastno sodstvo.

Sodnika svojega so si volili ljubljanski meščani 
sami iz svoje srede, deželni knez ga je le potrjeval.

Vsi prepiri, ki so se nanašali na premoženje ljudi, 
živečih v mestu samem in v nekem natanko dolo
čenem bližnjem okrožju okoli mesta, spadali so pred 
mestnega sodnika, ako dotični ljudje kot taki niso bili 
podrejeni kaki drugi gosposki.

Tudi plemenitaši so meščane mogli tožiti le pred 
mestnim sodnikom.

V tedanjih časih, ko je vladalo le nasilje in samovolja, 
je bila ta pravica meščanov neprecenljive vrednosti.

Plemstvo in duhovščina je bilo neodvisno od 
mestnega sodnika samo v svojih hišah; tja ni segala 
pravica mestnega sodnika, četudi so se nahajale te 
hiše v obzidju mesta.

V slučajih storjenega zločina pa je smel mestni
sodnik prijeti tudi plemiče, a oddati jih je moral nji
hovemu gospodarskemu sodišču. (Dalje prih.)
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Kako je napraviti izjavo za odmero 
občne pridobnine?

Spisal R. Ml.

V prvih mesecih drugega poluletja tekočega leta 
bo moral podati vsak, kdor izvršuje kako občni pri- 
dobnini zavezano podjetje (trgovci, gostilničarji, roko
delci itd.), izjavo o obratnih razmerah svojega opravila 
ali podjetja, merodajnih za peto priredbeno dobo, to 
je za leti 1906/1907.

Izjava za odmero občne pridobnine se lahko vloži 
pismeno ali se ustmeno da na zapisnik pri okrajnem 
glavarstvu (davčni administraciji).

Ker izpolnjenje obrazca izjave marsikomu dela 
preglavice in neprilike in je večina vloženih izjav po
manjkljivo in nepravilno izpolnjenih, česar posledica 
je, da imajo davkozavezanci veliko nepotrebnih pisarij 
in potov k uradom, hočemo v naslednjem' razložiti, 
kako se obrazec „izjava za odmero občne pridobnine“ 
izpolni.

Predvsem je pripomniti, da ima davčni zavezanec 
vse točke obrazca pod napisom „Izjava za odmero 
občne pridobnine“ natančno izpolniti.

Obrt, za katerega se izjava napravi, je navesti 
kolikor mogoče kratko, n. pr. trgovina z mešanim 
blagom, trgovina z deželnimi pridelki, žaga, gostilniški 
in krčmarski obrt itd.

Točke 1, 3 in 4 ne potrebujejo nadalnjega po
jasnila.

Pod točko 2 je navesti poleg kraja tudi hišno 
številko, kjer davčni zavezanec stanuje; pod točko 5 
je navesti datum in številko koncesije ali obrtnega lista 
ter označiti obrtno oblast (okrajno glavarstvo), ki je 
izdala pravico. Na primer: Koncesija c. kr. okrajnega 
glavarstva v Postojni z dne 7. junija 1897, št. 10.529.

Pod točko 6 je pojasniti natančneje že na prvi 
strani zaznamovano podjetje ali opravilo.

Trgovec, ki prodaja različno blago, bo navedel 
trgovino z mešanim, zlasti kolonijalnim blagom, pa 
tudi železnino, železne lonce itd. ; prodaja manufaktur- 
nega in špecerijskega blaga, blaga za obleke in perilo, 
nadalje kave, sladkorja, olja, žganih opojnih pijač v 
zaprtih steklenicah.

Zmanjka pod točko 6 prostora, so navesti na
daljna pojasnila pod točko 20.

Pod točko 7 je navesti kraj, ulico in hišno šte
vilko, kjer se obrt izvršuje; tudi posamezna obrtovališča, 
katera spadajo k enemu in istemu obrtu v istem pri- 
redbenem okraju, je navesti pod to točko (trgovina z 
mešanim blagom in filijalka).

Temu nasproti je navesti podtočko 8 obrtovališča 
enega in istega obrta, ki se nahajajo v drugih prired-

benih okrajih, ter označiti, katero teh obrtovališč je 
smatrati kot glavno obrt.

Izvršuje davkozavezanec več različnih obrtov v 
enem in istem prostoru, n. pr. prodajo manufaktur- 
nega, špecerijskega blaga, trafiko, prodajo kolkov in 
poštnih znamk, piva, vina in žganih opojnih pijač v 
zaprtih steklenicah — je oddati za vse te obrte samo 
eno izjavo.

V tem slučaju odmeri pridobninska komisija za 
vsa ta opravila en davčni postavek. — Določi pa lahko, 
koliko odpade od (skupnega) davčnega postavka na 
vsako posamezno opravilo. Na prošnjo davkozavezanca 
je le-ta primorana, davčni postavek na posamezna 
opravila razdeliti. Davkozavezanec je pa dolžan, obseg 
vsakega opravila natančno določiti in razložiti, ter s 
tem komisiji dati priliko, da lahko razsodi, koliko od
pade od skupnega davčnega postavka na vsako po
samezno opravilo.

Razdelitev davčnega postavka na posamezna 
opravila je v korist davkozavezancu. Opusti namreč 
davčni zavezanec eno ali dve opravili, ter prosi za 
izbris občne pridobnine, se njegovi prošnji ne more 
ustreči, ako ni davčni postavek razdeljen.

Ako sta pa dva ali več obrtov v r a z 1 i č n i h pro
storih, je dati za vsak obrt posamezno izjavo, ako 
se tudi vsi taki obrti nahajajo v eni in isti davčni 
občini.

Pod točko 9 je navesti n. pr. : 1 soba za proda
jalno, 1 skladišče, 1 klet, najemščina na leto 360 K; 
ako pa se za obratne prostore ne plačuje najemščine, 
ker so lastnina obrtnika, je navesti najemno vrednost 
obratnih prostorov z ozirom na krajevne najemninske 
razmere.

Pod točko 11 je razložiti, koliko časa v letu se 
obrt opravlja, ali nepretrgoma ali samo ob gotovih 
časih : Mlinar melje v letu samo 7 mesecev vsled po
manjkanja vode ; prodaja razglednic v kopališču N. : 
samo v seziji, ki traja 4 mesece.

Pod točko 12 je navesti pri zakupih obrtov tudi 
postranske obveznosti n. pr. zakupnik plačuje vse na 
v zakup vzet obrt odpadajoče davke in doklade i. t. d.

Pod točko 14 je povedati, ali dela davkozavezanec 
v obrtu sam (ali prodaja v trgovini osebno ali le vodi 
obrt).

Pri trgovskih družbah je zabeležiti, ali in kateri 
družabniki delajo v obrtu, ter kako. Pod to točko je 
navesti tudi družinske člane (ženo, otroke) davkozave
zanca, ki delajo v obrtu brezplačno.

V razpredelkih je navesti število pomagačev in 
drugih uslužbencev po njih vrsti. Razložiti je pa tudi, 
koliko pomagačev uporablja davkozavezanec „zunaj 
hiše,“ ali kot potovalce (agente).

Pod točko 16 je povedati vrsto in število v pod
jetju uporabljenih tovornih živali; nadalje število in
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vrsto motornih strojev, kakor tudi njih silo. Navesti 
so pa tudi drugačne delavne priprave, peči, delavni 
stroji itd. Na primer: parni stroj 150 HP (to je 150 
konjskih sil) ; vodno kolo 25 HP, vodna sila nepravilna.

Točka 17. Pod napravno glavnico je smatrati vse, 
kar je potrebno, da se more obrt izvrševati, to je 
opravo v obrtu, tehtnice, omare, posode; v gostilni: 
mize, stole, steklenice itd.

Točka 18: Obratno glavnico tvorijo vsi oni čini
telji, kateri omogočijo, da se more obrt izvrševati. To 
je v obrtu založeno blago, vsota vplačanih terjatev; 
glavnica, katero potrebuje obrtnik, da izplača svojim 
pomočnikom plače (mezde). —

Pod točko 20 je opisati opravilo ali podjetje tako, 
da se doseže slika celega obrta, ako se tega že ni 
storilo pod točko 6.

V naslednjem spisku „L“ so navedena nazivala 
za podjetbe in opravila, katera je treba podrobneje 
razložiti.

Pod točko 21. je namestiti znake, ki se smatrajo 
kot bistvo obratnega obsega.

Posebni znaki, katere je razložiti pod to točko, 
se nahajajo na zadnjih dveh straneh vzorca.

Kakor je že pod prvo glavno točko obrazca 
označeno, so navesti obratne razmere po povprečnem 
stanu časa (leta), ki se šteje od 1. julija do 30. junija, 
ter pride pred priredbeno dobo.

Za peto priredbeno dobo (leti 1906/1907) bo 
torej treba navesti obratne razmere, kakor so bile 
povprečno v času od 1. julija 1904 do 30. junija 1905.

Ako podjetje še ne obstoji eno leto, je navesti 
obratne razmere, kakor so bile povprečno v tem času, 
v katerem se obrt izvršuje.

Za novo nastala podjetja ali opravila je navesti 
razmere, kakor jih je pričakovati.

Naposled bi bilo še nekaj pripomniti glede pod
pisa izjave.

Isto ima praviloma podpisati davkozavezanec sam.
Mož lahko zastopa svojo od njega neločeno ženo, 

ako njenega premoženja že kdo drugi ne oskrbuje in 
ako žena sama ne ugovarja temu, da jo mož zastopa.

Za nesamopravne (nedoletne in pod skrbstvom 
stoječe) osebe oddajo izjave njih zakoniti ali od so
dišča postavljeni zastopniki (kuratorji, varihi).

Ako je davčni zavezanec zadržan, zastopati ga 
sme pooblaščenec. Ta ima prinesti nekolekovano 
izrecno na zastop v davčnih zadevah se glaseče 
pooblastilo.

Štampiljo ali tvrdkin pečat se lahko pritisne, 
toda se mora obenem tudi podpisati. Štampilja sama 
je neveljavna brez podpisa.

Končno opozarjamo trgovce in obrtnike, naj ob 
času, ko jim bo treba izpolniti izjavo za odmero občne 
pridobnine, vzamejo ta spis v roke ter se ravnajo po

njem. Prihranili si bodo mnogo potov k davčnemu 
oblastvu in navadili se bodo sami izpolnjevati dotični 
obrazec, kajti največkrat dajo tega izpolniti drugim, 
ki se sami ne razumejo v to. Dobro je tudi, dva 
obrazca izpolniti in enega obdržati doma, da se ve 
čez dve leti, kaj se je v prejšnjem obrazcu navedlo.

Raznoterosti.
Odstop železn. ministra pl. Wittka. Kmalu za Koerberjem 

je odstopila druga železna roka — železniški minister pl. Wittek. 
Ako pravim železna roka, ne rečem tega brez namena. Avstrijskega 
železništva si doslej brez Wittka nismo mogli misliti. Tako tesno je 
bil ta minister zvezan s celim razvojem naših državnih in pri
vatnih železnic, da se ne more govoriti samo o osebni izpremembi, 
ako še hoče razmotrivati konsekvence v nepričakovani izpremembi 
v vodstvu najvišjega železniškega urada. Wittek je imel s stališča 
države velike prednosti, toda ljubljenec borze in železniških delni
čarjev ni bil. Pretrdo, presilno je zastopal fiskalično stališče. Nje
govih ukazov na železniške uprave so se bali. Izdatki železnic v 
času njegovega delovanja so tako narasli, da so se za nje nekaj 
časa porabili vsi dohodki ter položaj podjetij poslabšali. Wittek je 
bil v resnici železniški minister, še preden se je ustanovil ta urad. 
Ko so bile agende železnic še prideljene trgovinskemu ministrstvu, 
je imel Wittek kot sekcijski načelnik in faktični voditelj železništva 
svojo roko pri vseh podržavljenjih in pri vseh odlokih na privatne 
železnice. Z železno eneržijo in vztrajnostjo je gledal na to, da so 
privatne železnice do zadnje pičice ugodile svojim obveznostim, 
katere so se jim v koncesiji naložile in poleg tega jim je nalagal 
tudi socialnopolitična bremena. To se je zgodilo v interesu voze
čega in tovore odpošiljajočega ljudstva, a še bolj pa z ozirom na 
eventualno podržavljenje. Ako bi država kdaj prevzela to ali ono 
železnico v svojo last, bi moralo biti že poprej izvršeno vse, kar 
bi državi povzročevalo stroške. Rentabiliteta privatnih železnic 
se je sistematično pritiskala navzdol, da je država cenejše dobila 
železnice. Za britko ironijo se mora torej smatrati, da se je onemu 
vodstvu, ki je šlo kolikor mogoče daleč, da prihrani pri poznejšem 
podržavljenju par kron pri delnicah za državo, moralo pripetiti, da 
se je pri gradnji alpskih železnic vračunilo za malenkost sto mili
jonov kron! To je bil tudi povod, da je Wittek odstopil.

Dr. M.
*

Avstrijski kapital v Abesiniji. Med etijopskim kraljem 
Menelikom II. in egiptovsko banko se je pred kratkim sklenila po
godba, glasom katere se banka obvezuje, ustanoviti bančno družbo 
pod imenom „Abesinska banka“. Kapital družbe naj bi znašal 
500.000 ginej (okrog 13 milijonov kron). Delnice se bodo razpolo- 
žile v subskripcijo v Londonu, Parizu, Novem Jorku, Berlinu, na 
Dunaju, v Rimu, Kajiri in v Abdis-Abebi, glavnem mestu 
Abesinije. Potom naložitve avstrijskega kapitala v Abesiniji bo ta 
dežela postala odjemališče za avstrijski izvoz. —rti..

*

Avstrijsko-ogrska trgovska bilanca v letu 1904. Stati
stični oddelek v trgovskem ministrstvu je objavil končne date skup
nega zunanjega prometa carinskega ozemlja v letu 1904. Uvoz 
specialne trgovine je znašal v tem letu 2048 milijonov kron, uvoz 
v ostalem prometu 211T1 milijonov kron. Izvoz v specijalni trgo
vini 2089 milijonov kron, izvoz v ostali trgovini 2182'3 milijonov 
kron, torej znaša skupni aktivum trgovske bilance leta 1904



Št. 5. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Stran 57.

7T2 milijonov kron (proti aktivu 300 milijonov kron leta 1903). 
Prebitek izvoza v specijalni trgovini čez uvoz v znesku 41 milijonov 
kron je po končni določitvi trgovskih vrednosti za 16'8 milijonov 
kron večji nego dotični provizorični znesek, ki je bil ob pričetku 
tega leta objavljen. V pomorskem prometu je znašal uvoz 3945 
milijonov kron = 192 odstotka (proti 354'4 milijonov kron = 
18 9 odstotkov leta 1903), izvoz pa 366'6 milijonov kron = 17'6 
odstotkov (proti 340-8 milijonov kron = 16 odstotkov leta 1903).
Najvažnejše države, iz katerih in v katere se je izvozilo, so na-
slednje:

1904 1904 1904 proti 1903
Uvoz iz v milijonih kron odstotki uvoza v milijonih kron

1. Nemčije . . . . 7647 37-3 + 69-4
2. Zveznih držav amer. 182-5 8-9 + 19-9
3. Angleške . . . . 154-9 7-7 — 01
4. Angleške Indije . . 130-1 6-4 + 18-7
5. Rusije................... 119-9 5-9 + 5-9
6. Italije................... 104-6 5-1 — 17-4
7. Francoskega . . . 67-5 3-3 + 31
8. Rumunije . . . . 61-3 3-0 + 17-5
9. Srbije................... 60-3 2-9 + 5-9

10. Švice................... 57-6 2-8 + 6-7
11. Brazilije . . . . 49-6 2-4 + 12-0
12. Turčije................... 44-5 2-2 — 2-7
13. Belgije................... 37-0 T8 + 4-7
14. Argentinije . . . 28-6 1-4 + 13-4
15. Egipta................... 28-0 1-4 + 4-3
16. Nizozemske . . . 20-1 1-0 + 1-0
17. Grške................... 20-1 1-0 + 2-6
18. Nizozemske Indije . 18-2 0-9 + 0-8
19. Čile....................... 13-5 0-7 + 1-5
20. Kine....................... 7-9 0-4 + 1-3
21. Japana ................... 6-5 0-3 —
22, Španije................... 5-8 0-3 — 0-6
23. Angl. Avstralije . . 5-0

1904 1904

0-2
1904 proti 1903

+ 1-4

1904
Izvoz v mil. kron odst. izvoza mil. kron Izvoz proti uvozu

v mil, kron
1. Nemčijo .... 96T1 46-0 — 47-8 +196-4
2. Angleško . . . 18T5 8-7 — 45-6 + 266
3. Italijo................... 156-8 7-5 + 4-3 + 52-2
4. Turčijo . . . 91-4 4-4 + 14-2 + 46-9
5. Švico................... 79-7 3-8 — 1-3 + 22-1
6. Rumunijo . . . 75-9 3-6 + 11-5 + 14-6
7. Rusijo .... 717 3-4 — 8-6 — 48-2
8. Francosko . . . 63-0 30 + 1-4 - 4-5
9. Angl. Indijo . . 62-0 3-0 + 28-0 - 68-1

10. Zvezne drž. amer. 40-8 20 — 5-0 — 141-7
11. Egipet .... 381 1-8 + 8-3 + 10-1
12. Nizozemsko . . 33-5 1-6 — 4-5 + 13-4
13. Srbijo................... 32-4 1-6 — 0-7 — 27-9
14. Bulgarijo . . . 26-7 1-3 -(- 5’2 + 21-3
15. Belgijo .... 191 0-9 + 3-0 — 17-9
16. Grško .... 17-9 0-9 + 30 — 2-2
17. Brazilijo .... 6-4 0-3 + 0-8 — 43-2
18. Španijo .... 5-2 0-2 + 0-8 _ 0-6
19. Dansko .... 4-9 0-2 — 0-2 + 3-9
20. Japan ................... 2-6 01 — 3-2 — 3-9
21. Kino................... 2-4 o-i — 2-3 - 5-5

M.—n.*

Pravila gremija trgovcev, ki se spremene iz društva v 
zadrugo po zakonu z leta 1897, je c. kr. deželna vlada potrdila.

Društvene vesti.
Čeke so poslali gg. : F. Kuttin, trgovec v Postojni ; Lavren

čič & Domicelj v Ljubljani in A. Rutar, trgovec v Sori.

Poročil se je dne 24. aprila t. 1. član našega društva gosp. 
Alojzij Sušnik, trgovec v Ljubljani, z gospico Irmo Markovič. 
Čestitamo !

*

Štiridesetletnico svoje poroke je praznoval član našega 
društva gosp. Fran Schantel, trg. zastopnik v Ljubljani v ožjem 
krogu dne 29. aprila t. 1. Čestitamo !

*

Umrl je dne 29. aprila član našega društva gosp. Jakob 
Mehle, trgovec v Ljubljani. Umrli je bil blag značaj ter je bil 
vsled tega med kolegi zelo priljubljen. Društveni pevski zbor je 
prerano umrlemu zapel pred hišo žalosti in na grobu žalostinke. 
Lahka mu zemljica!

*

Slovensko gledališče in naši člani. Kakor smo lansko leto 
poročali, je dovolilo dramatično društvo članom našega društva za 
preteklo gledališko sezijo 3O°/o popusta na vseh prostorih pri slo
venskih predstavah. Že ob dovolitvi popusta smo bili mnenja, da 
se bodo zdaj društveniki bolj zanimali za gledališče. Naša nada 
se pa ni samo uresničila, marveč so društveniki nad vse pričako- 
kovanje v obilnem številu obiskovali gledališče. G. Bahovec, tr
govec v Ljubljani, ki je drage volje prevzel prodajo kuponov, jih 
je prodal nad 5000 komadov. Odbor slov. trg. društva izreka za
hvalo za dovoljeni popust z nado, da bo slavno dramatično društvo 
dovolilo članom našega društva tudi za bodočo sezijo isti popust. 
Ista zahvala gre požrtvovalnemu članu našega društva g. Bahovcu.

*
Jour-fix. V soboto, 14. t. m. je priredilo naše društvo svojim 

članom jour-fix, ki se je v vsakem oziru povoljno obnesel. Arena 
Narodnega doma je kaj pripravna za take prireditve, ker ima velik 
prostoren oder in prostor za občinstvo, kjer se lahko od blizu vse 
vidi. Društveni pevski zbor je zapel par lepih zborov pod vodstvom 
g. Sachsa. Trije komični prizori so nam vzbudili veliko presrčnega 
smeha in gotovo ni bilo nikomur žal, da se je udeležil zabavnega 
večera. V vložkah se je zlasti odlikoval g. Gaber, ki je res mnogo 
pripomogel, da se je občinstvo tako dobro zabavalo. Srčna mu 
hvala! Kot vesten poročevalec moram pripomniti, da sem pogrešal 
med navzočimi v prvi vrsti samostojnih trgovcev, sicer je bila pa 
udeležba jako povoljna in smo se končno še parkrat zavrteli ob 
glasbi glasovirja. Največ zaslug za ta večer si je pridobil g. Sachs, 
ki je aranžiral komične prizore in burko z medvedom ter vodil 
petje. Hvala mu srčna!

*

Čitatelje našega lista opozarjamo na inserat zastopstva re- 
gištračnih blagajn v Ljubljani. Registračne blagajne so ena naj
modernejših trgovskih naprav in služijo prav dobro za kontrolo 
trgovcu, istotako varujejo nastavljencu njegovo poštenje.

*

Izkaz posredovalnega odseka. Iščejo se : 1 pomočnik špecer. 
stroke za Ljubljano, 1 pomočnik špec. in žel. stroke za deželo, 
4 pomočnike mešane stroke za deželo, 1 potnik špecer. stroke za 
Ljubljano, 1 učenec za Krnov.

Službe iščejo: 6 pomočnikov špecer. stroke, 3 pomočniki 
manufakt. stroke, 20 pomočnikov mešane stroke, 2 pomočnika 
špecer. in želez, stroke, 2 kontorista, 1 kontoristinja, 1 blagajničarka.
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Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur".

Letnik II. V Ljubljani, dne 15. junija 1905. Št. 6.

Kriza na Ogrskem z gospodarskega 
stališča.

Dr. Rudolf Marn.

Kakor s kopreno zakriti sliki je še vedno po
doben položaj na Ogrskem, ki je nastal po izidu vo
litev, pri katerih je propadla stara vladna stranka. Že 
štiri mesece traja ta kriza in danes stojimo še vedno 
na istem mestu kakor prvi dan po omenjenih volitvah. 
Težkoče, da se ustanovi zopet redna vlada, ki bi se 
opirala na parlamentarno večino, se ne dajo odstraniti, 
čeprav je krona po svojih odposlancih ponudila koali- 
rani opoziciji, naj prevzame vladne posle. Zdaj je po
polnoma odvisno od Košutove stranke, ako hoče priti 
do moči. Ko bi šlo samo za osebna vprašanja, bi bila 
rešitev krize prav enostavna, toda vojaška in gospo
darska vprašanja dajo beliti glave.

Gospodarska skupnost obeh državnih polovic visi 
že več let na lasu. Ta skupnost ne sloni niti na kaki 
pogodbi, niti na kakem od avstrijskega državnega 
zbora sprejetem zakonu, ampak le na reciprociteti. 
Čeprav ima veljavo do leta 1907, vendar lahko vsak 
dan neha, ako bi se ne držala reciprociteta. Na provi
zorično nagodbo, ki velja še dve leti, je pravzaprav 
le Ogrska vezana in ta se je mora držati do leta 1907, 
ako je Avstrijska ne začne poprej majati. Avstrijska je 
le v toliko vezana, da riskira carinsko ločitev, ako bi 
državni zbor morda ne hotel priznati dotične odredbe 
po § 14. Ali bo nagodba trajala še ti dve leti? Ali se 
bo sklenila definitivna nagodba za nadaljnih deset let, 
to je do leta 1917?

Odločilni faktorji niso še izgubili nade, toda v 
Avstriji se mora misliti na slučaj, da ne pride do spo- 
razumljenja. Pri nas se že računa na to, zato se de
lajo priprave za eventualno gospodarsko ločitev. Umevno 
je, da se ne sme čakati, da bi nas odločilni faktorji 
na Ogrskem pritisnili nepričakovano v tak položaj. 
Vendar bi se morale te priprave pospešiti, ako hočemo, 
da smo pripravljeni za slučaj carinske ločitve.

Franc Košut je 25. maja v ogrski poslanski 
zbornici vložil predlog za ustvaritev ogrske avtonomne 
carinske tarife ter tega tudi v daljšem govoru uteme
ljeval. Jako ostro je napadal Košut Avstrijo in skup
nost carinskega ozemlja, a vendar je priporočal, naj

se sprejme skupna avtonomna carinska tarifa za sedaj 
tudi kot ogrska avtonomna carinska tarifa. Košut je 
govoril o samostojnem carinskem ozemlju, v istem 
hipu je pa izjavil za potrebno, da se tudi na podlagi 
samostojnega carinskega ozemlja sklene z Avstrijo po
sebna pogodba in s to potrebo je obenem utemeljeval, 
naj bi bili obe avtonomni carinski tarifi kolikor mo
goče enaki.

Košuta moramo smatrati za treznejšega politika 
od drugih pripadnikov njegove stranke in zato je tudi 
umevno, da ni takoj soglašal z drugimi za gospo
darsko ločitev, kajti Košut ve, kolike vrednosti so 
ugodnosti, ki jih ima Ogrska od skupnega carinskega 
ozemlja. Da bi se pa ne oddaljil preveč od gospo
darskega programa neodvisne stranke, je moral — 
čeprav le na videz — proklamirati Zahtevo po gospo
darski ločitvi in avtonomni ogrski carinski tarifi. Meri
torično Košut gotovo ne misli na samostojno ogrsko 
carinsko ozemlje, o tem priča ves tenor njegovega 
govora.

V krogih avstrijskih industrijcev pa niso opustili 
misli na priprave za samostojno avstrijsko carinsko 
ozemlje, zato se gibanje v tej smeri nadaljuje. Cen
tralna zveza avstrijskih industrijcev se je pred kratkim 
v seji razširjenega odbora obširneje pečala s tem 
vprašanjem. Zvezni odvetnik dr. Licht je poročal o 
korakih, ki jih je odbor storil, da se naša industrija 
pravočasno in določno izreče v vprašanju gospodar
skega razmerja med Avstrijsko in Ogrsko. Čeprav se 
je na Ogrskem vložil Košutov predlog, da se izda 
ogrska avtonomna carinska tarifa, vendar stoji nasproti 
temu dejstvo, da je naša poslanska zbornica sprejela 
avtonomno, skupno carinsko tarifo in obenem izra
zila namen, da izvede v danem slučaju izpre
membe, ki so potrebne, da se preosnuje ta 
skupna carinska tarifa v izključno avstrij
sko. Centralna zveza in vse avstrijske trgovske zbor
nice so združene v industrijsko osrednjo zvezo, ki 
zbira ves produkcijski in trgovskopolitični materijal in 
izvršuje pripravljalna dela za avtonomno avstrij
sko carinsko tarifo za slučaj, ako bi bila taka 
potrebna.

V pogajanjih krone z ogrsko opozicijo se je 
doslej govorilo skoro izključno le o vojaških vprašanjih,
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dočim gospodarsko vprašanje, namreč nadaljni obstoj 
ali ločitev carinske skupnosti ni prišlo v poštev. Zakaj 
to? Krona je edina odločilna v vojaških vprašanjih, 
zato ji je predvsem na tem ležeče, da se le-ta rešijo. 
Nas Slovence prav malo briga, ali se vpelje na Ogrskem 
madjarski poveljni jezik ali ne. Glede vprašanja ca
rinske ločitve je pa krona zavzela stališče, naj se o 
tem vprašanju zedinita obe državni polovici med 
seboj, namreč avstrijska in ogrska vlada in oba parla
menta.

Ogrski opoziciji je pa madjarski poveljni jezik 
tudi veliko bolj pri srcu nego carinska ločitev, katere 
se pravzaprav boje ; opozicija bi se zadovoljila, ako se 
prizna Ogrski gospodarska samostojnost. A da bi to 
samostojnost do skrajnosti izvedla, na to nihče v ne
odvisni stranki ne misli. Franc Košut je v svojem 
že omenjenem govoru poudarjal, da carinska ločitev 
še ne pomeni carinske vojne. Ogrski bi bilo tudi v 
slučaju, da se razdere skupna 'gospodarska vez, jako 
veliko na tem ležeče, da sklene z Avstrijsko carinsko 
ali trgovsko alijanco, naj si se ta potem imenuje zveza 
ali pogodba. Ogrski je na tem, da varuje in ohrani 
svoj izvoz žita na Avstrijsko, slednji je pa tudi na tem, 
da ohrani Ogrsko kot odjemališče svojih industrijskih 
izdelkov. Zato ni nobenega dvoma, da bi se Avstrijska 
in Ogrska, ako pride do ločitve, ne zedinili v lastnem 
interesu glede podlag kompromisa, ki bi se sklenil 
med njima.

Končno naj omenim še nekaj iz carinskega pro
grama ogrskega agrikulturnega društva, ki ga je le-to 
pred kratkim obelodanilo. Najvažnejše v tem programu 
je priznanje, da ogrsko poljedelstvo brez
pogojno nujno potrebuje avstrijsko ozemlje 
kot odjemališče, in pa prednostno stališče, katero 
ima vsled skupnosti carinskega ozemlja, ako noče biti 
izpostavljeno različnim krizam in hudemu oškodovanju 
vsled prohibitivne politike zahodnih držav. Zahteva se 
torej, da mora biti na vsak način osiguran 
carine prost uvoz agrarnih produktov, predvsem žita, 
moke in živine v Avstrijo. Drugo priznanje je tudi, 
da zahteva agrikulturno društvo nadaljni obstoj nemške 
in italijanske trgovinske pogodbe, kajpada ako bi se 
na podlagi samostojnosti ne sklenile še boljše pogodbe 
za Ogrsko. Menda tudi na Ogrskem ni nihče tako 
naiven, da bi mislil, da bi Ogrska sama sklepala boljše 
pogodbene pogoje za svoj agrarni izvoz, nego ako se 
pogaja skupno z Avstrijsko. Pri neznatnem razvoju 
svoje industrije je Ogrska še za dolgo vrsto let pri
morana večji del industrijskih produktov uvažati iz 
inozemstva, naj si bo potem carina še tako visoka. 
Zunanje industrijske države imajo zato, ako bi se po
gajale samo z Ogrsko, le neznaten interes na absolutni 
višini carine, da jim je le klavzula največje prednosti 
zagotovljena.

Ogrska torej niti ne more drugim državam do
voljevati nižje carine za izvoz svojih industrijskih iz
delkov s pridržkom, da bi te države potem dovolile 
Ogrski nizko carino za agrarne produkte, —■ to pa iz 
enostavnega vzroka, ker ogrski industrijski izvoz skoro 
v poštev ne pride. Dokler pa obstoji skupno carinsko 
ozemlje, se lahko dovoljujejo nižje carine tujim državam 
za njih industrijske izdelke, kajti ako ne dosežejo te 
nizke carine, tedaj ne morejo spečati industrijskih iz
delkov v Avstriji. Industrija v Avstriji je namreč že 
tako razvita, da lahko konkurira z vsako drugo. Zato 
so pa države primorane dovoljevati skupnemu carin
skemu ozemlju nizko carino za agrarne produkte, kar 
bi se pa Ogrski sami ne dovolilo. Po do
mače povedano se to pravi: Ogrska je navezana na 
izvoz svojih agrarnih produktov, toda industrijskih ne 
more izvažati, ker jih nima, torej je v drugi vrsti ve
zana na uvoz industrijskih izdelkov, ker jih potrebuje. 
Ako bi torej Ogrska sama sklepala trgovinske pogodbe, 
ne more reči dotični državi : ako nočeš za moje agrarne 
produkte dovoliti nizke carine, ti tudi jaz ne dovolim 
nizke carine za tvoje industrijske produkte, kajti potem 
bi imela dvojno škodo, deloma bi plačevala visoko 
carino pri izvozu svojega žita, moke in živine, deloma 
bi prav drago plačevala industrijske izdelke, ker je 
navezana na uvoz takih, kajti njena industrija ni 
nikakor toliko razvita, da bi mogla konkurirati z 
inozemsko.

Pa še tretja zahteva agrikulturnega društva je 
zanimiva. Ta temelji na tem, naj se avstrijski in 
ogrski trg čim najbolj zapre agrarni pro
dukciji inozemstva, zlasti Rusije in bal
kanskih držav. Kaj naj potem postane iz avstrij
skega izvoza industrijskih izdelkov, to Ogrsko nič ne 
briga! Avstrija bi bila na ta način prav občutno oško
dovana, kajti njenemu industrijskemu izvozu bi stavila 
visoka carina inozemstva velike zapreke, Ogrska kajpada 
bi se smejala: dobivala bi iz Avstrijske carine proste 
industrijske izdelke in sama bi dobro spečavala svoje 
agrarne produkte deloma v Avstrijo deloma v za
hodne države.

Kakor vidimo, nimajo na Ogrskem slabega okusa ! 
No, naši mogočni sosedje si bodo še premislili, kaj 
naj store. Iz današnjega kakor iz članka zadnje šte
vilke je razvidno, da ima Ogrska le ugodnosti od 
skupnosti carinskega ozemlja. Predočiti si kajpada 
tudi moramo, da bodo nastali težki časi za monarhijo, 
v prvi vrsti za Ogrsko samo, do novega dogovora med 
obema državnima polovicama. Vedeti se še nič ne 
more, kako se bo notranji mir zopet ustanovil. Ogrska 
opozicija se pripravlja na najskrajnejši odpor. Po sebi 
je umevno, da bo tudi še nadalje zabranjevala rekrute 
in davke. Grozila je celo, da zabrani doneske k skup
nim izdatkom, česar pa skoro ne moremo verjeti.
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O konkurzih.
Spisal dr. Konrad Vodušek.

Položaj upnikov v konkurzu.
(Dalje.)

Glede realnih upnikov imamo še omeniti, da se 
takozvana retencijska pravica z otvoritvijo konkurza 
izpremeni v zastavno pravico (§ 11 konk. r.). Pridržbena 
pravica je v pravnem življenju zelo redka. Pristoja na 
pr. le trgovcem v slučajih členov 313—315 trg. zak., 
advokatom po § 19. odv. reda na gotovini strank i. t. d. 
Njen pomen obstoji v tem, da ima n. pr. trgovec pra
vico iz pridržanih stvari s sodno pomočjo poiskati si 
pokritje pred vsakim in pred vsemi soupniki. Kakor 
hitro pa pride lastnik dotičnih stvari v konkurz, smatra 
se, da ima trgovec na dotičnih stvareh zastavno pra
vico : kot realni upnik si poišče glede na konkurzne 
upnike svoje plačilo iz pridržanih stvari.

Pri vsakem konkurzu se najde tudi nekaj takih 
upnikov, ki imajo terjatve in dolgove pri kridatarju. 
Nekaj jim dolguje in nekaj ima terjati pri njih. Taki 
upniki zavzemajo v konkurzu posebno stališče. Kajti 
naravno je, da si terjatev plačajo s svojim lastnim 
dolgom pri kridatarju ali z drugimi besedami : njihove 
terjatve se pobotajo, kompenzirajo s terjatvami krida- 
tarjevimi do enake višine. Glavni pogoj pa je, da sta 
obojestranski terjatvi obstajali že pred otvoritvijo kon
kurza. Brez važnosti je, če ena ali druga terjatev v tem 
trenotku še ni zapadla v plačilo. Seveda si mora upnik 
pustiti v tem slučaju odbiti postavne obresti za dobo 
do zapalosti svoje terjatve (§ 20 konk. r.). Izključeno 
pa je, da bi si upnik, ki je bil pred otvoritvijo kon
kurza dolžnik kridatarjev in ki je stoprav po konkurzu 
pridobil bodisi samostalno bodisi od tretje osebe mu 
odstopljeno terjatev do njega, poračunal to pozneje 
nastalo terjatev na svoj dolg. (§ 21 konk. r.). V tem 
oziru je konkurzni red še poostren po § 1. postave z 
dne 16. marca 1. 1884 k. r. št. 35, ki določa, da mora 
ta protiterjatev upnikova nastati ali njen odstop se iz
vršiti preje nego 6 mesecev pred konkurzom ali pa da 
je dotični upnik, ki hoče kompenzirati, bil dolžan pre
vzeti to protiterjatev oziroma da je bil dolžan izplačati 
kakega upnika kridatarjevega in mu v obeh slučajih 
tedaj o odkogarkoli vloženi prošnji za otvoritev kon
kurza ali o ustavitvi plačil ni bilo prav ničesar znano. 
V tem oziru imamo tedaj glede dopustnosti prilične 
kompenzacije jako stroga določila. Kdor bi jih skušal 
prezreti, si nakoplje takoj različne tožbe!

Glede kompenzacije pogojnih in nelikvidnih ter
jatev postava ne določa ničesar. Zategadelj je vporabiti 
določila § 16 konk. r. Upnik, ki ima likvidno terjatev 
do konkurzanta, dočim je njegov dolg pri slednjem 
nelikviden, bo svojo terjatev v konkurzu oglasil s pri

držkom eventualne kompenzacije. Za ta nepriznani dolg 
se pusti potem tožiti in izid te pravde izkaže, ali naj 
nastopi pridržano pobotanje ali ne. To je eden izmed 
mnogih precej zamotanih slučajev, katerih nočemo 
opisavati, ker spadajo v poglavje izključno pravnih 
vprašanj in razmotrivanj.

Kdor ima priliko, da more kompenzirati, mu ni 
treba terjatve napovedati v konkurzu. Kompenzacijo 
pa lahko uveljavi s posebno tožbo nasproti konkurzni 
masi ali pa jo lahko ugovarja tožbi, naperjeni od 
mase zoper njega na plačilo. Ako se pa hoče rajše 
odreči kompenzaciji in kakor vsak drug upnik oglasiti 
svojo terjatev, mu daje to postava na prosto voljo.

Toliko o kočljivem vprašanju kompenzacije v 
konkurzu.

Baviti se imamo končno še z zadnjo vrsto up
nikov, ki ne spadajo v krog pravih konkurznih upni
kov. To so upniki mase ali — kakor jih hočemo ime
novati — skladni upniki. Njihove terjatve nastanejo kot 
stroški v to svrho, da se konkurz izvrši in dokonča, 
ali pa vsled raznih pravnih poslov konkurznega upra
vitelja. Končno spadajo semkaj tudi vse terjatve, ki so 
posledice vstopa konkurzne mase v kridatarjeve pogodbe 
in sploh pravna razmerja. (§ 29 št. 1 a b c 2 in 3).

Med skladnimi dolgovi razločuje naša postava 
zlasti skladne stroške, ki narastejo — kakor rečeno 
— tekom konkurza v namen konkurznega poslovanja, 
kakor n. pr. vsi stroški konkurza, vsi v tem času plačani 
davki, doklade, naklade itd. Ti stroški se imajo predvsem 
poravnati. Stoprav za njimi pridejo drugi skladni dol
govi do plačila. Vsi pa imajo prednost pred konkurznimi 
terjatvami. Ravno ker se med konkurzne upnike raz
deli le čista masa, se morajo najprvo poplačati njeni 
stroški in dolgovi. Kar ostane prebitka, je namenjeno 
konkurznim ali osebnim upnikom. Zategadelj se skladni 
dolgovi po § 160 konk. r. ne glede na položaj kon
kurzne razprave takoj poravnajo, kakor hitro se ugotove 
in zapadejo. Konkurzni upravitelj ima skrbeti za to, da 
se v to potrebni zneski iz mase pravočasno mobilizi
rajo. Če bi pa ta ali oni skladni upnik vendar ne prišel 
do pravočasnega plačila, se raditega lahko pritoži pri 
konkurznem komisarju, kar po navadi izda, ali pa na
stopi lahko pot tožbe zoper upravitelja.

Najvažnejši skladni stroški so ekspenzar konkurz
nega upravitelja, dočim članom upniškega odbora ne 
pristoja nikako plačilo, izvzemši povračilo izdatkov. O 
tem hočemo govoriti pozneje, ko se bomo vobče bavili 
z osebo konkurznega upravitelja. Iz vsega izhaja, da 
vseh teh skladnih terjatev ni treba oglašati v konkurzu.

S tem smo končali poglavji o upnikih posebne
vrste.

Konkurzni upniki.

Sedaj nam je precej obširno govoriti o pravih 
konkurznih upnikih. Poudarjali smo že, da spada med
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nje le tisti, ki ima do kridatarja v trenotku konkurzne 
otvoritve osebno terjatev in jo na postavni način pri
glasi v konkurzu. Tudi smo omenili, da po določilih 
§ 42. konk. r. konkurznim upnikom ostane samo tisto, 
česar v poprejšnem našem poglavju omenjeni upniki, 
zlasti realni in skladni, niso pograbili. Včasih je vse 
to prav zelo podobno veliki ničli, včasih pa tudi daje 
veselo upanje za visoke kvote in procente.

Ti upniki so razdeljeni v različna krdela. Vsled 
velike važnosti jih hočemo natanko opisati in označiti.

V prvi razred konkurznih pravih terjatev spadajo 
stroški za pogreb kridatarja, če se je pred otvoritvijo 
preselil na boljši svet ali pa če je tekom konkurza za
tisnil svoje trudne oči. Postava je v tem oziru, kakor 
vidimo, precej pietetna in obzirna.

Nadalje se nahajajo v prvem razredu plače in 
mezde kridatarjevih uslužbencev za zadnje leto pred 
konkurzom. Postava to določuje za vse uslužbence brez 
razlike, in naj so njegovi otroci in naj so tudi že pred 
konkurzom zapustili potapljajočo se ladjo.

Za njimi navaja postava v prvem razredu hono
rarje zdravnikov, babic, lekarnarjev itd., v kolikor so 
se potrebovali za kridatarja samega ali njegovo dru
žino tekom zadnjega leta pred konkurzom.

Tudi se končno v tem razredu plačujejo vsi davki 
in druge davščine, ki niso stareji nego tri leta pred 
konkurzom.

Tako imamo ves prvi razred pred seboj. V slu
čaju, da konkurzna masa niti tega razreda ne more 
pokriti, se najprej razmeroma izplačajo vse terjatve 
razen davkov in davščin. In le, če po teh plačilih še 
kaj preostane, poravnajo se tudi davki in davščine.

Drugi razred konkurznih terjatev ni tako mnogo- 
brojen. Tu se navajajo odškodninski zneski, ki zadenejo 
kridatarja, če je kot oče, varih ali kurator slabo go
spodaril z dotičnim v oskrbo mu izročenim premo
ženjem. Sem spadajo tudi terjatve, ki jih ima erar do 
kridatarja kot bivšega svojega uslužbenca.

Te vrste terjatve so, kakor kaže praksa, bolj redke 
narave. Najbolj obširen pa je tretji razred, kjer se sha
jajo vse terjatve do kridatarja, ki niso izrecno oddeljene 
v kak posebni razred. To je tedaj glavni razred, kjer 
najdeš vse fakture, vse menice in sploh vsak krajcar, 
ki ga je ostal kridatar na dolgu v svoji trgovini. Pri
padki teh terjatev se povsod enako z glavnico vpo- 
števajo.

V četrti raz. so določene obresti in vsa ponavljajoča 
se plačila, ki ne uživajo istih pravic in iste prednosti 
z glavnico. In v zadnji, peti razred so potisnjene ter
jatve iz darilnih pogodb kridatarjevih in denarne kazni, 
ki jih ima kridatar eventualno še plačati za različne 
storjene prestopke.

Tu imamo tedaj ves zbor konkurznih pravih up
nikov. Omeniti moramo, da se zadnji štirje razredi v 
slučaju nezadostne konkurzne mase izplačajo po raz
merju posameznih zneskov. (Dalje prih.)

Nekdanja organizacija trgovcev in 
obrtnikov.

Piše dr. Kermavner.

(Konec.)

Policijska država osemnajstega stoletja je nekako 
premostila kontrast med srednjeveškim družabnim re
dom, po katerem so razni družabni sloji vladali drug 
drugega, in med današnjim družabnim redom enako
pravnosti vseh ljudi.

Iz vsega zakonodajstva te dobe se vidi tendenca 
odprave privilegijev posameznih družabnih slojev in 
posameznikov. Tudi v obrtnem zakonodajstvu se opaža 
ta tendenca. Pojavlja se najprej v poskusih, da se 
odpravijo škode, katere je prizadela zloraba cehovne 
organizacije obrtu.

Ker so, kakor smo že označili, v osemnajstem 
stoletju bili cehi le sredstvo za odrivanje konkurence 
in za dosego neopravičenih dohodkov z omejitvijo 
konkurence, so vlade policijske države skušale cehovno 
organizacijo odpraviti ali vsaj škodljivi vpliv te organi
zacije omejiti.

Sicer niso mogle doseči neomejene prostosti na 
polju obrtnega dela, vendar se je prostemu tekmovanju 
na tem polju odprla pot in se je uspešno delalo na 
to, da so se odpravili vsaj nekateri kričeči nedostatki 
cehovne organizacije.

Obrti so se delili v glavnem na manufakturne 
(rokodelske) in trgovske obrte; po svoji uredbi in 
sestavi pa na cehovne in necehovne. Rokodelski kakor 
tudi trgovski obrti so bili torej ceh ovni, to je v 
cehih združeni, ali pa ne ceh ovni.

Cehovni rokodelski obrti so bili taki obrti, ki so 
se smeli izvrševati samo po takih mojstrih samostojno, 
ki so si pridobili po cehovnih pravilih mojstrsko pra
vico. To so bili na primer vsi taki obrti, za izvrše
vanje katerih se dandanes zahteva učno pismo, razni 
rokodelski obrti itd., sploh večina obrtov.

Ker so bili v prejšnjih časih vsi obrti v cehih 
združeni, je bilo cehovno zadružništvo temelj obrtnega 
sistema. Zlorabe cehovne organizacije so pa prisilile 
državno upravo, da je pri nekaterih obrtih cehe kar 
razpustila, tako so nastali necehovni rokodelski obrti.

Že cesar Karel VI. je namreč v prvih tridesetih 
letih osemnajstega stoletja nastopil zoper monopole 
cehov ter izdal pomenljivo določbo, da ima edinole 
deželni knez pravico ustanavljati nove cehe in pode
ljevati cehovna pravila.
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S tem je bilo razširjenje tiranskih cehov ustavljeno 
in je bil temelj položen za poznejše zakone, ki so s 
časom cehovno samodrštvo razkrojili in zatrli.

V prejšnjih časih pred to določbo so si cehi da
jali sami pravila ali pa so jih dobivali od mest. Bili 
so pa vendar tudi taki cehi, ki so že v starih časih 
dobili potrdilo deželnih knezov.

Z rokodelskim patentom je cesar Karel VI. razglasil 
za neveljavna vsa ona rokodelska pravila in vse one 
vpeljane navade, ki niso imele dovoljenja ali potrdila 
deželnega kneza; pa tudi pri ostalih pravilih cehov 
je proglasil za neveljavne vse točke, ki so nasproto
vale nekim določenim zahtevam, ki so bile natanko 
formulirane.

Cehi so morali svoja pravila vposlati dvorni pi
sarni v pregled in potrdilo, dvorna pisarna pa je črtala 
vse one določbe, ki se niso strinjale s stavljenimi na
čeli o prostosti obrtnega dela.

Od deželnega kneza nepotrjeni cehi so se nazi
vali „zakotni cehi“ in so bili prepovedani pod 
kaznijo.

Ker so bila pravila cehov v raznih mestih glede 
učnih in popotnih let, taks itd. silno različna, napra
vila je državna uprava leta 1739 generalna ce- 
hovna pravila, po katerih so morali biti vsi cehi 
urejeni. Samo cehi večjih mest so smeli predložiti pra
vila s posebnimi določili v potrdilo, toda ta posebna 
določila so smela zadevati samo take točke generalnih 
cehovnih pravil, ki so bile izrecno prepuščene prosti 
razsodbi kakega oblastva.

Ker se je samodrštvo cehov kazalo najbolj v po
delitvi mojstrske pravice, se je državna uprava lotila 
tudi te zadeve.

Mojstrsko pravico je smela odsihdob podeliti 
samo državna oblast; samo ta je smela soditi, ali za
hteva potreba kakega kraja pomnožitev obrtov in ka
teri prosilec je podelitve najbolj vreden.

Vsakdo, ki je hotel samostojno izvrševati kak 
obrt, je moral prositi za dovoljenje pri onem oblastvu, 
v čigar okolišu je hotel izvrševati dotični obrt. Ako mu 
je oblastvo podelilo mojstrsko pravico, ga je ceh 
moral sprejeti medse.

Ceh je imel pri podelitvi mojstrske pravice samo 
še izrekati sodbo, ali ima prosilec strokovno znanje, 
in je presojal „mojstrsko delo.“

S tem se je cehom vzela pravica soditi, ali so 
zakoniti pogoji za podelitev mojstrske pravice dani ali 
ne in njihovo delo je bilo le še oddajanje od oblasti 
zahtevanih pojasnil glede učne in popotne dobe pro
silcev, razsojevanje mojstrskih del, sprejemanje pro
silcev, ki so dobili mojstrsko pravico in pobiranje za 
ta sprejem določenih taks.

Izvršila se je torej tu velikanska izprememba.

Nepristranska državna oblast je vzela pristranskim 
cehom pravico podeljevati mojstrstvo in si je s tem 
prisvojila ves vpliv na obrtništvo, cehom pa je pobrala 
priliko izključevati opravičeno konkurenco.

Tudi pri razsodbi o mojstrskem delu je državna 
oblast omejila samovoljo in nagajivost cehov ter od
stranila mnogo nedostatkov.

Tekom časa se je bila na primer vkoreninila na
vada, da sinovom mojstrov in njihovim zetom, kakor 
tudi onim pomočnikom, ki so vzeli vdovo kakega 
mojstra v zakon, ni bilo treba mojstrskega dela ; državna 
oblast je odredila, da se mora z vsemi prosilci enako 
postopati. Tudi je zaukazala, da se mora kot mojstrsko 
delo zahtevati tako delo, iz katerega se spozna znanje 
in izkušnja prosilca, katero pa ne stane preveč in se 
da lahko prodati.

Tudi pri obrtih, ki ne dopuščajo mojstrskega dela, 
se je vpeljala zahteva nepredragih risarij ali vzorcev.

Nepotrebna in predraga mojstrska dela je izpre- 
menila državna oblast v koristna in potrebna.

Ocena mojstrskega dela je bila stvar ceha.
Samo če je imelo mojstrsko delo take napake, 

da se je moralo popolnoma zavreči, se je smel prosilec 
za mojstrsko pravico odkloniti in se mu je naročilo, 
da se mora še nadalje učiti in vaditi kot pomočnik.

Toda tudi tu je imel pomočnik pravico se pri
tožiti na državno upravo, ki je dala zavrženo delo od 
ceha drugega kraja oceniti.

Tudi takse za sprejem v ceh med mojstre je 
smela uprava za revne prosilce po svoji volji določiti 
in znižati.

Lastno avtonomno sodstvo, katero so imeli cehi 
nad mojstri, pomočniki in učenci, se je tudi nekoliko 
omejilo in podvrglo državni kontroli.

Volitev staroste ali načelnika ceha ni bila več 
prosta; novoizvoljeni starosta je moral biti potrjen od 
deželnega kneza. Kljub temu pa niti manjših zadev ni 
smel odločevati več sam, ampak v sporazumljenju s 
cehovnim komisarjem, ki je bil državni uradnik ali pa 
druga od državne oblasti imenovana primerna oseba.

Odločitev o večjih zadevah, to je o takih zadevah, 
ki so imele vrednost vsaj dveh goldinarjev ali pa če 
se je bilo treba bati kakega prepira, si je pridržala 
državna oblast popolnoma.

Ako je bil mojster ali pomočnik na sumu kakega 
nepoštenega ali obrtu škodljivega dejanja, ni smel so
diti več ceh, nego samo sodnik. Državna oblast si je 
pridržala celo pravico odločevati, ali smejo mojstri 
kakemu učencu zabraniti vstop v delo ali nadaljevanje 
pouka; če je državna uprava zahtevala, ga je eden ali 
drugi mojster moral sprejeti za učenca.

V onih malih zadevah, v katerih so smeli cehi še 
sami odločevati, je pa bil dovoljen priziv na državno 
oblast, ki je zadevo preiskala in končno odločila.
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Samo male notranje obrtne zadeve, neznatne pre
stopke, so sodili cehi še sami n. pr. izostajanje od 
kvaternih maš, od pogrebov mojstrov in pomočnikov, 
od cehovih zborovanj, izostajanje od dela ob ponedeljkih 
in take in enake malenkosti, za katere se pa ni smela 
izreči večja kazen nego 2 goldinarja.

Tudi s svojim premoženjem cehi niso smeli raz
polagati po svoji volji.

Premoženje se je stekalo iz rednih doneskov moj
strov in pomočnikov, iz pristojbin pri sprejemu učencev, 
pri povišanju leteh v pomočnike, iz kazni itd. Zahte
vati so se smeli samo v zakonu utemeljeni doneski in 
denar se je smel porabiti samo za zakonito določene 
potrebe, to je za verske, dobrodelne in cehovne po
trebe, n. pr. za maše, za pogrebe, za podpore starim 
in onemoglim ali bolnim mojstrom, pomočnikom in 
učencem, za pisarniške potrebščine cehov, za preno
čišča popotujočih pomočnikov itd.

Pod Marijo Terezijo je vlada čimdalje bolj zati
rala cehe in pospeševala prosto izvrševanje obrtov.

To se je najprej pojavilo s tem, da se je posa
meznikom dovoljevalo izvrševanje cehovnih obrtov, ne 
da bi si bili pridobili v cehu mojstrske pravice.

Take in enake odredbe državne uprave so ne
kdanji samodržni značaj cehov polagoma popolnoma 
podkopale in zatrle.

Izjeme necehovnih obrti so postajale vedno po
gostejše, s časom so se nekateri cehi popolnoma raz
pustili, in tako so nastali necehovni prosti obrti, 
ki so bili ali popolnoma prosti, tako da jih je smel 
izvrševati vsakdo, kdor je hotel, ali pa samo nece
hovni v ožjem pomenu; za izvrševanje teh je bilo 
treba oblastvenega dovoljenja, to je koncesije.

Slednjič se je storil velikanski korak, da so se 
oprostile cehovnih spon vse tovarne, najsi so izde
lovale tudi izdelke cehovnih obrtov, in vse proste 
umetno sti.

Nekateri obrti zaradi tega niso bili popolnoma 
prosti ter so morali dobiti koncesijo, ker jih je bilo 
treba iz policijskih (n. pr. gostilne) ali narodnogospo
darskih (lekarne) ozirov nadzorovati.

Uprava necehovnih obrtov, to je razmerje med 
mojstri, pomočniki in učenci itd., je bila kajpada dru
gačna nego v cehih in kratko povedano mnogo pro- 
stejša; obrtniki so bili v izvrševanju svojega dela mnogo 
samostojnejši in država si je pridržala samo nadzorstvo.

Eden izmed najvažnejših korakov uprave je bil 
ta, da je prostim obrtom prištela tudi tovarne.

Tovarna pa je bil v tedanjem zmislu vsak roko
delski obrt, ki se je izvrševal v večjem obsegu nego 
je bilo običajno pri mojstrih rokodelcih; kateri obrat 
je bil tovarna ali ne, je razsodilo oblastvo.

Tovarne so pa bile zopet dvojne vrste: navadne 
tovarne in deželne tovarne.

Navadne tovarne so bili obrti izvrševani v 
večjem obsegu, bile so proste vseh cehovnih spon in 
so smele imeti vse vrste pomožnih delavcev, vendar 
so morale učence pri tistem cehu sprejemati, h kate- 
teremu bi spadale po kakovosti izdelkov.

Deželne tovarne so bile pa posebno velika 
in imenitna podjetja, z mnogimi delavci, velikim ka
pitalom itd. Imele so posebne pravice in posebno 
državno varstvo.

Prosti obrti so bili pa taki, katere je smel 
vsakdo brez oblastvenega dovoljenja, brez mojstrskega 
dela in brez preiskave o osebni zmožnosti izvrševati, 
v katerem kraju je le hotel. Tak obrt je bilo treba le 
naznaniti in ako je bila obrtnemu davku podvržena, 
vzeti „patent“ to je plačevati davek.

Za proste obrte je pa uprava proglasila one obrti, 
pri katerih zahteva korist ljudstva neomejeno konkurenco, 
n. pr. trgovovina s surovinami in jestvinami vsake vrste, 
s predivom, platnom, kožami itd., potem one panoge 
trgovstva, katere niso imele sploh večjega pomena in 
obsega, n. pr. s peskom, žaganjem.

Koncesija pa se je zahtevala za veletrgovino, 
kramarijo in krošnjarstvo.

Pogoji, na katere se je vezala podelitev samo
stojnih obrtnih pravic, so bili dvojne vrste: osebnega 
in stvarnega značaja.

Prvi se nanašajo na starost, spol, nravnost, zna
čaj, znanje in državljanstvo, drugi pa so bili dokaz 
zadostnega premoženja za izvrševanje itd.

Na tem mestu nam ne kaže navajati mnogo
številnih omejitev, katerim so bili podvrženi mladoletni, 
ženske itd. in raznovrstne pogoje, ki so se stavili glede 
na nravnost prosilcev za kak na koncesijo vezan obrt, 
poudarjati pa moramo velevažno zahtevo državne uprave, 
ki je obstojala v tem, da je moral vsakdo, ki je hotel 
izvrševati kak ne popolnoma prost obrt, doprinesti 
dokaz potrebnega znanja in praktične izvežbanosti.

Zahtevalo se je še vedno gotovo število učnih 
let, zahtevalo se je, da je moral prosilec nekaj časa 
služiti kot pomočnik in da je izvršil kako mojstrsko delo.

Kdor je n. pr. hotel dobiti koncesijo za izvrševanje 
veletrgovine, se je moral izkazati, da je najmanj 10 let 
služil v veletrgovini ali tovarni. Samo pri osebah višje 
teoretične izobrazbe, pri sinovih veletržcev in pri pre
možnih inozemcih, ki so imeli že v drugih krajih vele
trgovine, so se dovoljevale izjeme.

Pri nekaterih obrtih se je pa tudi zahteval izkaz 
zadostnega premoženja. To so bili taki obrti, ki so 
morali v interesu občinstva imeti vedno večjo zalogo 
n. pr. mlinarji, peki, mesarji itd., nadalje taki, pri ka
terih se je bilo bati nevarnih kreditnih operacij itd.
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Res je, da je bilo še koncem osemnajstega stoletja 
pod cesarjem Jožefom II. število obrtnikov nekaterih 
vrst omejeno — osobito število nekaterih vrst roko
delcev — toda pri določitvi tega števila ni bilo več 
merodajno varstvo dobička teh obrtnikov, temveč je 
bila merodajna potreba občinstva. Ta ozir na 
potrebo občinstva je bil velik napredek v državni 
upravi.

Kljub tem pravilnim načelom državne uprave, 
kljub večkrat izrečno poudarjeni in pripoznani koristi 
in potrebi prostega tekmovanja so se vendar še ohra
nila določila, ki se s temi načeli nikakor ne strinjajo.

Tako so morali ustanovitelji velikih takozvanih 
deželnih tovarn izkazati zadostno premoženje. Tudi 
ni smel nihče imeti v enem kraju dve prodajalni, da 
ne bi mogel kak imovit trgovec z ustanovitvijo mnogih 
filijalk izpodriniti konkurenco in monopolizirati cene.

Toda to so bili le ostanki iz prejšnjih časov; v 
obče pa je bila uglajena pot in so bila že uveljavljena 
skoro vsa načela še danes z nekaterimi izpremembami 
veljavnega obrtnega reda od 20. decembra 1859. leta, 
ki je odstranil tudi zadnje sledove nekdaj tako cveteče 
cehovne organizacije.

O borznih uzancah.
Spisal K- Meglič.

(Dalje.)

Spričo ogromnih zneskov, ki se premetavajo v 
kupčiji dan za dnem, določajo borzne uzance natančno, 
kako se ima vršiti plačilo. Umevno je, da pri zneskih 
od 100 in več tisoč kron ni vseeno, ako prejmem le-te 
danes ali pa šele za nekaj časa, četudi šele za dva 
dni. Take vsote imajo za seboj v obliki obresti zopet 
vsote, tedaj je za zdravo kupčijo nujni zahtevek, da 
se vrše plačila v največjem redu, sicer postaja blago 
silno drago že takoj v prvih oziroma iz prvih rok. 
Ker poleg tega ni tako naglo kdo v prijetnem položaju, 
kreditirati take zneske na odprt račun, marveč potrebuje 
sleherni novce nujno, poskrbele so borzne uzance, da 
sledi denarnemu odtoku za plačano blago nujno zopet 
denarni pritok za prodano blago.

Uzance določajo, da se ima blago plačati pri 
prevzemu blaga proti izročitvi računa t. j. čim proda
jalec izroči kupcu blago, plačati mora kupec isto takoj 
po pogojeni ceni glasom peze. Zgodi se pa lahko, da 
traja prevzem več nego en dan, —■ da tedaj ne odi
dejo obresti za prvi dan izročeno blago, pristoja pro
dajalcu tudi pravica, zahtevati novce za prvi dan izro
čeno blago.

Seveda pa zopet ni preveč tistih, ki bi mogli ve
like množine plačati pri prevzemu v gotovini, zato je

plačilo omogočeno tudi z menicami, boni in nakazni
cami. Če sta se dva ' kontrahenta pri kupčiji zmenila 
za te vrste pokritje o priliki prevzema blaga, obvezan 
je kupec to pokritje vsakokrat takoj izročiti, ker pri
stoja sicer prodajalcu pravica, smatrati kupčijo sklenjeno 
proti točnemu plačilu t. j. proti takojšnji izročitvi go
tovine ter isto eventualno sodnijskim potom izterjati. 
Kajpada mora prodajalec eskompt po obrestni meri 
avstro-ogrske banke potem kupcu povrniti, kajti če sta 
se prvotno domenila na pokritje proti kakim pozneje 
plačljivim vrednostnim papirjem, bila je s strani pro
dajalca tudi cena kalkulirana na podlagi plačila, ki ga 
prodajalec po eskomptovanju papirjev dobi na 
dan izročitve blaga.

Temu nasproti pa kupec ne sme zahtevati po
vrnitve obresti, če se je s prodajalcem pogodil na pla
čilo proti akceptom, iste tudi izročil, pozneje pa bi 
rad poravnal svoje obveznosti pred dnem dospelosti. 
Utemeljeno je to s tem, da cirkulirajo akcepti navadno 
po raznih bankah in jih pred dnem dospelosti iste ne 
izroče, poleg tega pa je tudi težko eruirati, kje se pa
pirji ravno nahajajo. Izven tega pa so tudi obrestne 
mere različne ter bi prodajalec, tudi če bi imel akcept 
doma, utegnil imeti, ustrezaje kupčevi želji, škodo, ker 
bi morda zahteval prodajalec višje obresti nazaj, nego 
bi jih njemu odtegnil denarni zavod. Sploh bi to otež- 
kujoče vplivalo na razvoj kupčije.

Dogaja se tudi, da kdo zabranjuje pravočasno 
poravnavo, češ, da so v računu pomote. To ni nikak 
izgovor ; kupec mora račun po dogodbi pravočasno 
plačati, prodajalca pa na pomoto opozoriti in zahte
vati od njega popravo odnosno tudi povrnitev denarja.

Večje transakcije se vrše, bodisi že plačilni pogoj 
ta ali oni, največkrat s klavzulo, da se ima pokritje 
izvršiti pri vročitvi kakih uradnih dokumentov : recepis, 
duplikat, konosement itd. Ti dokumenti imajo tedaj za 
prodajalca denarno vrednost posebno v slučaju, če si 
domenita kontrahenta kako banko ali drug denarni 
zavod za posredovalca njih denarnega prometa. Kupec 
pošlje na zavod denar, ki ga le-ta izroči prodajalcu 
proti vročitvi dogovorjenega dokumenta.

Netočnost plačil ima prav tiste posledice, kakor 
zamuda pri prevzemu ali oddaji blaga. S plačilom 
mudni kupec je v nevarnosti, da dvigne prodajalec 
protest, (glej „S. T. V.“ št. 2, stran 16) pa če je kupec 
dolžan le še del dogovorjene cene.

Dogodi se včasih, da iz motiviranih vzrokov kak 
transportni zavod prevzem blaga zabranjuje, bodisi, da 
tega vsled omejitve prevzema tovornih množin ali 
drugih prometnih ovir ne prevzame. Če je prodajalec 
to blago prodal franko ladjo ali vagon, pa ga iz zgoraj 
omenjenih vzrokov ne more odposlati, pristoja mu vse
eno pravica, od kupca zahtevati prevzem in plačilo 
blaga, sicer ga sme na strošek in odgovornost kupca
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vložiti v kako skladišče, koder ga mora zavarovati. 
Kupec ima v tem slučaju le pravico, takratne običajne 
dovozne stroške v ladjo ali vagon od pogojene cene 
odtegniti.

Plačilni pogoj je v zmislu uzanc treba natančno 
vzdržavati, ako naj nima netočnost neprijetnih posledic.

Pri plačilu je mnogo nejasnosti pri kupčijah, gla
sečih se pariteta kolodvor X. (Glej str. 29.) Če je 
kupec v Ljubljani in kupi: pariteta: Zala Szent Ivan 
ter blago odpokliče v Kranj, prodajelec pa ga odpošlje 
iz istega produkcijskega okraja, samo ne iz postaje 
Zala Szent Ivan, marveč iz postaje Bakk — tedaj mora 
kupec poznati čisto tarifo Zala Szent Ivan—-Kranj. Če 
je isti iz Bakk — Kranj niži, mora prodajalcu doplačati,
če je višji, si razliko odtegne.

Če pa je v sklepu omenjeno, da pojde blago v 
Ljubljano, odpokliče pa ga potem v Zidan most, potem 
mora poznati kupec tarifo Zala Szent Ivan — Ljubljana 
ter glasom tega s prodajalcem obračuniti od postaje 
Bakk do Ljubljane (ne pa do Zidanega mostu, ker ta 
postaja za obračun prodajalca nič ne briga.

Plačila se vrše po teži blaga. Težo mora vedno 
določiti kak urad. Če bi prodajalec tehtanje na oddajni 
postaji opustil, podvreči se mora teži, katero konštatuje 
po naročilu kupca namembna postaja. Če je pri tem 
kak primanjkljaj (manko), ga trpi prodajalec. Če pa 
opustita liferant in kupec uradno tehtanje, potem je za 
obračun merodajna teža, ki jo je liferant vpisal v vozni 
list. Uradno potrjena teža je pri slehrni kupčiji podlaga 
obračuna in se navadno to kot klavzula v sklepih 
opušča. Pa če se tudi med pogoji nahaja, velja v slu
čaju opustitve uradnega tehtanja s strani obeh kontra- 
hentov za -obračun teža iz liferantovega vira.

(Dalje prih.)

Raznoterosti.
Meščanske šole na Kranjskem. Na Kranjskem imamo 

doslej le eno meščansko šolo. Sola je na Krškem, ustanovila jo je 
zasebna munificenca. Učni jezik na tej meščanski šoli je — nemški. 
Slovenskemu jeziku je odkazano jako ponižno mesto. Trajni in ne
štetokrat obnovljeni zahtevi po ustanovitvi slovenskih meščanskih 
šol na Kranjskem se končno, kakor kažejo znamenja, le ustreže in 
tako izpolni vrzel, ki je dolgo zevala. Kakor smo poizvedeli, se 
namerava ustanoviti v bližnji bodočnosti dve meščanski šoli, eno 
v notranjskem središču v Postojni, eno pa v Ljubljani. Meščanske 
šole imajo po predpisih državnega zakona nalogo, podati svojim 
gojencem izobrazbo, ki sega preko učnih ciljev, stavljenih ljudskim 
šolam, vpoštevajoč pri tem zlasti tudi potrebe obrtovalnih krogov 
ter kmetijske potrebe, nadalje morajo podajati meščanske šole 
predizobrazbo, potrebno za učiteljišča in one strokovne šole, ki ne 
predpostavljajo srednješolske izobrazbe. Državni zakon podaja le 
nekak obris učnega načrta, v čigar mejah se naj sestavljajo kon
kretni učni načrti posameznih meščanskih šol. Ker državni zakon 
izrecno poudarja, da je ob sestavi učnega načrta posebno v ozir 
jemati potrebe obrtovalnih krogov, je članom komisij, ki bosta

ukrepali o učnih načrtih za meščanski šoli v Ljubljani in Postojini 
dana ugodna prilika, da opozore in se zavzamejo za praktične 
potrebe trgovskega in obrtnega stanu. Na Češkem so meščanske 
šole, ki imajo, ustrezajoč individualnim potrebam dotičnih krajev, 
deloma bolj trgovski, deloma bolj obrtni značaj. Če pri nas še ne 
bo mogoče zavodov specijalizirati v toliki meri, kakor na Češkem, 
ker bo treba vpoštevati potrebe splošnosti, naj se v novih meščanskih 
šolah saj poskrbi zato, da bodo imeli učenci priliko, dobiti splošen 
pregled o zakonih, ki jih trgovec in obrtnik potrebuje dan na dan 
v praktičnem življenju. Vzemimo le obrtni red, davčne zakone, 
trgovski zakonik, zakon o varstvenih znamkah, patentne zakone itd. 
Tudi bi bilo poskrbeti za pouk v narodnogospodarskih vedah, o 
carini, o trgovinskih pogodbah. Celo v obrtnonadaljevalnih šolah, 
ki imajo slabejši materijal in v katerih se vrši pouk v kaj ne
ugodnih razmerah, se pričenja — seveda v skromni izmeri — uva
jati pouk v teh strokah. In poizkusi se niso ponesrečili. Potem 
pa je umestno, da se tudi pouk v zemljepisju priredi primerno de
janskim potrebam obrtnega stanu. Za trgovca in obrtnika je bore 
malo vredno, ako mu je znano natančno število prebivalcev raznih 
stolnih mest, ako zna našteti pritoke reke Orinoko. Važno pa je 
zanj, da pozna dobavališča, gospodarsko produkcijo, valuto itd. 
Tudi naj se ne pušča v nemar, da skoro dobimo višjo trgovsko 
šolo v Ljubljani, ki bode gotovo tudi računala na absolvente 
meščanskih šol. V tem pogledu bi bilo skrbeti za tak vstroj me
ščanskih šol, ki bi omogočal prestop v višjo trgovsko šolo. Želimo 
iskreno, da se novi meščanski šoli uredita v skladu z našimi po
trebami in da učni načrt ne bo narejen kar po običajni šabloni. 
Prepričani smo, da tudi učna uprava potrdi praktičnim potrebam 
naše dežele ustrezajoč učni načrt. Samo treba pojasniti ji, česa
nam treba ! -—ž/.

*

Kakšne zapore na buteljkah in sploh na steklenicah za 
vino je smatrati v trgovini z vinom v zaprtih steklenicah za 
trgovini običajne (handelsüblich)? Na to vprašanje, ki nam je 
došlo, dajemo sledeče pojasnilo: V trgovini z vinom v zaprtih ste
klenicah je smatrati zapore na steklenicah in buteljkah takrat za v 
trgovini običajne, kadar zamašek, potisnjen v grlo steklenice ne 
presega roba steklenice in je preko zamaška čez vrh steklenice ali 
pritrjena kapica iz pločevine ali papirja ali pa je steklenica s pe
čatnim voskom zapečatena. Firme poočititi na kapici ni potrebno.

—ii.*
Državni zakonik z dne 23. maja 1905 razglaša ukaz osrednje 

vlade, s katerim razveljavlja lansko leto izdano prepoved, izva
žati krmila iz Avstro-Ogrske. Prepoved, izvažati krmila je bila 
lansko leto izdana zategadelj, ker se je domnevalo, da nastane ob
čutno, če ne katastrofalno pomanjkanje klaje in krmil v državi. 
Tudi rumunska vlada je preklicala lansko leto izdano prepoved, 
izvažati žito in krmo. Tako sta odpravljeni dve oviri, ki sta znatno 
vplivali na svetovni trg.

*

Trgovina z mineralnim oljem je po razpisu c. kr. finančnega 
ministrstva z dne 9. julija 1903 prepovedana osebam, ki imajo ob
lastveno dovoljenje, prejemati davka prosti bencin. Iz tega sledi, 
da se trgovci z mineralnim oljem ne morejo posluževati ugodnosti 
da prejemajo proti dovolilu finančne oblasti davka prosti bencin. 
To je trda določba, ki občutno zadene zlasti one trgovce z mine
ralnim oljem na deželi, ki imajo poleg trgovine še kako obrtno 
podjetje, v katerem bi jim bili znatno zmanjšani obratni stroški, 
če bi zadobili pravico, dobivati davka prosti bencin. Tudi je trgovcem 
z mineralnim oljem s tem razpisom onemogočeno, da bi mogli 
rabiti davka prosti bencin za motorska kolesa. Namen zakona je 
pri tem, preprečiti, da bi trgovci z mineralnim oljem prodajali 
davka prosti bencin in tako oškodovali erar za porabnino. Ali ta
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bojazen je malo opravičena, če se pomisli, da se davka prosti 
bencin mora pobarvati, predno zapusti rafinerijo. Tako pobarvan 
bencin pa je poslej, kakor uče izkušnje, poraben le za gonitev 
motorjev. Interesiram krogi so se zategadelj obrnili do finančnega 
ministrstva s prošnjo, naj prekliče navedeno prepoved. Finančno 
ministrstvo sicer prošnji ni ugodilo, pač pa izjavilo, da bo v vpo- 
števanja vrednih primerih, zlasti pa, v slučaju, da je trgovina z mine
ralnim oljem ločena od prostora, v katerem bo spravljen davka 
prosti bencin, navzlic v splošnem obstoječi prepovedi izdajala tudi 
trgovcem z mineralnim oljem dovoljenje, nabavljati si davka prosti 
bencin za svoje obrtne potrebe. /\

*

Davka prosti bencin se utegne nabavljati proti posebnem 
dovolilu pristojnega finančnega ravnateljstva za sledeče namene: 
za industrijalne namene kot razstopilo ali kot ekstrakcijsko sred
stvo (kemične pralnice), za proizvajanje gorkote, za motorske ob
rate in motorska kolesa, za snažitev petrolejskih predorov. Dovo
lila se izdajajo za dobo enega leta in se glase na določeno mno
žino bencina. Dovoljena letna množina se sme nabavljati sukcesivno 
po potrebi, ali ne manj kakor 100 kg na enkrat. Stranke, ki rabijo 
bencin za trajne potrebe, ravnajo previdno, ako vlagajo prošnje za 
nadaljno dovolitev, predno poteče leto, kajti sicer se izpostavijo 
nevarnosti, da morajo plačati za ostalo zalogo odpadajočo porab- 
nino. Prošnje za davka prosti bencin so koleka proste. Ako se 
vporablja bencin v obitnih podjetjih, je vlagati predmetne prošnje 
pri oni trgovski zbornici, v katere okolišu se nahaja podjetje.

A

Prodaja predmetov iz celuloida. Trgovci, ki prodajajo 
predmete iz celuloida kakor so glavniki, zaponke, umetne cvetlice 
in drugo, so dolžni označiti te vrste blago, ki rado gori, v izložbah 
in prodajalnicah z napisi „predmeti iz celuloida, lahko gorljivi“. 
Otroških igrač, ki so narejene iz celuloida ali iz enake tvarine, ni 
dovoljeno prodajati. A

*

Pospeševanje tujskega prometa. Popolnoma upravičeno 
se je že ponovno poudarjalo, da se pri nas obrača premalo pozor
nosti prometu s tujci. V našo deželo, ki obiluje prirodnih lepot, 
prihaja primeroma neznatno število tujcev. V mnogem smo krivi 
sami, ker ne skrbimo za potrebno reklamo. Naravna lepota naših 
dežela je predvsem premalo znana, razen postojinske jame so vsi 
prirodni biseri naše ožje domovine preko državnih mej še nepoznani. 
Velikemu svetovnemu prometu je treba pokazati še le pot v naše 
kraje. Delati je treba razsežno, trajno in sistematično reklamo. Po
samezniki tega seveda ne zmorejo, zato treba znatnih sredstev, ki 
se morajo vporabljati po dobro premišljenem načrtu. Razpoložne 
sile je treba zbrati in osredotočiti. Vse to so imeli pred očmi oni 
možje, ki so zasnovali prepotrebno društvo za povzdigo tujskega 
prometa. Kakor čujemo, so pravila za novo društvo že potrjena. 
Pričakovati je, da bo to društvo, ki ima pred seboj težko in veliko 
nalogo, uspevalo dobro. Osrednja vlada sama se živo zanima za 
povzdigo tujskega prometa v naši deželi ; na njeno vzpodbudo se 
je vršila dne 29. maja t. 1. pod predsedstvom deželnega predsed
nika kranjskega anketa, v kateri se je pretresalo vprašanje o pos
peševanju tujskega prometa. Pričeta akcija bo izvestno imela lepe 
uspehe že v bližnji bodočnosti, če bodo novo društvo, v katerem 
se bo koncentriralo vse delo, našlo zadostno umevanje pri vseh 
prizadetih faktorjih : pri državi, deželi, občinah, pri železnični upravi 
in ne manj pri posameznikih.

Društvene vesti.
Himen. Dne 12. t. m. se je poročil naš član gospod Alojzij 

Lavrenčič, občinski svetnik in trgovec v Ljubljani, z gospico 
Minko Verbičevo, hčerko rodoljubnega tovarnarja gospoda Jos. 
Verbiča v Bistri. Iskreno častitamo! — Poročil se je dne 20. maja 1.1. 
član našega društva g. Josip Z a 11 a, trgovski sotrudnik v Ljubljani 
z gospico Berto Schwingshak 1. Častitamo!

*
Čeke so poslali: M. Lavrenčič, trgovec v Spodnji Šiški, J. 

Cerovšek v Idriji in neimenovan v Bovcu. Srčna hvala!
*

Društvena knjižnica. Z veseljem konštatiramo, da vedno 
bolj narašča zanimanje za našo knjižnico, kajti v tekočem letu smo 
izposodili društvenikom že dosedaj več knjig, kot prejšnji dve leti 
skupaj. To je lep dokaz, da se slovenski trgovski naraščaj vedno 
bolj naobrazuje. Ker je bil obisk knjižnice tako mnogobrojen in 
ker nam je na tem, da društvenikom čim več nudimo, kupilo je 
društvo zopet letos nad 100 novih knjig svetovnih pisateljev. 
Knjižnica je odprta vsak torek in petek od 8—9 ure zvečer, na 
kar društvenike opozarjamo. Pri tej priliki prosimo društvenike, in 
prijatelje društva, ki imajo svoje knjižnice, da darujejo društvu 
knjige, ki zanje nimajo več velike vrednosti in s tem pomnože 
število knjig naše knjižnice. *

Tečaj za slovensko korespondenco, ki ga je otvorilo 
naše društvo za svoje člane meseca oktobra, se je pretekli mesec 
zaključil. Korespondenco je poučeval magistratni oficijal gosp. J. 
Vole. Kakor preteklo sezijo knjigovodski tečaj, tako je tudi le
tošnjo sezijo korespondenčni tečaj lepo vspel. Po poročilu gosp. 
Volča so se udeležniki tega tečaja redno udeleževali pouka in so 
bili jako marljivi. Le žal, da število obiskovalcev ni bilo tako 
veliko, kakor ga zasluži pouk slovenske korespondence. Ker je 
bil vspeh pouka letos tako ugoden, upamo da bo obisk učnih te
čajev, ki jih bo društvo priredilo prihodnjo sezijo tem večji. V 
imenu odbora bodi izrečena gosp. Volču iskrena zahvala za njega 
trud in požrtvovalnost. *

Tečaj za laščino, ki je bil projoktiran za čas od 1. oktobra 
do konca aprila se vsled prošnje udeležnikov tega tečaja nadaljuje 
in se bo zaključil pozneje. Laščino poučuje gospa Marjanca 
Lindtner s prav dobrim uspehom. Koncem tečaja bomo o vspehu 
obširneje poročali.

Poučno potovanje češkega trgovskega društva na jug. 
V drugi polovici prihodnjega meseca priredi češka „Obchodnicka 
beseda" poučno potovanje na jug in se bo ustavila en dan tudi v 
Ljubljani. Izletniki si bodo ogledali zanimivosti naše stolice. Med 
izletniki bodo trgovci in trgovski sotrudniki, profesorji čeških 
trgovskih šol in abiturjenti teh šol. Dolžnost nas veže, da pri
srčno sprejmemo naše severne brate. Predsedstvo našega društva 
je ukrenilo, da se vrši isti dan, ko pridejo Čehi v Ljubljano, sesta
nek, katerega naj se društveniki udeleže v kar največjem številu. 
Lokal sestanka in podrobnosti naznanili bomo v dnevnikih in v 
prihodnji številki našega lista. Ker sodeluje pri tem sestanku naš 
pevski zbor, nujno vabi predsedstvo gg. pevce, da se vseh bodočih 
pevskih vaj redno udeleže, ker le tedaj bo mogoče našemu 
zboru tako sodelovati, da bo sodelovanje društvu v čast.

*
Knjige „Menično pravo“, ki jo je izdalo naše društvo se 

je doslej razpečalo okoli 600 iztisov. Knjiga stane za člane s 
poštnino vred 1 K 80 v, za nečlane 2 K 80 v. G. člane vabimo 
na naročbo in jih obenem prosimo, da tudi nečlane animirajo za 
nabavo te knjige, da bomo čimprej celo izdajo razpečali. Čim več 
teh knjig se bo razpečalo, tem več poguma bo imel odbor za iz
dajo še drugih slovenskih trgovskih knjig, ki so neobhodno potrebne.
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Izkaz posredovalnega odseka. Išče se: 1 pomočnik ma
nufakturne stroke za Ljubljano, 1 pomočnik špecerijske stroke za 
Ljubljano, 5 pomočnikov mešane stroke za deželo, 1 pomočnik 
papirne stroke za Ljubljano, 1 potnik manufakturne stroke za 
Trst, 1 učenka za Štajersko.

Službe išče: 2 pomočnika manufakturne stroke, 9 pomo
čnikov špecerijske stroke, 18 pomočnikov mešane stroke, 2 kon- 
torista, 2 kontoristinji, 2 blagajničarki.

Listnica uredništva.
V spisu „Kako je napraviti izjavo za odmero 

občne pridobnine?“ naj blagovolijo cenjeni čitatelji na 
strani 56 zadnje številke v prvi koloni popraviti na
slednji pomoti. V drugem odstavku tretja vrsta naj 
se glasi mesto „vplačanih“ „nevplačanih“ terjatev. 
Odstavek tretji odpade.

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!“

Garantirano pristni

brinjevec
domač izdelek, priporoča cenjenim gg. krčmarjem, ka- 

varnarjem in trgovcem

Fran Tavčar, Selca pri Škofji Loki.
Za vzorce in cene naj se blagovoli vprašati.

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.

Jernej Bahovec
Ljubljana

Sv. Petra cesta št. 2. < Filijalka: Resljeva cesta št. 7.
Trgovina papirja, papirnatih vreč, pisalnega in 
risalnega orodja, šolskih knjig in zvezkov, kipov 

slovenskih pisateljev itd. itd.

prane Čuden
- urar in trgovec v Ljubljani

priporoča
svojo bogato zalogo pravih švicarskih ur, srebrnine in zlatnine. 
Dalje Puchova kolesa, ista tudi z motornim nagonom in vse v to 

stroko spadajoče predmete.

Ceniki zastonj in poštnine prosto.

Trgovci en gros-ceno.

Proda se vsled bolezni male rodbine obče znana

dobro idoča trgovina
tikoma farne cerkve z veliko okolico

ustanovljena leta 1870., z velikimi skladišči, dvema filijalkama in pekarijo. Naprodaj je tudi

— posestvo z dvema hišama .
od kojih glavna je posebno lepo zidana in prostorna, ter se v njej nahaja glavna lepo urejena trgovina. — Kupi 
lahko vse skupaj tudi kaka družba. — Reference so reflektantom na razpolago. — Več se izve pri lastniku

T. Mlekužu, Stari trg pri Rakeku.







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

Letnik II. V Ljubljani, dne 15. julija 1905. Št. 7.

Pravni pomen trgovskega 
knjigovodstva.

Piše dr. Kermavner.

Dobro knjigovodstvo je duša zdrave trgovine. 
To je stara resnica, ki je pa našemu slovenskemu 
trgovstvu žalibog še malo znana.

Pod izrazom „knjigovodstvo“ razumemo v zmislu 
trgovca in obrtnika vse one zapiske, ki izkazujejo stanje 
in izpremembe premoženja ter imajo namen izkazati 
po preteku kake določene dobe, navadno po preteku 
enega leta, koliko gospodarske koristi donaša trgovina 
ali obrt, ali se je po njej trgovčevo premoženje po
množilo in za koliko.

To je bistvo in namen pravega knjigovodstva.
Kaj se pa pri nas*) v praktičnem življenju vidi 

kot trgovsko knjigovodstvo ! ?
Dostikrat tako pomanjkljivi zapiski, da ne izka

zujejo niti premoženja in njegovih izprememb niti go
spodarske koristi. Take knjige so naprava, ki je svoj 
namen popolnoma zgrešila.

Kdor je imel priliko videti knjigovodstvo pri 
raznih naših trgovcih, se jim mora čuditi, da še toliko 
uspevajo. Poznamo velika trgovska podjetja, ki ne 
vodijo drugega zapisnika, kakor zapisek gotovih do
hodkov in izdatkov v denarju, takozvano blagajniško 
knjigo. To mu „zadostuje“, pravi tak trgovec, on se 
v tej knjigi „izpozna“. Da se nihče drugi v takem 
knjigovodstvu ne more orijentirati, to ga prav nič ne 
moti. Podoben je delavcu, ki za slučaj bolezni ni 
zavarovan. Gospodarska škoda, ki mu preti za slučaj 
nezgode, bolezni, ali gospodarska škoda, ki preti nje
govi rodbini za slučaj njegove smrti, zadene takega 
trgovca toliko hujše, kolikor nepopolnejše vodi svoje 
knjige.

Trgovcu je treba natančno vedeti, kake vrste blaga 
v kakem času največ prevede, pri kakem blagu rela
tivno in pri katerem blagu absolutno največ zasluži.

*) Z ozirom na te besede, moramo pripomniti, da je glede 
knjigovodstva pri nas ravno tako urejeno kakor drugje. Večji trgovci 
imajo dobro knjigovodstvo, mali pa pomanjkljivo, ali ga sploh ni
majo. G. pisatelj pa govori iz lastne izkušnje, kajti imel je kot 
davčni referent češče priliko videti pomanjkljivo nego dobro knji
govodstvo. Opomba uredništva.

Da bi v tem oziru kalkuliral, da bi lahko z neko 
precejšno sigurnostjo računal, marsikteremu naših tr
govcev še na misel ne pride. Da bi mu koristilo, ako 
bi trgovino s kakim blagom posebno negoval, ako bi 
skušal postati v kakem blagu renomiran „špecijalist“, 
za to se ne briga. Knjige, ki jih vodijo naši trgovci, 
so večinoma take, da iz njih niti dobička kakega leta 
ni mogoče natanko in z gotovostjo preračuniti. Kaj pa 
je temu vzrok? Trgovci se izgovarjajo na to, da se 
jim trud, ki ga bi imeli z natančnim knjigovodstvom, 
ne izplača, da bi si morali držati posebej knjigovodjo 
itd. Taki in enaki izreki pač najbolj pričajo, kako 
opravičena je zahteva trgovcev samih po boljši iz
obrazbi. Ako sam knjigovodstva ne razumeš, 
treba bi ti pač kajpada plačati knjigovodjo, in ako 
trgovina toliko ne nese, se pač moraš brez knjig za
dovoljiti. Ako pa imaš zadostno trgovsko izobrazbo, 
uredil in vodil boš knjige sam, in ako si razumen 
trgovec, se ne boš izgovarjal na svojo lenobo, da se 
ta trud ne izplača.

Toda o koristi in potrebi dobrega knjigovodstva, 
se je tudi pri nas že toliko govorilo in pisalo, da za
dostuje na tem mestu, ako jo samo omenimo. Govo
riti hočemo na tem mestu ne o gospodarskem nego o 
pravnem pomenu knjigovodstva.

Pomen ima knjigovodstvo za vsakega, kdor hoče 
svoje premoženje razumno upravljati, v prvi vrsti je pa 
pomembno za trgovca in vsa zakonita določila 
v knjigovodstvu se nanašajo specijalno le 
na trgovsko knjigovodstvo.

Knjig v zmislu zgoraj navedene definicije — 
zapiskov o stanju in izpremembah premoženja — ne 
najdemo le pri trgovcih, nego tudi pri drugih stanovih, 
pri zemljiških in hišnih posestnikih, pri boljših zaseb
nikih, sploh pri vseh ljudeh, ki imajo upravljati kaj 
več svojega ali tujega premoženja. Te knjige se vo
dijo večinoma ravno tako, kakor trgovske knjige, toda 
za nje ne veljajo zakonita določila, ki govore o trgov
skem knjigovodstvu.

Ako naj knjigovodstvo popolnoma zadosti zahte
vam, potem mora biti razviden iz knjig ves gospo
darski razvoj trgovine in sicer ne le za trgovca samega, 
ampak za vsakega, ki dobi knjige v roke.
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Osobito se pa mora zahtevati, da izkazujejo 
trgovske knjige :

1. ) premoženje v pričetku in ob gotovih rokih, 
navadno začetkom leta;

2. ) izpremembe v blagu;
3. ) izpremembe v blagajni in kreditu, to je stanje 

gotovine, terjatev in dolga;
4. ) izpremembe v premoženju kot povečanje (do

biček) ali zmanjšanje tega (izguba).
Potreba knjigovodstva, ki ustreza tem zahtevam, 

se najjasnejše predoči, ako se navedejo zle posledice 
manjkajočega ali pomanjkljivega knjigovodstva.

Trgovec, ki ne vodi knjig, izgubi prepotrebni 
vpogled v stanje in značaj trgovine, moti se dostikrat 
glede napravljenega dobička, ne kontrolira natanko 
svojih terjatev in dolgov, zabrede v prepire s svojimi 
dolžniki in upniki ter pri tem pogreša eno najvažnejših 
dokazil pred sodiščem, tudi je popolnoma prepuščen 
„samovolji“ davčne oblasti, — njegova trgovina peša 
in je v vedni nevarnosti. Ako zboli ali umrje šef trgo
vine, ako le odide važen uslužbenec, že je kriza tu, 
nihče ne ve, kaj in kako naprej. Kako lahko si tak 
trgovec onemogoči prisilno poravnano, ki bi ga še 
rešila, nevede zamudi svojo dolžnost, napovedati kon
kurz in lahko pade s tem v nesrečo in sramoto, v za
por zaradi goljufije, dočim bi pravilne knjige rešile 
njegovo čast in eksistenco. Sploh vzbuja pomanjklji
vost knjigovodstva opravičen sum, da hoče trgovec 
kako nepravilno ravnanje zakriti.

Ako pa trgovske knjige zadostujejo zgoraj ozna
čenim zahtevam, potem nimajo le pomena v gospo
darskem oziru za obrt sam, ampak uživajo zakonito 
varstvo svoje veljave v trgovskem pravu, v civilnem 
postopanju, v konkurzu, v kazenskem zakonu, pred 
davčno oblastjo in v pristojbinskem pravu.

Namen naših vrstic je, da pokličemo v spomin 
vso to zakonito določeno veljavo trgovskega knjigo
vodstva in da sploh preiščemo, koliko se je zakono
dajalec že pečal s to tako važno napravo.

I.

Trgovinski zakon.

Trgovinski zakon ima celo vrsto temeljnih določb 
o trgovskem knjigovodstvu.

Predvsem določa, da mora vsak trgovec vo
diti knjige, iz katerih je razvidno stanje 
njegovega premoženja in njegove trgovine. 
Nadalje da mora shraniti vsa trgovska pisanja, 
katera dobi,inprepisonih,kateraodpošlje; 
ter jih mora vpisati po vrsti, kakor prihajajo 
ali odhajajo, v posebno knjigo.

Iz tega, da mora trgovec imeti v knjigah razvidno 
stanje svojega premoženja, konstruiramo zahtevo, da

mora obsegati trgovsko knjigovodstvo vse premoženje 
trgovčevo in ne samo oni del, kateri je trgovini od- 
menjen.

Toda ta zahteva more veljati samo za trgovca 
posameznika, dočim trgovec družabnik sicer v slučaju 
javne trgovske družbe jamči s celim svojim premo
ženjem, a vodi v knjigah le razvidnost o onem delu 
imetja, katero je utaknil v družabno podjetje, zaradi 
česar tudi konkurzni red izrecno določa, da se mora 
otvoriti konkurz o zasebnem premoženju vsakega osebno 
odgovornega družabnika, kakor hitro se otvori konkurz 
o premoženju družbe.

Sedanja sodna praksa pa tudi za trgovce posa
meznike ne zahteva razvidnosti vsega premoženja v 
trgovskih knjigah, ampak le razvidnost onega 
dela, ki je trgovini namenjen, ki trgovini služi. 
Premoženje, ki je izločeno iz trgovine, ki služi drugim 
zasebnim namenom n. pr. kako posestvo itd., se sicer 
tuintam v inventarju ceni in vpiše, navadno pa sploh 
ne vpošteva v trgovskih knjigah.

Dasi besedilo zakona izrecno govori o popolni 
razvidnosti premoženja, ima vendar omenjena sodna 
praksa, ki zahteva samo razvidnosti v trgovini uporab
ljenega premoženja, mnogo zase.

Že starodavna navada trgovcev, ki je tudi popol
noma opravičena in prav naravna, je ta, da skušajo 
dele svojega premoženja izločiti iz trgovine in naložiti 
varnejše. Kaj čuda torej, ako skuša to izločenje tudi 
na zunaj označiti s tem, da dotičnih delov premoženja 
ne vpisuje v svoje trgovske knjige.

Ker ima trgovinski zakon, ki sicer zahteva po
polno razvidnost premoženja v trgovskih knjigah, v 
mislih le trgovino kot predmet knjigovodstva, nima 
pravega vzroka zahtevati razvidnost tudi o njega pre
moženju, katero ni trgovini namenjeno.

Najbolj pa govori za tako tolmačenje te nejasne 
zakonite določbe dejstvo, da pozna tudi trgovinski 
zakon sam pri javni trgovski družbi dvoje premoženj : 
prvič trgovini namenjeno družbeno premoženje, drugič 
zasebno premoženje družabnikov, katero uporablja dru
žabnik sam. Ker pa jamči javni družabnik s celim 
svojim premoženjem, bi moral zakon zahtevati knjigo
vodstvo o vsem torej tudi o zasebnem premoženju 
javnega družabnika, ako bi se smatralo jamstvo za 
vzrok razvidnosti vsega premoženja v trgovskih knjigah. 
No, in tega zakon ni storil.

Sicer je pa jasno, da ni nobene zveze med jam
stvom premoženja in med dolžnostjo vpisavanja tega 
v trgovske knjige, marveč jamči trgovec za svoje dol
gove z vsem svojim premoženjem, bodi leto v knjigah 
razvidno ali ne.

V konkurzu mora dolžnik napovedati vse svoje 
imetje, naj si je v trgovskih knjigah vpisano ali ne, 
in bo ena najvažnejših nalog konkurznega upravitelja,
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da dožene, ali nima kridatar poleg v knjigah razvid
nega premoženja še kaj zasebnega imetja.

Toda zadovoljimo se z dejstvom, da sedanja sodna 
praksa ne zahteva razvidnosti vsega trgovčevega pre
moženja v trgovskih knjigah, nego samo razvidnost 
onega dela, ki trgovini služi, — ter preidimo na 
vprašanje, v kakem položaju je trgovčeva žena s svo
jim premoženjem, z doto, katero prinese k hiši, ali 
ima ona kako dolžnost ali pravico, svoje premoženje 
v trgovskih knjigah moža izkazati, oziroma ali ima 
trgovec dolžnost ali sploh interes, da izkaže premoženje 
svoje žene v svojih knjigah.

V obče tega trgovcu ni treba storiti, ravno tako 
ne, kakor tudi ni primoran vpisovati svoje iz trgovine 
izločeno zasebno premoženje, zato ne, ker sklep zakona 
po avstrijskem pravu na premoženje zakonskih nič ne 
vpliva. Ako dobi mož doto svoje žene v last (če ista 
n. pr. obstoji v prejeti gotovini ali če mu žena izroči 
doto v ženitni pogodbi itd.), potem mora biti to pre
moženje ravno tako kakor trgovčevo lastno premoženje 
razvidno v trgovskih knjigah, ako služi trgovini 
in v kolikor jej služi.

Ker se je pa dogajalo in se morda še tuintam 
zgodi, da so trgovci v slučaju propada „prepisali“ del 
svojega premoženja pod pretvezo ženitne pogodbe na 
svoje žene, s tem izločili ta del premoženja iz trgovine 
in na goljufiv način zmanjšali svoje imetje ter oško
dovali upnike, določa zakon iz leta 1871, da veljajo 
ženitne pogodbe samo tedaj, ako so sklenjene pred 
notarjem v obliki notarskega pisma. Vse pravice, 
katere zadobi žena po notarski ženitni pogodbi, 
morajo biti razvidne v moževih trgovskih 
knjigah, ako se tičejo premoženja.

Pri protokoliranih trgovcih, katerih firme so vpi
sane v trgovskem registru, morajo biti po ženitni po
godbi trgovčevi ženi zajamčene premoženjske pravice 
vpisane tudi v trgovskem registru in so trgovskim 
upnikom nasproti veljavne šele od dne vpisa v ta re
gister; tudi imajo za slučaj konkurza upniki, katerih 
terjatve so pred tem dnem nastale, prednost pred tr
govčevo ženo do vsega trgovčevega premoženja.

Trgovčeva ženapaimapravico, dazahteva 
vpis ženitne pogodbe v trgovski register, 
kakor tudi vpis vsake izpremembe te pogodbe, ker je 
tudi veljavnost izprememb trgovskih ženitnih pogodb 
ravno istim pogojem podvržena kakor pogodbe same.

Razume se, da mora biti to, kar je vpisano v 
trgovskem registru, razvidno tudi v trgovskih knjigah.

Kakor smo videli, določuje zakon samo prav ne
jasno, da mora biti iz knjig razvidno stanje trgovine 
in premoženja, ne določa pa ničesar natančnejšega, po 
kakem sistemu naj se vodijo te knjige, osobito ne 
zahteva nikjer dvojnega knjigovodstva, v katerem bi 
se posebej vodili konti dobička in konti premoženja.

Razen omenjenih knjig, iz katerih mora biti 
razvidno stanje trgovine in premoženja, je trgovec 
zavezan napraviti vsako leto inventuro in 
bilanco.

Zakon pravi, da mora ob pričetku trgovine po
pisati svoja posestva, svoje terjatve in dol
gove, svojo gotovino in vse drugo imetje, 
mora vse ceniti v denarju in mora napraviti sklep, 
iz katerega se razvidi razmerje med premo
ženjem in med dolgovi.

Ako se nahaja med premoženjem skladišče blaga, 
čigar cenitev zahteva mnogo časa in truda, zadostuje, 
ako je ceni vsako drugo leto.

Pri trgovskih družbah veljajo ti predpisi za druž
beno premoženje, ne pa tudi za zasebno premoženje 
posameznih družabnikov.

Inventura in bilanca se morata vpisati v posebne 
knjige ali na posebne liste ter shraniti. Podpisani mo
rata biti od trgovca, pri trgovski družbi od vseh osebno 
odgovornih družabnikov.

Vse premoženje (posestva, blago, terjatve itd.) se 
morajo ceniti po resnični vrednosti za časa inventure, 
dvomljive terjatve po znesku, ki ga je upati dobiti, 
neizterljive terjatve se morajo izbrisati.

Dočim pozna teorija razne knjige, ki so neob- 
hodno potrebne, da se vodi dobro in pregledno knji
govodstvo, predpisuje zakon samo zapisek trgovskih 
pisanj, inventuro in bilanco, ter stavi nekoliko formal
nih zahtev: da morajo knjige biti pisane v živem je
ziku in s črkami takega jezika, da morajo biti vezane 
in strani s številkami zaznamovane; da se ne smejo 
puščati prazna mesta, se ne sme nič prečrtavati, nič 
radirati ali sicer izbrisati itd.

To je pa tudi vse, kar določa zakon o kakovosti 
trgovskih knjig. Kakor hitro zadostujejo trgovske 
knjige tem skromnim formalnim zahtevam in je iz njih 
razvidno stanje trgovine in premoženja, ter narejena 
vsakoletna inventura in bilanca, potem zadostujejo vsem 
stavljenim pogojem in uživajo zakonito predpisano 
veljavo. S tem pa ni rečeno, da je veljava vseh tem 
zahtevam zadostujočih knjig enaka, marveč videli bomo, 
da uživajo trgovske knjige toliko večjo 
veljavo, kolikor popolnejše so. Dokazilna moč 
trgovskih knjig je toliko večja, kolikor pravilnejše so, 
kolikor bolj odgovarjajo tudi modernim 
zahtevam knjigovodstva.

Kako važnost polaga zakonodajalec na trgovske 
knjige in koliko veljave jim pripisuje, se razvidi iz 
tega, da predpisuje trgovcem shranjevati svoje knjige 
in vsa trgovska pisanja, kakor tudi inventure in bilance 
skozi deset let od časa zadnjega vpisa v nje. 
S tem zabranjuje zakon trgovcu izgovor, češ da je 
knjigo, ker je bila popisana, uničil.
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Na drugi strani pa hoče tudi preprečiti, da bi 
komu v pravdi škodilo, ako je uničil trgovsko knjigo, 
ki je že čez deset let stara.

Vse te določbe trgovskega zakonika so ostale še 
dandanes po preteku več nego štirideset let v polnem 
obsegu neizpremenjene, dasi večinoma nikakor ne mo
rejo veljati za zadostne.

Po našem mnenju bi se moral vsaj za vse večje 
trgovine, v katerih je nastavljen vsaj en pomočnik ali 
v katerih sta delavna dva družabnika, imperativno 
predpisati sistem dvojnega knjigovodstva z vsakoletnim 
sklepom inventure in bilance. S tem bi se zelo zelo 
zmanjšalo naraščajoče število pasivnih konkurzov, z 
večjo sigurnostjo bi se olajšal kredit in mogle bi tudi 
pasti cene.

Značilno je, da zakon o osebnih davkih iz 1.1895. 
pri vseh javnemu računstvu podvrženih podjetjih, torej 
tudi pri naših malih posojilnicah in zadrugah ter kon- 
zumih naravnost že za samo po sebi umevno 
smatra vpeljavo sistema dvojnega knjigo
vodstva, kar je pač za nekatere naše male zadruge 
pretirana zahteva, a gotovo posledica vpliva večjega 
napredka v drugih krajih, kjer se to nikomur pretirano 
ne zdi.

Trgovska in obrtniška zbornica za 
Kranjsko.

Trgovska in obrtniška zbornica kranjska je imela 
dne 30. junija plenarno sejo, katere se je udeležilo 13 
članov. Za veritikatorja sejnega zapisnika je imenoval 
predsednik g. Lenarčič zborničnega člana gg. Koll- 
rn an n a in Vidmarja. Ko se je odobril zapisnik 
zadnje seje, je predsednik naznanil, da je trgovinsko 
ministrstvo potrdilo za leto 1905 izvoljeno zbornično 
predsedstvo ter odobrilo proračun za 1. 1905. Nadalje 
je trgovinsko ministrstvo odobrilo sklep zbornice, da je 
znesek 23.000 K, ki ga je zbornica prejela na zaostalih 
dokladah, pridodejati ustanovnemu zakladu za višjo 
trgovsko šolo v Ljubljani.

Zbor. tajnik g. dr. Murnik je podal obširno po
slovno poročilo za čas od zadnje plenarne seje. Iz za
nimivega poročila je povzeti, da se je sestavilo po
drobno poročilo o obmejnem prometu med Kranjsko 
in Hrvaško, ki omogoča presojo o važnosti in velikosti 
blagovnega prometa med našo deželo in sosedno 
Hrvatsko, v kolikor se ne vrši po železnicah. Poizvedbe 
so se vršile z ozirom na to, da utegne priti do carinske 
ločitve. Nadalje se je napravilo poročilo o meničnem, 
eskomptnem in reeskomptnem prometu slov. denarnih 
zavodov na Kranjskem ter se poslalo dunajski zbornici, 
ki zbira materijal za anketo o trgovskem kreditu. Zbor
nica se je izrekla zoper premestitev poštnega in brzo

javnega urada iz Zaloga k Devici Mariji v Polju, ter 
storila korake, da se zboljšajo poštne prometne naprave 
v občini Koroška Bela. Mimo številnih izjav o obrtnih 
pravicah je zbornica sestavila poročilo za industrijalno 
centralno mesto na Dunaju o delavskem zavarovanju.

Zborn. član g. Ivan Z ami j en je poročal o pozivu 
deželne vlade, da zbornica predlaga 6 svojih članov v 
volilno komisijo, ki naj izvede zbornične dopolnilne 
volitve začetkom prihodnjega leta ter predlagal, da se 
volijo sledeči gg.: Ivan Mejač in Franc Kollmann iz 
trgovskega odseka; Josip Vidmar, Ivan Baumgartner, 
Josip Lenarčič in Ivan Schrey iz obrtnega odseka; za 
zapisnikarja pa g. dr. Murnik.

Zborn. član g. Ivan Kregar je dejal, da treba dati 
mesta v volilni komisiji tudi manjšini ter predlagal, da 
se voli tudi g. Pavel Velkavrh. Gospod Ivan Zamljen 
je rekel, da vzdržuje svoj predlog. Nato je predsednik 
odredil volitev, pri kateri so bili z veliko večino glasov 
voljeni oni zbor. člani, ki jih je predlagal g. Zamljen.

Zborn. član g. Ivan Kregar protestira proti temu, 
da se ni vpoštevalo manjšine in izjavi, da zapustita 
posvetovalno dvorano on in njegov tovariš, češ, da sta 
se naveličala delati tlako večini in da se odslej ne 
bosta trudila več za sklepčnost zborn. sej.

Ker sta odšla zborn. člana gg. Kregar in Velka
vrh iz posvetovalne dvorane, je mogla zbornica nada
ljevati sejo šele, ko je prišel zborn. član g. Kraigher. 
Ob njegovem prihodu sta se vrnila v posvetovalno 
dvorano tudi gg. Kregar in Velkavrh.

Zborn. član g. Ivan Mejač je poročal o zbor
ničnem računu za 1. 1904. Račun izkazuje 76.806 K 16 h 
dohodkov in 45.766 K 89 h stroškov. Po nekaterih pri
pombah zborn. člana g. Luckmanna in zborn. tajnika 
g. drja. Murnika je zbornica soglasno odobrila pred
loženi račun.

Potem je poročal zborn. član g. Ivan Mejač o 
vprašanju, ali je v mestu Ljubljani zadostno skrbljeno 
za pogrebna podjetja. V zmislu njegovega poročila je 
zbornica sklenila, poročati deželni vladi, da v sedanjih 
razmerah pogrebno podjetje Doberletovo in štiri župni 
zavodi zadoščajo. Z otvoritvijo novega pokopališča pa 
bo dana potreba še za eno pogrebno podjetje, ker je 
novo pokopališče od mesta precej oddaljeno in bode 
treba mrliče prevažati.

Po poročilu zborn. člana Filipa Supančiča je 
zbornica sklenila priporočati prošnjo M. Alešovec, šivilje 
v Ljubljani, da se ji podeli koncesija za poučevanje v 
prikrojevanju in izdelovanju moškega in ženskega pe
rila. K stroškom za vzdrževanje obrtnonadaljevalne šole, 
ki se snuje v Mengšu, je zbornica sklenila prispevati z 
letnim zneskom 100 kron.

Zborn. koncipist g. dr. Fran Windischer je poročal 
o ureditvi nedeljskega počitka v brivskem obrtu. Zbor
nica je sklenila priporočati dež. vladi, da dovoli ne-
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deljsko delo v brivskem obrtu po vsem Kranjskem 
samo ob dopoldanskem času.

Dnevni red je bil s tem končan. Nato se oglasi 
k besedi zborn. član g. Josip Vidmar in vpraša zbor
ničnega predsednika, kot člana deželne obrtne komisije, 
kako to, da deželna obrtna komisija, ki ima nalogo 
urediti obrtno pospeševanje v deželi, ne pride do pra
vega delovanja.

Predsednik odgovarja, da po njegovem mnenju 
deželna obrtna komisija vsled žalostnih političnih raz
mer sploh ne pride do uspešnega delovanja v doglednem 
času. Umestno bi bilo, da bi se vsa zadeva dala v roke 
zbornici. Potem bi kmalu dobili enak zavod za obrtno 
pospeševanje, kakor obstajajo drugod.

Zborn. član gosp. Karol Luck m an n predlaga, da 
zbornica izreče svoje obžalovanje nad izgredi, ki so se 
dogodili v deželi zadnji čas.

Zborn. član g. Ciril Pirc pravi, da se mu zdi 
vsaka daljša debata o tem predlogu nepotrebna.

Gospodom bo v spominu, da je svoj čas stavil 
predlog glede rabe slovenščine pri koroških sodiščih. 
Dasi je šlo tedaj za stvarne interese slovenskih trgovcev, 
sta gg. Baumgartner in Luckmann odločno nastopila 
zoper njegov predlog, češ politične stvari ne spadajo v 
zbornico. Če g. Luckmann pomisli, kaj je svoj čas 
trdil, bo pač sam pritrdil, da je njegov današnji pred
log neumesten. Glede Schillerjeve slavnosti bodi po
vedano gosp. Luckmann, da se od slovenske strani ni 
demonstriralo proti Schillerju, čigar veleum cenimo. 
Ali proti temu smo bili z vso pravico, da se naša 
mladina sili k Schillerjevi slavnosti, dočim se ob 100- 
letnici Prešerna, ki nam je kot naš pesnik gotovo ljubši, 
ni spomnil noben birokrat, da ga je poslaviti tudi v 
šolah. Predlaga, da se odkloni.

Sledilo je glasovanje, pri katerem je bil predlog 
g. Luckmanna z vsemi glasovi proti glasu predlagatelja 
odklonjen.

Nato je predsednik ob 7-212. zaključil sejo.

O dokazu usposobljenosti.
Govoreč v naslednjem o dokazu usposobljenosti, 

nam je pred očmi dokaz usposobljenosti, v kolikor se 
nanaša na obrtne obrate, to je v kolikor pride vpoštev 
za industrijo, trgovino in obrt. V čem obstoji dokaz 
usposobljenosti ? Dokaz usposobljenosti obstoji v tem, 
da se na temelju postavnih določb od oseb, ki hočejo 
kako pravilo izvrševati kakor obrt t. j. izvrševati kako 
opravilo trajno in redno z namenom, da skrbe za po
trebe drugih proti plačilu, zahteva, da predno prično 
z izvrševanjem, izpričajo zadostno izurjenost za tako 
opravilo. Teoretično vzeto utegne biti dokaz usposob

ljenosti ali formalen ali neformalen. Formalen je tedaj, 
kadar je v zakonu natanko določeno, na kakšen način 
je dokazati usposobljenost. Oblastvo, kateremu se je 
izkazati z dokazi, v tem primeru nima nikake svobod- 
nosti, držati se mora strogo tega, kar veli zakon. Ne
formalen je dokaz usposobljenosti tedaj, kadar je do
voljeno oblastvu, da presoja po svoji razsodnosti in 
po lastnem preudarku, ali je oseba, ki želi pričeti na 
svoje ime in na svoj račun kakšno obrtno podjetje, 
zato usposobljena ali ne. Obe vrsti dokaza usposoblje
nosti najdemo v naših obrtnih postavah. Dočim je pri 
takozvanih rokodelskih obrtih, kakor so krojaški, čev
ljarski, mizarski obrt i. dr. dokaz usposobljenosti po
polnoma formalen in je osebam, ki oglase tak obrt, 
dokazati z izpričevali učnega mojstra in mojstra-delo- 
dajalca, da so se svojega obrta učili predpisano dobo 
in so poslej določeni čas v tem obrtu delali praktično 
kot pomočniki, je na drugi strani na primer pri obrtih, 
ki jih običavajo izvrševati ženske, vzemimo za vzgled 
žensko krojaštvo, obrtnemu oblastvu na voljo dano, da 
po svojem preudarku presodi, ali je oseba, ki oglasi 
obrt „žensko krojaštvo“, zadostno izurjena, da prične 
obrtovati samostojno.

Kdaj in komu je donesti dokaz usposobljenosti? 
Dokaz usposobljenosti je donesti tedaj, kadar kdo hoče 
pričeti obrtovati samostojno, to se pravi, kadar hoče 
prevzemati na svoje ime in na svoj račun izvrševanje 
gotovih opravil tako, da mu izvrševanje postane stalen 
posel, njegov poklic, ki naj ga preživlja. Brezplačno 
izvrševanje del ni obrtovanje. Z dokazom usposoblje
nosti se je izkazati onemu obrtnemu oblastvu, ki je pri
stojno, sprejeti obrtno zglasilo. Obrtna oblastva so na 
deželi okrajna glavarstva, v mestih z lastnim statutom, 
kakor v Ljubljani, pa mestni magistrati. Dokaz uspo
sobljenosti je donesti le za one obrtne stroke, za ka
tere zakon izrecno predpisuje dokaz usposobljenosti.

Kakšen namen ima dokaz usposobljenosti? Predno 
odgovorimo na to vprašanje, bodi poudarjeno, da je 
o dokazu usposobljenosti mogoč govor šele tedaj, 
kadar je gospodarski razvoj že dosegel višjo stopnjo. 
Vprašanje o dokazu usposobljenosti se ventilira šele 
ob času, ko je obrtnost že znatno napredovala. Misliti 
moramo na čas, ko so se gotovi sloji vrgli na to, da 
skrbijo za potrebe drugih iz poklica, da delajo že po 
naročilu in za prodajo. Vprašanje postaja pereče ob 
času, ko se obrtne stroke ločijo in se giblje vsak obrt 
v mejah svojega delokroga. Ob takem času prično 
obrtniki iste stroke čutiti, da jih veže skupnost inte
resov, ob takem času se vzbudi stanovska zavest, 
hkratu pa skrb in briga za stanovsko blagostanje. Raz 
to stanovsko stališče sodeč bode imela zahteva po do
kazu usposobljenosti predvsem namen, da se z dolo
čitvijo in uvedbo dokaza usposobljenosti zavaruje obrt 
proti elementom, kateri bi vsled svoje nesposobnosti
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s slabim delom na eni strani škodili ugledu in veljavi 
vsega stanu, na drugi strani pa kvarili cene, ker bi 
delali, nepoznajoč pravih stroškov izdelovanja in na
bave, cenejše, kakor morejo in hočejo drugi stanovski 
tovariši. V poštev pride nadalje stanovski egoizem, ki 
gleda teško, da bi izvrševali samostojno obrt — tako 
ali tako — ljudje, ki si niso po običajni poti kot va
jenci, pomočniki, poslovodje pridobili nikake pravice, 
da jim postane gotov obrt vir trajnega zaslužka. Ne 
smemo pa končno prezreti še enega momenta, okol
nosti, da je zahteva po donosu dokaza usposobljenosti 
gotovo vsekakor nekak jez, nekaka meja, ki varuje boljše 
ali slabejše, da se število ene vrste obrtnikov ne po
množi preveč. In namnožitev pripadnikov ene obrtne 
stroke gotovo ni v interesu obrtnikov te stroke, kajti 
če je stan prenapolnjen, se hitro pokažejo slabe po
sledice : poostrena konkurenca, redkejše delovne prilike 
in znatni izpadki zaslužka.

In kaj je z javnimi oziri pri dokazu usposoblje
nosti? Iz javnih ozirov ima uvedba dokaza usposob
ljenosti namen, da se iz ozirov na javno dobro in bla
gostanje, na red, varnost in zdravje izvrševanje gotovih 
opravil iz poklica pridrži le ljudem, ki imajo za to 
potrebno zmožnost. Država prevzame nekako skrb, da 
državljani ne trpe škode vsled slabega dela nespo
sobnih oseb.

Kdaj je zahteva po uvedbi dokaza usposobljenosti 
izvedljiva? Ker dokaz usposobljenosti v svojem bistvu 
obstoja v tem, da se vsak, ki hoče nanovo nastopiti 
kakšen obrt, izkaže na predpisan način,. da si je pri
dobil potrebne zmožnosti in izurjenosti za obrt, ki ga 
namerja izvrševati, je uvedba dokaza usposobljenosti 
seveda mogoča šele takrat, kadar se je obrtno delo 
razločilo v posamezne stroke. Dokaz usposobljenosti 
je vedno individualen, to je poseben za vsako obrtno 
stroko ali vsaj za sorodne stroke. V mnogovrstnosti' 
obrtov je dosežna strokovna izobrazba le za posamezen 
obrt ali kvečjemu za nekaj sorodnih obrtov s podob
nimi opravili. Dokaz usposobljenosti nujno predpostavlja 
razpredelitev obrtov z odkazanim delokrogom, prav 
zategadelj pa za obrte v ožjem pomenu besede po- 
menja utesnitev v svobodnem gibanju in prenehanju 
iz enega obrta v drugi. Istočasno izvrševanje več 
obrtov po eni osebi dela velike težkoče, če se vztraja 
pri zahtevi, da je za vsak obrt donesti poseben dokaz 
usposobljenosti. Običajno je zategadelj, da se v zakonu 
dovolijo izjemne olajšave v ozira vrednih primerih za 
osebe, ki bi rade združile s svojim obrtom še drug 
soroden obrt.

Kako je dokazati usposobljenost? Načini so raz
lični. Ponajveč je v navadi, da se zahteva dokaz o do
vršeni učni (vajenški) dobi z učnim izpričevalom ali 
učnim pismom, ki ga izda učni gospodar ter ga po
veri pristojno županstvo in obrtna zadruga. Pri tem

ima učni mojster ali končno in edino odločitev, to 
se pravi, da on po preteku dogovorjene učne dobe 
izda potrdilo o prebiti učni dobi. Ob taki uredbi dokaz 
usposobljenosti bolj nagiba na dokaz uporabe kakor 
pa na izpričbo znanja in sposobnosti. Ali pa je stvar 
taka, da po preteku učne dobe zadene vajenca ali 
učenca dolžnost, da se podvrže posebni izkušnji 
pred določeno komisijo strokovnjakov. Tej dolžnosti 
zadosti navadno na ta način, da napravi pod nadzor
stvom odkazano mu delo. Poleg dokaza o prebiti 
učni dobi se redno zahteva še dokaz o primerni po
močniški dobi, to je potrdilo, da je dotičnik delal do
ločen čas kot pomočnik pri upravičenem mojstru-delo- 
dajalcu. Ta dokaz se donaša s takozvanim pomočniškim 
(delavskim) izpričevalom, ki naj izpriča, da si je do
tičnik svojo izurjenost in svoje znanje, ki si ga je pri
dobil kot vajenec, izpopolnil v praktičnem delu. Po 
končani pomočniški dobi po navadi ni več ovire za 
osamosvojo. Ponekod se pač zahteva še takozvana 
mojstrska izkušnja, ki je bila zlasti ob času cehov v 
navadi. Potem, ko je bila končana učna doba in so 
potekla pomočniška leta, se je bilo še podvreči moj
strski izkušnji pred komisijo, ki jo je določal cehovski 
red. Namesto dokaza, da se je kdo izučil v kakem 
obrtu in delal predpisani čas kot pomočnik, more sto
piti tudi izpričevalo o dovršeni strokovni šoli, ki ali 
učno in pomočniško dobo popolnoma nadomesti ali 
pa provzroči, da se primerno skrajša pomočniška doba.

Po teh splošnih izvajanjih o dokazu usposoblje
nosti preidemo k razgovoru o dokazu usposobljenosti, 
kakor obstoja v Avstriji. Postavne določbe o tem nam 
je iskati v obrtnem redu.

* **
Temelj našega obrtnega prava je obrtni red, ki 

je bil izdan 1. 1859. in stopil v veljavo s 1. majem 
1. 1860. Obrtni red je prinesel mahoma dve važni iz
premembi. Predvsem je naredil konec oni mnogo
vrstnosti obrtnih predpisov, ki niso bili le različni v 
raznih kronovinah, ampak celo različni v isti deželi, 
različni v mestih in na deželi. Na drugi strani 
pa je vzel obrtni red veljavo cehovstvu in uvedel 
obrtno svobodo. Pred 1. 1860. so se ločili obrti v dve 
vrsti, v cehovske in necehovske. Kdor je hotel pričeti 
z izvrševanjem cehovskega obrta, se je moral izkazati, 
da je dokončal učenska leta in pomočniško dobo ; na
praviti je moral takozvano mojstrsko izkušnjo, pri ka
teri mu je bilo izdelati „mojstrsko delo“. Moč je bila 
v rokah cehov. Ti so imeli takorekoč v rokah ključ do 
obrtne samostojnosti. Seveda so bila zlorabi odprta 
vrata na stežaj. Sinovi mojstrov in pomočniki, ki so 
bili tako srečni, da jih je hči kakšnega cehovskega 
mojstra osrečila s svojo vdanostjo, so prihajali dokaj 
laže do samostojnosti kakor oni, ki niso imeli dru-
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gega zase kakor svojo pridnost in spretnost. Mojstrska 
izkušnja, dovršitev „mojstrskega dela“ je dajala obilo 
prilike izpraševalcem, da pokažejo svojo strogost bo
dočim konkurentom. K tej težavi je pristopalo vpra
šanje o krajevni potrebi, to je vprašanje, ali je za po
trebo posameznega kraja — mesta, trga, občine treba 
še enega mojstra določene obrtne stroke. Tudi na to 
vprašanje so bili cehi poklicani odgovarjati. Naravno 
je, da starejši mojstri niso gladili obrtnemu naraščaju 
svoje stroke poti do osamosvoje. Obrti so bili strogo 
ločeni in je bilo določeno kaj natančno, kaj spada v 
stroko enega obrta. Cehi so skrbno pazili, da jim pri
padniki drugega ceha ne prestopajo mej njihovih obrtnih 
pravic, ki so temeljile v starih redih, privilegijih, patentih.

Od cehovskih obrtov je bilo ločiti necehovske 
obrte, ki so se delili zopet v več vrst. Predvsem v 
proste obrte, ki jih je smel vsakdo vršiti, kdor je bil 
dovolj star in neoporečen ter je podal oblastvu obrtno 
zglasilo. Tovarniški obrti, za katere je bilo treba iz
recnega oblastvenega dovolila ali dekreta, in koncesijo- 
nirani obrti, kateri so se smeli izvrševati le na podlagi 
prejete koncesije. Koncem 18. in v prvi polovici 19. 
stoletja se opaža stremljenje oblastev, da zlomijo premoč 
cehov in omogočijo svoboden razvoj obrtnosti. Moč 
in vpliv cehov gine, število necehovskih obrtov raste. 
Zlasti od leta 1848., tega važnega mejnika dalje stremi 
vse za tem, da se stro stare spone in zdrobe stari 
okovi ter se zagotovi pridnosti, podjetnosti, delu svo
boda. Deviza je: Vsak, kdor zna, imej pravico delati. 
Delo vsakogar naj pokaže, kaj da zna, ali je sposoben 
ali ne. Navzlic odporu cehov so zmagali zagovorniki 
svobodnega dela, obrtni red iz leta 1859 je posledica 
te zmage. (Dalje prih.)

Raznoterosti.
Gremij trgovcev v Ljubljani je imel svoj redni občni zbor 

dne 3. julija. Načelnik je poročal o delovanju gremija v prošlem 
poslovnem letu. Omenjal je korakov, ki jih je storila državna zveza 
trgovcev, da privede vprašanje o uvedbi dokaza usposobljenosti za 
trgovinske obrte do ugodne rešitve; da prepreči za trgovce neu
godne premembe obrtnega reda glede dopustnosti, prodajati pivo 
v zaprtih steklenicah ter specijalno glede konfekcijskih trgovin, 
napravljati obleko po meri in jemati mero. Osnovnega zborovanja 
zveze se je udeležil kot odposlanec gremija načelnik. Nadalje je 
poročal načelnik, da je vprašanje o razširjenju državnega kolodvora 
v Ljubljani v dobrem tiru ; vršila se je že komisija, pri kateri je 
interveniral v imenu gremija. Končno je načelnik naznanil, da je 
to zadnji občni zbor starega gremija. Iz blagajnikovega poročila 
povzamemo, da so stroški presegli za 1262 K 78 h. Premoženje 
gramija znaša 54.359 K 21 h.

Gremij ljubljanskih trgovcev se je ustanovil 1. 1881. kot 
svobodna družba trgovcev, ki je pred vsem prevzela v svojo oskrbo 
gremijalno šolo. Na mesto tega starega gremija stopi nov, ki pa 
bo prisilna organizacija, kateri bodo pripadali kot člani ljubljanski 
protokolirani trgovci; pri družbenih firmah je posameznim družab
nikom dovoljeno, da pristopijo proti plačilu pristojbin za svojo

osebo k gremiju. Ta prememba se je morala izvršiti, da se ustreže 
določbam obrtnega reda o obrtnih zadrugah, ki seveda zadevajo 
tudi trgovce. Poudarjamo, da je med člane novega gremija šteti 
zgolj protokolirane trgovske firme. Firme, ki so sicer protoko- 
lirane, pa ne izvršujejo trgovinskih obrtov ni privzeti v gremij. 
Izločiti je banke, za katere sploh ne veljajo določbe obrtnega reda, 
tovarniška podjetja, stavbeniška podjetja. Ustanovni občni zbor je 
bil sklican na dan 10. julija ob treh popoldan v „Mestni dom“. 
Glasom liste članov, ki jo je sestavilo načelstvo starega gremija, 
bode štel gremij trgovcev 158 članov. No, to listo bo še nekoliko 
pregledati in urediti, ker navaja med člani tudi bančno podjetje. 
Ustanovni občni zbor se ni mogel vršiti, ker ni prišlo dovolj članov 
na zborovanje. Za sklepčnost je po pravilih treba navzočnosti ’/4 
članov, torej 40; ali zbralo se je le kakih 30 trgovcev. Potem ko 
se je eno uro čakalo zaman, je naznanil dosedanji načelnik, da se 
vrši za 14 dni pozneje drugi občni zbor, ki bode sklepal ne glede 
na število navzočih. Ne moremo zamolčati, da smatramo brezbriž
nost naših trgovcev v tako važni stvari za nedopustno. Na usta
novni občni zbor, ki naj izbere odbor, kateri'bo vodil novi gremij, 
bi pač moral vsak zaveden trgovec. Dvojna važnost — stanovska 
in narodna — glasno kličeta vsem trgovcem ljubljanskim, da se 
prihodnjega občnega zbora dne 24. t. m. udeleže polnoštevilno.

*

Preteklo leto je bilo v celi Avstriji vloženih 489 prošenj za 
dovolitev razprodaje. Dovolilo se je 350 razprodaj, zavrnilo 
pa 139 prošenj. Največ razprodajnih prošenj se je vložilo na Češkem 
namreč 195. najmanj pa v Bukovini in Dalmaciji, namreč po 2. 
Na Kranjskem se je vložilo tekom 1. 1604 devet prošenj za dovo
litev razprodaj, ali dovoljenje za razprodajo se je dalo le v dveh 
primerih: eno za Ljubljano, eno pa za Velike Lašče, ostalih sedem 
prošenj se je zavrnilo.

*

V ljubljanskem občinskem svetu se je ustanovil na predlog 
obč. svetnika g. Franchettija obrtni odsek, ki je stalen in ob
stoji iz 7 članov. V odsek so bili izvoljeni sledeči gg. : dr. Majaron, 
Franchetti, Bergant, Grošelj, Kozak, Vidmar, Turk. Temu odseku se 
bo posvetovati o obrtnih zadevah in stavljati mestnemu magistratu v 
vseh predmetih, v katerih je po določbah obrtnega reda vprašati 
obrtnemu oblastvu občino za njeno mnenje. Tako na primer glede 
podeljevanja gostilniških koncesij, glede določanja maksimalnih 
tarif za živila in za opravljanje gotovih poslov postreščki, fijakerji itd. 
Želeti bi bilo, da se ta prepotrebni odsek peča tudi sicer z vpra
šanji, ki so važni za obrtne sloje. Včasih bi bilo prav dobro, da 
člani tega odseka opomnijo na postavne določbe o krošnjarstvu, o 
razprodajah, o detaljnem potovanju. S krošnjarenjem in z nepo- 
stavnimi razprodajami se ljubljanskim trgovcem in obrtnikom na
vzlic temu, da imamo dobre zakone, še vedno dela dan na dan 
občutna škoda. Red se ustanovi le, če obrtno in policijsko oblastvo 
strogo postopa zlasti proti neopravičenim krošnjarjem in proti onim 
trgovskim potnikom, ki obiskujejo tudi zasebne stranke. Krošnja- 
renje je v mestu Ljubljani prepovedano, edino krošnjarji iz 
krajev, ki imajo stare privilegije, smejo tudi v Ljubljani krošnjariti. 
Izdajati dovoljenje za krošnjarenje po Ljubljani, pa ni upravičena 
niti obrtna oblast niti policijska. V tem oziru izjeme niso dopustne, 
nadalje ni dopustno krošnjariti ob nedeljah, Določbe o nedeljskem 
počitku veljajo tudi za stalne trgovce, kakor za krošnjarje.

-, *
Slovanskim trgovcem in slovanskemu občinstvu ! V slo

venskem trgu Domžale na Kranjskem se je naselila peščica nemških 
Tirolcev ter pričela ondi slamninarsko obrt. V par letih se je ta 
nemška naselbina pomnožila in postala tako predrzna, da z vso 
silo zatira domači živelj. Nedavno je priredila nemško slavnost 
razvitja svoje nemške zastave, pri kateri se je s frankfurtaricami
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provociralo domače prebivalstvo. Nemci so pričeli na domače 
prebivalstvo iz zasede metati kamenje in streljati. 
Tako početje mora roditi odločen odpor — Najuspešnejši je tak 
odpor na narodnogospodarskem polju! — Slovanski trgovci po 
Slovenskem, Češkem, Moravskem, Dalmaciji, Istri, 
Bosni in po Srbskem naročajte slamnike v domžalskih sloven
skih tovarnah slamnikov. Te tovarne so: M. Cerar, Andrej Jan
čigaj, And. Maček, Fr. Hojnik, Franc Mazovec, Janez 
Klemenčič, I. M. Flis, M. Mayer. — Vsi ti slovenski tovar
narji slamnikov v Domžalah lahko dobro postrežejo in ako bi imeli 
več odjemalcev, bi lahko tudi več delali, nego sedaj. Slovanski 
trgovci podpirajte te može, ki so v hudem boju z nemškim kapi
talom, slovansko občinstvo zahtevaj povsod slamnikov od zgoraj 
imenovanih tvrdk !

Vpliv ogrske krize na trgovski promet. Očividno je, da 
ima dolgotrajna doba politične krize na Ogrskem jako škodljive 
posledice za kupčijski promet dežele in vsled ožjih zvez med 
obema državnima polovicama v gospodarskem oziru tudi za Av
strijsko. Ker se od avstrijskih izdelkov največ tekstilni izdelki iz- 
pečavajo na Ogrskem, je umevno, da občutijo predvsem naše tek
stilne industrije pritisk ogrske krize. V zadnjem času se množe 
falimenti tvrdk, ki posredujejo trgovino med to in onostransko 
državno polovico in skoro vsak dan se objavljajo ustave plačil včasih 
v jako znatnem obsegu. Trgovske firme v Budapešti in v drugih 
mestih ne morejo blaga normalno spečavati in zato se dogaja, da 
prodajajo znatne ogrske trgovine s tekstilnim blagom svoje blago 
na Dunaju in v avstrijskih pokrajinah. Šele pred nekaj tedni so 
velike dunajske tvrdke dobile na ta način veliko množino blaga iz 
Ogrske. Politična agitacija je tudi povzročila, da se počasi vplaču
jejo davki in da se je že večkrat dogodilo, da se stranke ubranijo 
plačati davke. * —a—

Udobnosti pri ustanovitvi tovarn. Občinski svet mesta 
Koprivnica na Hrvatskem je v svoji seji dne 2. maja t. 1. soglasno 
sklenil, da se dovolijo vsakemu industrijalcu, ki namerava v Ko
privnici ustanoviti tovarniško podjetje, naslednje udobnosti:

Občina prepusti brezplačno prostor za zidanje, daruje pod
jetniku 1 milijon kosov opeke ter vso potrebno strešno opeko, 
dovoli 201etno prostost komunalnega davka ter dovoli eventualno še 
druge udobnosti. — Občinski svet si pridrži pravico volitev re- 
flektantov. V orijentiranje navaja še magistrat:

Za vspevanje industrijalnih podjetij so tukaj vsi pogoji dani. 
Koprivnica ima zelo ugodno geografično lego, je železniška postaja 
brzovlaka ogrske državne železnice; druga 15 km oddaljena postaja 
od Koprivnice je Gyenkenyeš, kjer je stikališče ogrske državne 
železnice in južne železnice, katerih zadnja vodi skozi Kanižo na 
Dunaj. Pridnih treznih in cenih delavskih moči je zadosti v Ko
privnici. Par kilometrov od Koprivnice se nahajajo premogokopi 
severno-hrvatske premogokopske družbe Rosinja, ki oddaja izvrstno 
kurivo. Podrobnejša pojasnila daje magistrat svobodnega mesta 
Koprivnice. Predstoječi razglas kaže, kako veliko važnost polagajo po
samezne občine na industrijo, kar je povsem pravilno, kajti indu
strija pripomore največ k blagostanju in procvitu posameznih krajev.

In pri nas. Ko imamo vendar take množine neizčrpanih 
vodnih sil, obilo cenih delavskih moči, pa tudi kapitala leži velike 
vsote v hranilnicah, se občine nič pa tudi posamezniki prav malo 
brigajo za industrijo. Če bi nudile naše občine, v katerih so dani 
predpogoji za industrijo, toliko udobnosti kakor jih nudi mesto Ko- 
privniško, bi se gotovo našlo dosti slo zenskega kapitala za to ali 
ono tovarniško podjetje. A tega pri nas še ne poznamo, marveč 
se delajo dotičnikom, ki hočejo kako večje podjetje podvzeti, vsa
kovrstne zapreke, ki čestokrat podjetnika preplaše, da ne uresniči 
svojega namena. —b.

Nove telefonske mreže. Ker trgovski in industrijski krogi 
vedno in vedno naganjajo vlado, naj pospeši napravo novih tele
fonskih zvez, namerava vlada ustreči željam interesentov in po
trebna denarna sredstva eventualno s kako špecijelno transakcijo 
dobiti. Zdaj se vrše oficijelne poizvedbe, da se določi, v koliki 
množini in v kolikem času bi zadevne domače tvrdke dobavile po
trebni materijal za telefonske naprave. —n.

*
Trgovski promet med Avstrijo in Ogrsko. Zadnja po- 

mankljiva žetev na Ogrskem je vplivala tudi na medpromet. V 
prvih štirih mesecih tekočega leta je iznašal uvoz iz Ogrske 265 
milijonov kron in izvoz na Ogrsko 308 milijonov kron. Trgovska 
bilanca je bila torej v prid Avstrijske s 43 milijoni kron aktivna. 
Temu je skoro izključno vzrok žetev, ker je uvoz žita, stročnih 
pridelkov, mlevskih izdelkov in riža iz Ogrske za okroglo 40 mili
jonov kron zaostal za prejšnjim letom. —n.

&
Pristojbinski predpisi za obrtne zadruge. Trgovinsko mi

nistrstvo je v sporazumu s finančnim ministrstvom izdalo pristoj- 
binske predpise za obrtne zadruge, njih pomočniške zbore in raz- 
sodiške odbore, dalje za od njih ustanovljene mojstrske, pomo
čniške in vajenske bolniške blagajne, za registrirane pridobitne in 
gospodarske zadruge in za zveze obrtnih zadrug. — Po teh pred
pisih so prošnje za ustanovitev ali izpremembo obrtnih zadrug s 
prilogami vred koleka proste. Obrtnim zadrugam pristoja osebna 
kolkovna prostost: glede knjig v zadružnih zadevah; glede listin 
in spisov, ki jih izdajajo v zmislu § 114 o. r. ; glede vlog ki jih 
vlagajo pri nadzorovalnih oblastvih v zadevah ki se tičejo tega 
nadzorstva. Glede vseh pravnih poslov, listin in vlog, ki zadevajo 
privatno premoženje, so zadruge enake privatnim osebam in so 
podvržene kolkovni in pristojbinski dolžnosti, n. pr. pri pridobitvi 
zakupa, zastavi nepremičnin, pravni spori glede zadružnega pre
moženja pri sodiščih itd. —a—

*

Poštna hranilnica. Poslovno poročilo poštne hranilnice za 
leto 1904 izkazuje: Vložilo se je v celem 15.107,020.107 K in sicer 
v hranilnem prometu 246,135.264 K in v čekovnem prometu 
14.860,884.843 K, torej se je zvišal vložni račun za 4,828.632 K 
ter dosegel vsoto 455,503.135 K.

Bilančni vložni račun za leto 1904 iznaša v hranilnem pro
metu 195,301.730 K v čekovnem prometu 276,345.878 K skupaj 
471,637.730 K in se je torej zvišal proti prejšnjemu letu za 
16,470.985 K v hranilnem prometu in zmanjšal za 8,808.491 K 
v čekovnem prometu, v skupnem prometu torej zvišal za 
7,662.493 K. Skupni dohodki v letu 1904 so iznašali 10,658.974 K 
izdatki 5,407,255 K, torej je bilo čistega dobička 5,251.719 K, za 
153.219 K več nego se je proračunilo. V letu 1903 je iznašal čisti 
dobiček 5,524.509 K, v letu 1902 pa 5,107.584 K. —a—

Društvene vesti.
Poučno potovanje Čehov na jug. Kakor smo že v zadnji 

številki poročali, priredi „Obchodnicka beseda“ v Pragi poučno po
tovanje na jug. Glasom programa pridejo severni bratje v petek 
dne 21. t. m. ob 5 uri 42 m. popoldne v Ljubljano ter odhajajo 
v soboto 22. t. m. ob 12 uri 58 m. popoldne. V Ljubljani si ogle
dajo mesto, muzej, mestno hišo, trgovino g. Urbanca, ki slovi radi 
najmodernejše opreme daleč na okrog, itd. V petek zvečer ob 8 uri 
se vrši sestanek ob lepem vremenu na vrtu, ob neugodnem vre
menu pa v areni „Narodnega doma", pri katerem sodeluje društveni 
pevski zbor. Gg. ljubljanski člani, pridite k bratskemu sestanku vsi, 
kajti velika udeležba bo gotovo napravila najlepši vtis na naše 
severne brate. Poleg našega pevskega zbora bo skrbela za zabavo
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tudi društvena godba, ki priredi ta večer koncert na vrtu oziroma 
v areni „Narodnega doma“.

V zadnjem času je došlo našemu društvu več naznanil in 
inseratov, da se proda oziroma da se da v najem ta ali ona trgo
vina. Mi smo posvetili tem naznanilom posebno pozornost ter opo
zorili v vsakem slučaju na to vse nam znane trg. sotrudnike, ki se 
nameravajo osamosvojiti. Žalibog pa je takih trg. sotrudnikov jako 
malo, ker se je mnogo starejših sotrudnikov v zadnjih letih etabli
ralo. Sploh smo konštatirali, da je veliko pomanjkanje starejših 
sotrudnikov in kontoristov. Gg. članom, ki se nameravajo etablirati, 
naznanjamo, da daje naše društvo pojasnila o tvrdkah, ki so nam 
priglasile, da nameravajo svojo trgovino prodati. Toliko v pojasnilo 
dotičnikom, ki oddajajo svoje trgovine, da izvedo, kako malo je 
sedaj sotrudnikov, ki bi se nameravali osamosvojiti in da bi se nam 
morda ne očitalo, da se za to prevažno vprašanje premale zanimamo.

V nedeljo dne 9. t. m. je zborovala v Ljubljani IH. skupščina 
zveze slov. pevskih društev, katere član je tudi naš pevski zbor. 
Naš pevski zbor je zastopal pri skupščini g. Jos. Drčar. Zvečer se 
je vršil zvezni koncert v „Svicariji“. Skupni zbori so zapeli Aljaževo 
„Dneva nam pripelji žar“ .in Gerbičev „Slovanski brod“ poleg tega 
pa so proizvajala tudi posamezna društva sama zase razne zbore. 
Naš pevski zbor je zapel Volaričevo „Trobojnico“. „Slov. Narod“ 
poroča o tem nastopu sledeče: „Volaričevo .Trobojnico' je pel pevski 
zbor trg. društva .Merkur' precizno, lepo niansirano in s finim ume
vanjem." V odbor zveze je bil izvoljen iz našega zbora g. Jos. Rus.

*

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!“

■ — ■ Q v '’i r 7 i \/ 't h n n ■ ■

iff 2 Mšamliii
v zvezi z gostilno

se odda z vso zalogo, celo hišo, skla
dišči itd. vred za dobo pet do deset 
let v najem. Naslov za ponudbe se izve pri 

upravništvu „Trgovskega Vestnika“.

—Svoji R svojim! <go<s-----
Opozarjamo vsakega varčnega rodoljuba na edino hrvatsko 

zavarovalno zadrugo

„CROATIA"
pod pokroviteljstvom kralj, glavnega mesta ZAGREBA.

Ista zavaruje na Štajerskem, Kranjskem in Koroškem vse 

premičnine, živino in pridelke proti ognju po najnižjih cenah.

Vsa pojasnila daje
Podružnica „CROATIE“ v Trstu.

Zastopniki se iščejo po vseh večjih krajih KRANJSKE, ŠTAJERSKE 
in KOROŠKE.

Načelstvo pevskega odseka prosi gg. pevce, da se pevskih 
vaj, ki se vrše vsak torek in petek, redno udeležujejo, ker imamo 
v bližnji bodočnosti več nastopov. Obenem vabimo tudi gg. člane, 
ki imajo posluh in še ne obiskujejo naših pevskih vaj, da prično 
pohajati k pevskim vajam. Čim večja in rednejša bode udeležba, 
tem lepše bode lahko zbor nastopal.

*
Čeke so nam poslali: Fran Guštin, trgovec v Metliki, Ed

mund Kavčič, trgovec v Ljubljani, T. Mlekuž, trgovec v Starem 
trgu, Engelbert Skušek, trgovec v Ljubljani, Anton Suša, trgovec v 
Senožečah in neimenovan v Bovcu, gospica Cescuti v Ljubljani, 
E. Kotzbek v Mahrenbergu. G. Oton Schmidt, knjigovodja v Ljub
ljani, je podaril naši knjižnici več knjig. Srčna hvala! Da bi 
istega posnemalo še mnogo društvenikov in prijateljev društva.

*

Izkaz posredovalnega odseka. Iščejo se : 1 pomočnik ma
nufakturne stroke za Kranj, 3 pomočniki manufakturne stroke za 
Gorico, 1 pomočnik železninske stroke za Celje, 2 pomočnika že
lezninske in špecerijske stroke za Kranj, 1 pomočnik galanterijske 
stroke za Celje, 1 pomočnik mešane stroke za deželo, 1 poslovodja 
za mešano trgovino na Štajerskem, 1 kontorist za Ljubljano, 1 
učenec za deželo.

Službe iščejo: 4 pomočniki manufakturne stroke, 8 pomoč
nikov špecerijske stroke, 12 pomočnikov mešane stroke, 1 pomočnik 
galanterijske stroke, 1 kontorist, 1 kontoristinja, 4 blagajničarke oz. 
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.

V večjem trgu na Spodnjem Štajerskem 
je na prodaj enonadstropna hiša z vrtom in 
izvrstno idočo

mešano trsovlno
s 60.000 kron letnega prometa.

Kupcu se proda tudi blago za lastno ceno, 
oziroma s popustom. Ponudbe na upravništvo.

Sprejme se

manufakturne stroke.
Pogoj : znanje slovenskega, laškega in eventuelno 
tudi nemškega jezika. — Ponudbe je pošiljati na na
slov : Slovensko trgovsko društvo „MERKUR“ v 

Ljubljani.
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Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur".

Letnik II. V Ljubljani, dne 15. avgusta 1905. Št. 8.

Pomen Dalmacije za avstrijsko 
trgovino.

Dalmacijo se je dolgo vrsto let v primeri z drugimi 
kronovinami zelo zanemarjalo v vsakem oziru. Vlada 
ni skoro ničesar storila za to deželo niti v kulturnem 
niti v narodnogospodarskem oziru. Tu so se nabirali 
rekruti za našo mornarico in v dalmatinske garnizije so 
pošiljali častnike, ki so kaj zagrešili.

Pred kratkim šele se je začelo spoznavati, kako 
velike trgovskopolitične važnosti je ta dežela, namreč 
ne v pomenu kot samostojno odjemališče, ampak 
kot naravna pot in duri naše trgovine v Bosno in vzhodni 
Balkan. ,

Ko so še Turki gospodarili po Bosni in Herce
govini, se je večji del bosanskega trgovskega prometa 
razvijal na potu čez dalmatinska primorska mesta, zlasti 
čez Spljet, odkoder se je blago na konjih prenašalo v 
notranje bosanske kraje, prav do srbske meje.

Odkar se je pa napravila direktna železniška zveza 
iz Ogrske v Bosno (Slavonski Brod — Sarajevo), je 
promet z Dalmacijo zelo nazadoval. Zlasti je Spljet ve
liko izgubil in je sedaj le še trg za sosednje obmejne 
okraje, ki nimajo železniške zveze z Ogrsko in z dolino 
reke Bosne.

Nasprotno so pa pristanišča južne Dalmacije, v prvi 
vrsti Metkovič in Gruž, veliko pridobila vsled želez
niške zveze z Bosno.

Precejšnji del bosanske trgovine gre skozi ti pri
stanišči. Zlasti je Metkovič važen kot uvozno prista
nišče, kajti ladje pridejo v Metkoviču skoro do meje 
okupacijskega ozemlja in železniška proga do Sarajeva 
je odtod veliko krajša nego od Bosanskega Broda. Cela 
Hercegovina ter vsled gradnje nove železnice do meje 
Sandžaka in Srbije otvorjeni južni bosanski okraji spa
dajo v to ozemlje. Ko se dovrši pravkar omenjena proga, 
se bo v Metkoviču promet zelo povzdignil, zlasti se 
pričakuje, da se bo razvila živahna trgovina v Srbijo 
čez Višegrad.

Že danes se Sarajevo in Hercegovina preskrbujeta 
čez Metkovič s precejšnjim delom industrijskih izdelkov 
in kolonijalnega blaga, čeprav je pomen Metkoviča 
vsled ogrske tarifne politike umetno potlačen. Iz Du
naja, iz Budapešte in z drugih ogrskih postaj so se v Mo

star, Metkovič in na nekatere druge hercegovinske postaje 
postavile posebne, zelo znižane postavke, da bi se lahko 
konkuriralo z vožnjo po morju, v prvi vrsti so pa na
perjene proti južnoavstrijskim industrijskim krajem, ka
terim je pošiljanje blaga po morju čez Metkovič zelo 
ugodno. To je resnica, da je blago na potu po morju 
izpostavljeno večjim neprijetnostim nego po železnici, 
zlasti se lahko poškoduje, ker se mora večkrat prekladati.

Za južne avstrijske pokrajine, v prvi vrsti kajpada 
za Kranjsko, je vendar ta pot čez Metkovič velike važ
nosti. Po sebi je umevno, da bi se morala ta proga 
izboljšati, in sicer na ta način, da bi se postavile od 
važnejših avstrijskih industrijskih krajev in trgovišč di
rektno v Metkovič kombinirane železniško-ladijske tarife 
ter z izboljšanjem ladijeplovstva iz Trsta v Metkovič. 
Metkovič je važna točka kakor za promet z Bosno in 
Hercegovino tako za promet z južno in vzhodno od 
okupacijskega ozemlja ležečimi deželami.

Brez dvoma se bo priklopila mreža srbskih že
leznic na bosansko železnico v Višegradu ter zidala 
nameravana železnica od meje Novibazarja do Mitro
viče. Vsled tega bo postal Metkovič še večjega pomena 
in v slučaju carinske ločitve Avstrije od Ogrske veli
kanske važnosti. Kajti s primernimi tarifami čez Trst —- 
Metkovič se ne bodo le paralizirale tarife ogrskih držav
nih železnic, ampak se bodo tudi ogrske železnice pri
silile, da dovolijo za avstrijsko blago, ki se vozi po 
ogrskih železnicah v orijent, primerne tarifne postavke, 
ker bodo Ogri lahko izbirali ali izgubo avstrijskih voženj 
ali pa znižanje tarife za avstrijsko blago.

Gruž sicer ne more konkurirati z Metkovičem, 
ker je železniška proga v notranjost veliko daljša nego 
iz Metkoviča. Toda za izvoz bosanskih deželnih pri
delkov, zlasti lesa, je Gruž velikega pomena, kajti 
pristanišče je tukaj zelo globoko, primerno tudi za naj
večje parnike, dočim je pristanišče v Metkoviču in izvir 
Neretve le za ladije, ki ne gredo globoko, pripravno.

Ko se bo dozidala železnica iz Aržana v Bugojno, 
bo prišel tudi Spljet do večje veljave in postane za 
severno in srednjo Bosno lahko takega pomena, kakor 
Metkovič za južno.

Naposled ima Dalmacija še posebno važnost za 
naš promet v Albanijo, zlasti v severni del, in pa v 
Črno goro. Najvažnejši kraj za trgovino v gorenjo Al-
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banijo je Skader, kajti blago se lahko vozi od morja 
po Bojani do Skadra. Odtod se prevaža blago za Črno 
goro po Skadarskem jezeru na črnogorsko obal.

Kot važno trgovišče za promet v Skader in dalje 
bi se lahko ustvarilo na najjužnejšem koncu Dalmacije 
ležeče pristanišče Spič.

Dalmatinska pristanišča bi se res lahko dala pov
zdigniti tako, da bi se promet naše trgovine z Bosno, 
Hercegovino in Orijentom naravnal skozi Dalmacijo. 
Odkar so začeli Ogri govoriti o carinski samostojnosti, 
so avstrijski politiki in tudi vlada uvideli, kakšnega po
mena je lahko Dalmacija za pravkar omenjeno trgovino.

Pomisliti je treba, da je Dalmacija edini dohod 
do Bosne, Hercegovine in vzhodnega Balkana, ki je 
še v naših rokah. Doslej je šel promet avstrijske trgo
vine v te kraje skoro izključno po ogrskih železnicah. 
V kratkem bomo imeli dvoje železniških zvez s Trstom 
in naravna posledica bi bila, da se avstrijska orijentska 
trgovina izbere pot po teh progah in od Trsta po morju 
skozi Dalmacijo. Kajpada je v prvi vrsti potrebno, kakor 
sem že zgoraj omenil, da se železniška tarifna politika 
temu prilagodi in da se ustanove direktne kombinirane 
železniško-ladijske tarife. V drugi vrsti naj se pa uredi 
ladijeplovsto po Jadranskem morju. S tem pridobi Trst 
in pridobi Dalmacija, ki je bila doslej pastorka naše 
monarhije. Koristi Dalmacije se pa krijejo s koristmi 
ostalih avstrijskih kronovin, kajti Dalmacija more pri
čakovati razvoj svojega ladjeplovstva in vsled tega svo
jega blagostanja le tedaj, ako postanejo njena prista
nišča zbirališče velikega prometa. In tak promet ji pa 
lahko da le avstrijska trgovina z Orijentom, kajti ogrska 
orijentska trgovina je navezana le na kopno zemljo.

Dr. R. Marn.

O konkurzih.
Spisal dr. Konrad Vodušek.

(Dalje.)

Konkurzni upniki.

Tako smo tedaj natančno označili in našteli vse 
konkurzne upnike. Velika in dolga vrsta jih je, kaj ne? 
Revež tisti, ki ima opraviti s tolikim in tako lepo raz
deljenim zborom plačiloželjnih upnikov! Najbrž zanj 
samega ne bode ostalo mnogo. Ker namreč dokon
čanje konkurzne razprave na obstoj in nehanje po
sameznih pri konkurzu ne plačanih tirjatev nima ni- 
kakega vpliva, po navadi kridatar tudi nikdar več ne 
pride na zeleno vejico, izvzemši prisilno poravnavo, 
s katero se včasih celo reši sicer izgubljena in potap
ljajoča se ladja.

Oglejmo si sedaj medsebojno razmerje konkurznih 
upnikov. Ravnokar smo čuli, da se dele konkurzni

upniki v 5 razredov. Tudi smo omenili, da vsak upnik 
ki ni izrecno udeljen v ta ali oni razred, kakor na pr. 
zdravnik s svojim neplačanim honorarom v prvi razred, 
— spada v tretji razred. Tako bi le-ta razred lahko 
imenovali splošni, pred katerim ima dvoje vrst tirjatev, 
prvi in drugi razred prednost, dočim so tirjatve če
trtega in petega razreda potisnjene v ozadje.

Dokler vse tirjatve prvega razreda niso plačane, 
ne odpade nič na drugi razred. In tako gre do petega 
in zadnjega razreda, ki le v najredkejših slučajih pride 
na vrsto. Kadar pa nedostaja za ta ali oni razred 
zadostno in polno plačilo iz konkurzne mase, se v 
dotičnem razredu izplačajo posamezne tirjatve po raz
merju njihovih zneskov.

Tako se vrši plačilo posameznih razredov in 
upnikov. To je gotovo najvažnejša stvar, treba si jo 
je tedaj dobro zapomniti. Vobče in edino odločuje 
značaj in narava konkurzne tirjatve. Oglasba pri raz
vrstitvi nima prav nikakega pomena. In čisto vsejedno 
je, ali upnik tretjega razreda časovno pozneje oglasi 
v konkurzu svojo tirjatev nego upnik prvega razreda, 
ki priteče na primer še le zadnje minute s svojo tir- 
jatvijo. Vzlic temu pa vendar ostane v prvem razredu. 
In le če poleg plačila te tirjatve še kaj preostane, pride 
na vrsto „tretjerednik“, in naj se je tudi mesece poprej 
trudil in oglašal svojo tirjatev.

Seveda rok za oglasbo se ne sme zamuditi. Le-ta 
ne sme biti krajši nego 30 dni in ne daljši nego 
90 dni po dnevu konkurzne otvoritve (§ 105. konk. r.). 
Kedor zamudi ta rok, že mora k odvetniku, da mu 
le-ta s pomočjo § 186. in 177. konk. r., reši tirjatev, 
če je sploh še čas in se konkurzna masa ni že raz
delila do zadnjega beliča. Torej pozor, ker stvar utegne 
postati nevarna za žep ! —

Tirjatev pa tudi ostane ista in v istem razredu, 
isti prednosti, naj jo prvotni upnik obdrži ali odstopi 
dalje. Večkrat se marsikdo, recimo kak upnik tretje 
vrste, rad otrese svoje tirjatve in vseh sitnosti ki so 
neizogibne pri vsakem konkurzu. Proda jo po nizki 
ceni kakemu soupniku, ki upa, da si z dobičkom te 
kupčije pokrije izgubo pri lastni tirjatvi, za katero po 
navadi dobi le svoje „procente“. Naravno je, da tak 
odstop in taka prodaja tirjatve nima za njeno vrsto 
in njeno plačilo nikakega pomena. Tirjatev ohrani 
svojo individualiteto in se ravno tako upošteva, kakor 
bi jo bil obdržal prvotni upnik, četudi se izplača pre
vzemniku ali cesijonarju. «To velja tudi za slučaj, da 
je za konkurzanta njegov porok plačal kako tirjatev. 
Po naši postavi stopi porok s tem plačilom v vsakem 
oziru na mesto od njega plačanega upnika in se uvrsti 
v razred, kamor bi spadal plačani upnik.

Toliko o medsebojnem razmerju konkurznih 
upnikov. Sedaj si oglejmo še pravice vsakega posa
meznega upnika. Vsak upnik je povsem samostojen.
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Celota ali skupina vseh upnikov ga ne more pri
siliti k temu, da bi se sploh odrekel svojim pravicam 
glede plačila in pokritja konkurzne tirjatve. Torej v 
tem oziru ne velja načelo majoritete! Tako se more 
konkurz dvigniti le s sporazumnim dovoljenjem vseh 
konkurznih upnikov (§ 155. konk. r.). In isto velja za 
navadno poravnavo, v katero morajo takisto privo
liti vsi upniki (§§ 156.—158. konk. r.). Upništvo v 
celoti tudi nima pravice, posamezne svoje člane in 
njih tirjatve na ta ali oni način odlikovati, recimo s 
tem da umesti upnika A, ki po značaju tirjatve spada 
v tretji razred, v drugi razred. Teh in takih pravic 
upniški zbor nima. Sicer pa ima v zmislu po § 144. 
konk. r. po likvidacijskem naroku pravico, da po 
svojih organih opravlja in realizira vesoljno konkurzno 
premoženje. Glede obstoja in obsega posameznih 
tirjatev pa nima prav nikake besede. Tu velja železna 
konkurzna postava, katere tudi najmočnejši upniški 
zbor ne more prelomiti in predrugačiti.

Nasprotno pa ima upništvo svojo odločilno be
sedo glede konkurzne mase. Ravno ker jo po svojih 
organih upravlja, sme po § 146. konk. r. tudi skleniti, 
da se ta ali oni aktivum mase izloči, da se nekatere 
sumljive tirjatve kridatarjeve vsled neizogibnih velikih 
iztirjevalnih stroškov ne iztožijo, da se jih pusti kratko 
in malo vnemar. Vendar po drugi strani zopet upništvu 
ni dana pravica, da bi sipala s kakimi darili. Kakor 
smo že svoj čas omenili, lahko sicer določi kridatarju 
večji ali manjši preživitek. S tem pani rečeno, da bi njemu 
ali sploh majoriteta upnikov, ki, recimo, lahko obstoja 
iz samih kridatarjevih sorodnikov, naklanjala bogata 
darila.

V toliko se mora tedaj posamezni konkurzni 
upnik glede svoje tirjatve in njenega plačila pokora- 
ravati volji vesoljnega upniškega zbora.

Vendar ima on še obilico procesualnih, to je 
takih pravic, ki se ne tičejo vsebine tirjatve. Na pod
lagi teh pravic mu je dana prilika, da ob trenotku 
potrebe dvigne svoj glas in odločno zastopa svoje 
koristi. Radi tega se prav kar nič ne bojimo očitanja, 
da smo dolgovezni, ako hočemo vse te pravice na
tanko opisati. Stvar je važna in so tedaj natančna 
navodila gotovo tudi potrebna in opravičena.

Tako ima vsak upnik, čigar tirjatve po pregledu 
in presoji nihče ne prereka kakor tudi vsak upnik, 
čigar tirjatev je zabeležena v kridartarjevem zapisku, 
pravico pri likvidacijskem naroku oporekati in ugovar
jati istinitosti in vrstnemu redu vsake druge tirjatve, 
istega ali boljšega vrstnega reda. To je velikega po
mena, ker je včasih lažje oglasiti kako tirjatev nego 
jo tudi dokazati. Posledica vsakega takega ugovora je 
pravda, katero mora začeti upnik z „ugovarjano“ tir- 
jatvijo proti vsem upnikom, ki so se glede njegove 
oglasbe postavili na stališče nevernega Tomaža.

Vsak upnik ima pravico udeleževati se upniškega 
zborovanja. Pri „volilnem“ naroku, ki se takoj v kon- 
kurznem ediktu napove v svrho izvolitve konkurznega 
upravitelja, njegovega namestnika in upniškega odbora, 
morajo konkurzni upniki le izkazati na verojeten način 
svoje tirjatve, naj so le-te uže oglašene v konkurzu 
ali ne. Tudi pri likvidacijskem naroku odločujejo 
upniki, ki so svoje tirjatve oglasili. Okolščina, da se 
terjatvam ugovarja, pri glasovanju upnikov ne pride v 
poštev. Pri naroku in razpravi glede prisilne poravnave 
(§ 209. konk. r.) glasujejo pa le tisti upniki, ki imajo 
glede na njih vrstni red in na stanje konkurzne mase 
s svojimi tirjatvami deloma ali povsem propasti. Te 
tirjatve morajo biti seveda oglašene in nepogojno pri
znane ali pa vsaj s prvo sodbo v pravdi na njihovo 
priznanje potrjene. Poleg tega lahko konkurzni sodnik 
posameznemu upniku s prerekano tirjatvijo podeli za
časno glasovalno pravico pri razpravi glede prisilne 
poravnave.

Pri teh glasovanjih se določi večina izmed na
vzočih upnikov po zneskih njihovih tirjatev. 
Pri vsem tem upniki, katerih tirjatev visi na suspen
zivnem pogoju, takisto glasujejo, realni upniki pa le 
tedaj in v toliko, ako so svoje sicer posebej zavarovane 
tirjatve oglasili tudi pri konkurzu.

Toliko tedaj glede glasovanja. Vsakdo izmed upni
kov se pa seveda tudi lahko odreče svoji tirjatvi in svojim 
pravicam. Siliti ga k temu sicer ne more nihče. In če bi 
hotel storiti kaj takega sredi med konkurzno razpravo, 
bi vseeno moral plačati vse do tedaj narasle stroške, 
v kolikor nanj odpadejo. Zategadelj je bolj previdno 
in koristno, če svojo tirjatev odstopi za majhno 
ceno tretji osebi, recimo kakemu špekulantu, ki stopi 
do cela na njegovo mesto. S tem je obema pomagano. 
Prvotni upnik je rešil vsaj nekaj, četudi prav malo 
tirjatve, špekulant pa napravi morebiti svoj dobiček, 
ker bode iz konkurza na tirjatve mogoče dvakrat toliko 
odpadlo nego je on plačal zanjo. Taka kupčija se 
pač izplača. (Dalje prih.)

Trgovska in obrtniška zbornica za 
Kranjsko.

Trgovska in obrtniška zbornica je jjnela pod 
predsedstvom gospoda Josipa Lenarčiča dne 25. julija 
t. 1. v magistratni dvorani redno javno sejo, katere se 
je udeležilo 17 zborničnih članov. Za verifikatorja sta 
bila imenovana gg. Ivan Mejač in Ivan Zamljen.

Predsednik je naznanil, da se je zapisnik zadnje 
javne seje že natisnil in razposlal zborničnim članom. 
Ker ni bilo ugovora, smatra zapisnik za odobren. Na
dalje naznani predsednik, da je g. Josip Petrič odložil 
svoj mandat. Predsedstvo je takoj pozvalo g. Karola
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Pollaka, ki je pri zadnjih volitvah prejel za izvoljenimi 
člani največ glasov, da vstopi v zbornico. Ker je 
g. Pollak odklonil ponujeno mu mesto in sta pri zad
njih volitvah gospoda Lorene Rebolj in Ivan Dogan 
dobila enako število glasov, je treba, da med njima 
odloči žreb. Predsednik naprosi zborn. člana g. Cirila 
Pirca, da izvrši žrebanje. Žreb odloči za g.' Ivana 
Dogana, ki ga je poklicati v zbornico za pravega člana.

Predsednik naznani, da se vrši v času od 18. do 
22. septembra t. 1. na Dunaju sedmi mednarodni kon
gres za delavsko zavarovanje. Kongres, ki bo zlasti 
razpravljal vprašanje o zavarovanju za slučaj onemo
glosti (invaliditete), ima za Avstrijsko trgovstvo in 
obrtništvo posebno aktualnost, ker se namerava v Av
striji preustrojiti in izpopolniti delavsko zavarovanje. 
Predlaga, da zbornica pošlje na kongres g. zbornič
nega tajnika. Sprejeto.

Zbornični tajnik poroča o dopisu c. kr. deželne 
vlade, ki se tiče premembe zborničnega volilnega reda. 
Zbornica je svoj čas sklenila izpremeniti svoj volilni 
red tako, da razdeli drugo kategorijo obrtnega odseka, 
v kateri volijo vsi obrtniki, ki plačujejo od 5—450 K 
letne pridobnine, na dve kategoriji. V eni naj bi volili 
vsi obrtniki, ki plačujejo 30—450 K letne pridobnine, 
v drugi pa vsi oni, ki plačujejo 5—30 K letne pridob
nine. Prvi teh kategorij naj bi pripadalo šest mandatov, 
drugi pa štiri. Z ozirom na skoro enako davčno silo 
obeh kategorij je sklenila zbornica, ustrezajoč pozivu 
c. kr. trgovinskega ministrstva svoj prvotni sklep pre- 
meniti tako, da pripade vsaki novih dveh kategorij 
po pet mandatov.

Zbornični tajnik je nato poročal o pripravah za 
prihodnje zbornične volitve. Deželna vlada je že se
stavila volilno komisijo, katere predsednik je vladni 
svetnik g. Gustav Kulavics, člani pa so gg. dr. Viktor 
Murnik kot zapisnikar, Franc Kollmann, Ivan Mejač, 
Ivan Baumgartner, Josip Lenarčič, Josip Lenče, Ivan 
Schrey in Josip Vidmar. Koncem tekočega leta izstopi 
iz zbornice polovica njenih članov. Ker gospoda Pavel 
Velkavrh in Ivan Dogan, ki sta prišla v zbornico na 
izpraznjena mesta, obdržita po zborničnem zakonu 
svoje mandate le do prihodnjih volitev, izstopiti jima 
je s potekom tega leta. Ostalih deset članov, ki jim 
je izstopiti, je določiti z žrebanjem, ker imajo vsi 
enako število let.

Zborn. član g. Ivan Kregar pravi, da z vstopom 
v zbornico postanejo vsi člani pravi zbornični člani z 
enakimi pravicami. Ne gre torej delati razlike in žre
bati le glede nekaterih. Zborn. tajnik g. dr. Murnik 
pravi, da so pač vsi člani pravi člani zbornice, ali 
glede poteka mandatov ima zakon določne predpise, 
katerih se je držati. Nato prečita postavne določbe. 
Predsednik konstatira, da po teh pojasnilih ni dvoma

v tem vprašanju in prosi zborn. člana gg. Pirca in 
Ditricha, da izvedeta žrebanje.

Nato se je vršilo žrebanje in je izid sledeči: Iz 
trgovinskega odseka je izstopiti gg. : Franc Kollmann, 
Viktor Rohrmann, Feliks Urbanc, Leopold Fürsager; 
iz obrtnega odseka pa gospodom Andrej Gassner, Ivan 
Rakovec, Ivan Schrey, Filip Zupančič, Josip Vidmar, 
Karl Luckmann. Poleg navedenih gospodov izstopi v 
trgovinskem odseku še g. Pavel Velkavrh, v obrtnem 
pa g. Ivan Dogan, skupaj torej dvanajst zborn. članov.

V zmislu poročila zborničnega člana gosp. Ivana 
Z a mijena je zbornica sklenila prispevati k stroškom 
za obrtnonadaljevalno šolo v Radečah z letnim zne
skom sto kron. O prošnji za naklonitev podpore raz
stavi vajenskih del v Radovljici je poročal g. zborn. 
tajnik in je zbornica sprejela soglasno sledeči predlog: 
„Zbornično predsedstvo se pooblašča dovoliti izplačati 
svoj čas, ko bodo znani stroški razstave podporo do 
najvišjega zneska sto kron. Zborn. član gosp. Josip 
Vidmar je poročal o prošnji društva rokodelskih 
pomočnikov v Ljubljani za moralno in gmotno pod
poro za razstavo obrtnih izdelkov, ki jo priredi dru
štvo ob svoji petdesetletnici v času od 6.—22. avgusta 
t. 1. v Ljubljani. Prošnjo, ki jo je društvo vložilo pri 
trgov, ministrstvu za podporo in prepustitev električnih 
motorjev je zbornica že priporočala, glede naklonitve 
denarne podpore pa se je sklenilo, pooblastiti pred
sedstvo, naj izplača društvu po svojem preudarku 
podporo do 100 kron ob času, ko bodo znani stroški.

Konečno je zbornica sklenila v zmislu poročila 
zborn. koncipista g. drja. Frana Windischerja, da 
je opozoriti obrtne zadruge na slovensko izdajo obrt
nega reda, nadalje da je priporočiti interesentom, ki 
prejemajo vabila na obrtne razstave, naj se informirajo 
o vrednosti razstav, predno se odločijo za vdeležbo. 
Odlikovanja fingiranih in zakotnih razstav nimajo 
vrednosti.

Nato je predsednik zaključil sejo.

O borznih uzancah.
Spisal K- Meglič.

(Dalje.)

Splošna določila borznih uzanc omenjajo tudi 
insolvenco, kdaj ta nastopi in kaj ima ukreniti drugi 
kontrahent.

Če napove eden izmed dveh kontrahentov kon
kurz, se mora drugi kontrahent tudi pri kupčijah, skle
njenih po borznih uzancah, podvreči deželnim postavam ; 
za ta slučaj nima borzno sodišče nobene moči in pra
vice. Pač pa se vrši razvoj po borznih uzancah skle-
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njene kupčije v zmislu borznih uzanc, če postane kon- 
trahent insolventen.

Za kupčije, sklenjene po borznih uzancah, velja 
nastop insolvence v štirih slučajih :

1. če kontrahent drugemu kontrahentu sam na
znani insolvenco;

2. če kontrahent preneha s plačili, zaprosi od 
upnikov moratorija ali se prične pogajati za odstotne 
popuste svojih obveznosti;

3. če se je sodna eksekucija izvršila radi neiz
polnitve plačilnih obveznosti proti kontrahentu brez
uspešno ;

4. če je insolvenco naznanila blagovno - poraču- 
njevalna pisarna, ali je pa isto izrekel borzni svèt na 
podlagi drugih, insolvenco utemeljujočih okolščin.

Ako pride ena izmed zgornjih štirih točk kontra
hentu, ki ima insolventnemu kontrahentu bodisi poslati 
blago, bodisi od njega dobiti blago po sklepu, teme- 
ljujočem na borznih uzancah, na uho, se mora pokriti 
za tisto blago najpozneje drugi dan potem, ko je iz
vedel za insolvenco; če to ne bi bilo mogoče, prositi 
mora borzni svèt, da mu določi termin, katerega dne 
naj se pokrije z blagom; od insolventnega kontrahenta 
pa mora takoj po dovršenem pokritju zahtevati razliko, 
ki mu je nastala, bodisi da je moral blago ceneje pro
dati ali pa dražje kupiti.

V boljše razumevanje naj služi naslednje:
A je prodal B-u 1 vagon moke 5. maja letos, in 

sicer za 4mesečno enakomerno pošiljatev po 25 vreč 
na mesec. 25 vreč za maj je A poslal B-u v maju, 
25 v juniju — 2. julija pa izve B o insolvenci kontra
henta A. Tedaj mora B takoj naslednjega dne po 
takratnih cenah za julij in avgust kupiti po 25, tedaj 
50 vreč moke in razliko med nižjo prvotno sklepno in 
višjo sedanjo kupno ceno naznaniti in tirjati od insol
ventnega A. Če bi bila cena sedaj nižja nego sklepna, 
ne bo B ničesar ukrenil, ampak čakal, če bo A blago 
pravočasno pošiljal, če ne, bo B od kupčije vsled za
mude odstopil.

Ako pa bi A zaznal 2. julija o insolvenci B-a, 
tedaj bo A, če so cene nižje, po 25 vreč za julij in 
avgust, tedaj 50 vreč po takratnih cenah prodal in za
hteval od insolventnega B, da mu plača razliko. Če 
pa je cena višja, bo zahteval ob času pošiljatve od 
insolventnega B, da mu nakaže protivrednost pred pre
jemom blaga, sicer da mu blaga vsled njegove insol
vence ne more poslati.

S tem bi bila splošna določila o borznih uzancah 
v kratkih potezah očrtana, —■ posebna določila se do
tikajo posameznih predmetov, določil o njih kakovosti, 
o prodaji i t. d. Ker so posebna določila za vsakega 
trgovca še važnejša nego splošna, pričnem v naslednjem 
s posebnimi določili.

Posamezna določila.

Poleg splošnih doslej v kratkih potezah očrtanih 
določil obsegajo borzne uzance še posebno določilo, in 
to za posamezne predmete posebej.

Največjo vlogo na svetovnem trgu igrajo žita, 
predvsem pšenica, rž in koruza. Zato je tudi za trgo
vino velevažnega pomena, da se normira za žito, vsaj 
za večje žitnice, enotno postopanje, sicer bi bila kup
čija že samo v eni državi - žitnici spojena z nepre
glednimi težkočami, katerih posledica bi bile večne di
ference. Temu so prišle borze s svojimi uzancami vokom.

Žito se trguje za 100 kg čiste teže, t. j. po od
bitku peze, ki jo ima vreča. S tem pa ni rečeno, da mora 
biti tudi basano v vrečah po 100 kg vsebine — to po
meni že egalizacijo, ki tvori pri žitni kupčiji posebni 
pogoj, ki velja posebej denar.

Ako se vrši kupčija za žito brez katerihkoli kako
vostnih opazk, mora biti blago zdravo, suho, za trgovski 
promet primerno rešetano in produkt zadnje letine, — 
ako prodajalec misli brez nadaljnih opazk prodati kupcu 
blago, ki ne odgovarja zgornjim zahtevam, mora po 
borznih statutih propasti pred borznim sodiščem. Žito, 
ako to ni domenjeno, nikakor ne sme biti zadehlo, 
vlažno, ogreto ali črvivo, — takega blaga se ne sme po
šiljati, izvzemši, da sta se kontrahenta za tako blago 
domenila.

Kakor že v splošnih določilih omenjeno, kupec 
tudi ni primoran prevzeti blaga, ako ni iz istega pro
dukcijskega kraja, kar je ob sebi umevno, ker ima blago 
iz raznih produkcijskih krajev razna svojstva. Če rabi 
in kupi kupec blago, od katerega zahteva — n. pr. pri 
pšenici — naj da moki moč, mora biti blago iz kraja, v 
katerem zraste z zadostno vsebino lepilca, ne pa iz kraja, 
kjer ima blago več beljakovine.

Po borznih uzancah sklenjena kupčija vsebuje med 
drugim vedno tudi efektivno pezo blaga. Efektivna peza 
se blagu določa po teži, ki jo ima 1 hektoliter tistega 
blaga. Ako se pri prejemu blaga konstatira, da faktična 
peza ne odgovarja pogojeni pezi, je potrebna pravo
časna reklamacija. (O tem v prejšnjih člankih.) Vzeti je 
na vsakih 100 vreč iz 10 vreč vzorce, iste med seboj 
pomešati in poslati na normalno - tehtni aparat na 
borzo. Če ta določi, da peza ne odgovarja pogojeni 
pezi, se drži borza naslednjega ključa:

a) če je razlika v pezi nad 80 dekagramov pri 1 
hektolitru, je kupec opravičen pošiljatev kateregakoli 
žita zavrniti odnosno prevzetje odkloniti.

b) če je razlika največ 80 dekagramov, potem 
mora prejemnik blago prevzeti in sicer pod naslednjimi 
ugodnostmi :

1.) pšenico, ako razlika ne prekaša 25 dekagramov 
pri hektolitru, mora adresat prevzeti brez vsake bonifi
kacije. Če pa znaša razlika nad:
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25 do 35 dekagramov, mu je povrniti 0-4°/'o za 100 kg
35 „ 50 „ J) » „ 0-7% „ » »
50 „ 60 „ » M 1% » n »
60 „ 70 „ n » 1-5% » » »
70 >, 80 „ » j) n 1-7% -
od pogojene cene.

2), ostala žita mora adresat brez ugovora prevzeti, 
ako ne prekaša razlika 30 dekagramov pod pogojeno 
pezo. Če pa znaša razlika nad :
35—45 dkg povrniti mora tiferant 0'5°/0 pri 100
45-60 „ » 0-7°/°n n w ' / »
60—70 „ » „ 1% n »
70—100 „ » U5% n

kg

J)
Povrniti pa mora liferant prisojeno bonifikacijo 

v denarju, ne v blagu, oziroma kupec si odtegne razliko 
od računa.

Zgoraj omenjena ključa veljata pa le, če je pro
dajalec blagu neko gotovo pezo garantiral in se sklep 
poleg tega ni glasil na manjvrednostno klavzulo.

Vreče ima vedno dostaviti kupec, istotako tudi 
vrvice za vezavo vreč — franko na oddajno postajo.

Prodajalec sme vreče osem dni pred oddajo od 
kupca zahtevati, ne sme pa jih pustiti ležati, ker mu 
sicer kupec lahko zaračuni izposojnino, z drugimi be
sedami, ako prodajalec tekom osmih dni po oddaji 
vreč blaga ne odpošlje, je tedaj zahteval vreče prezgodaj 
in je primoran kupcu povrniti izposojnino, ki znaša 
navadno 2 vinarja za 1 vrečo v 1 tednu. Liferant je za 
prejete vreče odgovoren do dneva vrnitve. Če bi jih 
ne vrnil pravočasno, jih mora po računu plačati, pla
čati pa obenem tudi še izposojnino do dneva vrnitve. 
Ako pa bi jih cele 3 mesece ne vrnil, jih sme smatrati 
kupec za adresatu prodane, adresat pa jih mora pla
čati po vrednosti in povrniti izposojnino za vse tri 
mesece.

Ako pa liferant pošlje blago v lastnih vrečah, jih 
mora kupec vrniti v osmih dneh po prejemu blaga, 
sicer ima zopet liferant iste pravice, kakor v nasprotnem 
slučaju kupec.

Uzančna žita morajo imeti per hektoliter na
slednjo pezo :

pšenica . . . ... 76 kg
rž................... ... 71 n
ječmen . . . ... 61 n
oves .... ... 40 »

Ta uzančna žita se ne smejo odposlati, ako imajo 
že poleg uvodom omenjenih napak: 
pšenica več nego 2% ne-pšenice, t. j. drugih primesi
rž „ „ 4% ne-rži „ „ „ ali

„ „ 3% pšenice
ječmen „ „ 4% ne-ječmena „ „ „
oves „ „ 3% ne-ovsa „ „ „ ali

„ „ 2% ječmena.

Če ima oves manj nego 3% primesi, se sme 
sicer poslati, toda prodajalec mora za primes do naj
več 23/4% povrniti V2u/0, nad 23/4 pa 1V2% od po
gojene vsote.

Tudi žita z izrastlimi zrni se ne smejo pošiljati, 
in sicer pšenica, rž in ječmen ne, če je takih zrn nad 
1%, oves, če jih je nad 3%. Izrastlih zrn pa ni pri
števati med primes.

Uzančna pšenica mora najmanj 75-5 kg za hekto
liter tehtati, sicer je kupec ni primoran prevzeti. Izven 
tega pa sme kupec za vsakih 25 dkg pod 76 kg do 
75'5 kg zahtevati po % % odškodnine.

Če pa liferant nima 76 kg tehtajoče pšenice in 
pošilja težjo, mu mora kupec povrniti za vsak kilo
gram večje teže 10 kron pri enem vagonu, in sicer do 
teže 79 kg. Teža nad 79 kg se vzame za 79 kg. Lahko 
pa je, da pošilja prodajalec vagone z blagom različne 
teže, takrat velja za obračun povprečna teža.

Kot koruza se ne sme poslati: činkvantin, dege
neriran činkvantin in bela zobnata koruza, pač pa je 
dovoljena mesto okrogle koruze rumena zobnata ko
ruza.

Činkvantin zopet ne sme imeti nikake primesi 
drugih vrst koruze in največ 3% degeneriranega čin- 
kvantina. (Dalje prih.)

Pravni pomen trgovskega 
knjigovodstva.

Piše dr. Kermavner.

II.
Trgovski zakon v zvezi s civilnim postopkom.

O pomenu in dokazilni vrednosti trgovskih knjig 
ima že trgovinski zakon več važnih določb, ki so v 
bistvu še vedno veljavne in le nekoliko izpopolnjene 
po zakonu o civilnem postopku.

Člen 34. trgovinskega zakona določa namreč, da 
dajejo redno peljane trgovske knjige v spo- 
rih o trgovskih stvareh med trgovci obi
čajno nepopoln dokaz, kiselahkosprisego 
ali pa z drugimi dokazili izpopolni.

Sodnik pa mora p o svojem z upoštevanjem 
vseh okolnosti dobljenem prepričanju raz
soditi, ali je knjigam in njihvsebinivvečji 
ali manjši meri verjeti, ali se to dokazilo po
polnoma zavrže, ako se trgovske knjige spornih strank 
ne vjemajo, ali pa se ima pripisovati knjigam ene 
stranke več verodostojnosti.

Iz teh določb se razvidi velikanska važnost no
tranje uredbe trgovskega knjigovodstva v spornih slu
čajih pred sodnikom; koliko izgube časa, potov in 
stroškov za dosego drugih dokazil se lahko prihrani
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s tem. Kolikor rednejše in skrbnejše je knjigovodstvo, 
toliko lažje bo prepričalo sodnika, da je pomota v 
njem izključena ali vsaj zelo neverojetna.

Redno knjigovodstvo je po pravici ponos rednega 
trgovca.

Trgovske knjige, v katerih se najdejo nerednosti, 
se morejo samo v toliko vpoštevati kot dokazilo, v 
kolikor je to primerno po kakovosti in pomenu ne
rednosti, in po stanju sporne stvari.

Čim več je nereda v trgovskih knjigah, tem 
manjša je njih dokazilna moč in neredne knjige lahko 
vzamejo trgovcu vero tudi v besedo.

Zakon pa pri tem ne zahteva, da bi pisal trgo
vec knjige sam. Dokazilna moč le-teh ne trpi prav nič, 
ako pišejo trgovske knjige trgovski sotrudniki.

Zakon o civilnem postopku v teh določbah ni 
mnogo izpremenil.

Ker trgovinski zakonik trgovskemu knjigovodstvu 
ni pripisoval zakonite brezpogojne dokazilne moči, 
temveč je prepuslil presojo le-te prosti razsodnosti 
sodnikovi, ni imel zakonodajalec ob vpeljavi civilnega 
postopka od 1. augusta 1895, drž. zak. št. 112, povoda, 
na tem kaj izpreminjati, saj je v civilnem postopku 
prosta razsodnost sodnikova najvišje njegovo načelo, 
ki je izpeljano po celem zakonu.

Znameniti § 272 civilno-pravdnega reda določuje, 
da ima sodišče pri skrbnem vpoštevanju 
izida cele obravnave in dokazovanja po 
prostem prepričanju razsojati ali se ima 
smatrati kaka izpoved za resnično ali ne.

Da se določbe trgovinskega zakona s temi do
ločbami oziroma s tem načelom popolnoma vjemajo, 
potrjuje pa še izrecno § 295 civilno-pravdnega reda, 
ki določuje, da se imajo po obstoječih zakonih torej 
po določbah trgovinskega zakona še tudi zanaprej pre
sojati pogoji, doba in dokazilna moč trgovskih knjig.

V tem tiči važno priznanje s trgovskim zakonom 
uveljavljenega dokaza trgovskih knjig po preteku dva
intridesetletne izkušnje. Da, civilno-pravdni red celo 
razširja dokazilno moč redno peljanih trgovskih knjig 
v nekem oziru, ker po trgovinskem zakonu trgovske 
knjige ne dajejo popolnega dokaza, ampak se morajo 
taki dokazi šele izpopolniti s kakim drugim dokazilom. 
Po novem civilno-pravdnem redu še tega ni vedno in 
neobhodno treba. Običajno se sicer tudi sedaj ne bo 
sodnik zadovoljil z dokazom knjig samim, temveč bode 
ta dokaz pustil izpopolniti, toda izjemoma bo smel 
tudi sam dokaz s knjigami smatrati za zadosten, ako 
bo prepričan iz knjig, da mora biti doka
zovana izpoved resnična.

Pač bo pa imel tudi nasprotno sodnik pravico, 
da smatra s knjigami dokazovano izpoved stranke za 
nedokazano, ako se mu izpovedi knjig ne zdijo res

nični ter ako se nahajajo nasprotujoča dokazila, ki 
omajajo verodostojnost knjig.

Ako dopusti sodnik eventualno potrebno izpo- 
polnjenje dokaza trgovskih knjig, se dandanes ne po
laga več tolike važnosti na prisego, kakor je bilo to v 
trgovinskem zakonu vtemeljeno, temveč se dokaz lahko 
izpopolni na drug način s pomočjo navadno običajnih 
dokazil, to je z listinami (korespondencami, računi), 
s pričami, z izpovedjo stranke; ta izpoved je potem 
potrjena s prisego ali pa tudi ne, kakor smatra to 
sodnik po svojem prepričanju za potrebno ali ne
potrebno. (Dalje prih.)

Raznoterosti.
Ustanovni občni zbor gremija trgovcev v Ljubljani se je

vršil dne 18. julija t. 1. ob treh popoldan v „Mestnem domu“. 
Slovenski trgovci ljubljanski so se zavedali svoje stanovske in na
rodne dolžnosti ter prišli v kaj častnem številu na občni zbor ; celo 
dve slovenski trgovki sta se udeležili občnega zbora ter pripomogli 
k slovenski zmagi — k slovenskemu gremiju. Gremij trgovcev 
šteje sedaj 152 članov. Število članov se utegne še nekoliko po
množiti, ker v zadnjem času sodišče obrača vso skrb registriranju 
firm. Občni zbor je otvoril po naročilu obrtnega oblastva gospod 
Leopold Bürger, pozdravil udeležence ter imenoval za skrutinatorja 
gospoda Frana Souvana in Cantonija. Za načelnika je bil izvoljen 
veletržec gospod Ivan Knez, za načelnikovega namestnika pa gosp. 
Fran Souvan. Takoj po izvolitvi novega načelstva so nemški člani 
— kakih 12 po številu — zapustili dvorano. Predsedstvo je 
nato prevzel g. Ivan Knez, ki se je zahvalil za podeljeno mu čast. 
Nato se je vršila volitev odbora in so bili za odbornike izvoljeni 
gg.: Adolf Hauptmann, Ed. Kavčič, Ivan Mejač, Jos. Perdan in Andrej 
Šarabon. Za njih namestnike pa gg.: Ivan Kostevc, Juri Verovšek, 
Urban Zupanec. Za računska preglednika gg.: Valentin Golob in 
Feliks Urbanc. Za delegata v pomočniški zbor gg.: Ivan Jebačin 
in Lavoslav Schwentner. V razsodiški zbor gg.: Jernej Bahovec, 
Ivan Mejač, Dragotin Hribar, Ivan Korenčan, Alojzij Lilleg, Viktor 
Rohrmann. Za njih namestnike pa gg.: Ivan Cesnik, Fran Stupica, 
Ivan Seunig. Zastopstvo ljubljanskih trgovcev je torej popolnoma 
v slovenskih rokah ; novoizvoljeno načelstvo in odbor gremija iz- 
vestno posvetita vso svojo skrb gremijalni šoli in jo uredita tako, 
da ne bo čuti več pritožb.

•i'

Trgovsko bolniško in podporno društvo v Ljubljani je
imelo v nedeljo dne 23. julija t. 1. svoj 67. redni občni zbor v 
magistratni dvorani. Občni zbor, katerega se je udeležilo 35 članov, 
je namesto odstopivšega društvenega ravnatelja vodil ravnatelja 
namestnik g. Ivan Mejač. Otvorivši sejo je konstatiral sklepčnost 
občnega zbora ter pozdravil udeležnike. Nato se je spominjal 
umrlega društvenega dobrotnika gospoda M. Treuna v toplih be
sedah, poudarjajoč njegove izredne zasluge za društvo. Gospod 
Ivan Mejač je nato poročal v imenu ravnateljstva o društvenem 
poslovanju tekom leta 1904. Denarni uspeh bolniškega oddelka je 
bil vsled izredno visokih izplačil za bolne društvenike neugoden. 
Redni račun izkazuje K 7756’56 primankljaja. Ker pa je tekom
1. 1904 pripadla bolniškemu oddelku polovica volila gosp. M. Treuna 
v znesku K 12.929-92, se pokaže konečni uspeh bolniškega oddelka 
vendar ugoden in se poviša imovina za K 4272-—. Računski 
zaključek podpornega oddelka izkazuje prebitka K 3895'77, kate
remu je prišteti še volilo g. Treuna. Imovina podpornega zaklada
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se je pomnožila za K 16.085'47. Društveni tajnik g. Alojzij 
Lilleg je dejal, da smatra za potrebno opozoriti društvenike v 
interesu društva na sledeče stvari:

1. ) Člen 60. trgovskega zakona določa, da trgovski nastav
ljenec ne izgubi pravic do plače in hrane pri svojem gospodarju 
že s tem, če ne more začasno opravljati svojih opravil vsled 
nesreče, katera ga je zadela in je ni zakrivil sam. To pravico iz
gubi dotičnik šele po šesttedenski bolezni. Če torej postane društ- 
venik nezmožen za delo v omenjeni dobi vsled nezakrivljene nezgode, 
ni brez zaslužka, ker je dotični trgovec postavno zavezan, da ga 
preživlja. Na podlagi društvenih pravil se povrnejo bolniku v tej 
bolezni le stroški za zdravnika in zdravila. Če pa društvenik ni 
sposoben za delo vsled bolezni po preteku šestih tednov in je 
zgubil službo radi te, se mu dovoli začetkom sedmega tedna tudi 
dnevna bolniška podpora v običajnem znesku K 2'40.

2. ) Po § 25. b. z. z. sme društvena blagajna izplačevati le 
zakonito določene zahteve, to je stroške za zdravnika in zdravila. 
Podpore onim članom, ki so v kopelih ali na letoviščih po zakonu 
niso dopustne, pač pa se jim mora izplačati po pravilih določena 
podpora za ves čas, kar jo le-ta dovoljuje, če so dotičniki bolni 
ali v okrevanju in potrebujejo zdravniške pomoči ter si ne morejo 
pridobiti ničesar.

3. ) Zahteve do društva, kakor tudi naznanila obolelosti se 
naj pošiljajo vedno šele po plačilu članarine za dotično polletje.

4. ) Kjer se nahajajo društvene lekarne, se morajo jemati 
zdravila le v istih, ker bi se sicer odtegnili običajni popusti.

5. ) Konečno si usoja ravnateljstvo prositi častite redne Člane 
na podlagi društvenih pravil, § 8., da plačujejo članarino vedno 
tekom meseca januarja, oziroma meseca julija, brez vsakega opo
mina, ker povzročajo le-ti delo in nepotrebne stroške za poštnino.

Ta važna pojasnila je vzel občni zbor na znanje. G. Fran 
Kovačič je poročal v imenu revizorjev, da so računi v redu. 
Občni zbor je nato odobril predložene račune. Poročilo ravnatelj
stva o fakultativnih enkratnih podporah tekom 1. 1904 se je vzelo 
na znanje. Gospod Ivan Mejač je predlagal v imenu ravnatelj
stva, da se za leto 1905 dovoli izredne podpore v mesečnih zneskih 
à 50 K devet članom, po 40 K dvema članoma, po 30 K trem 
članom in enemu po 80 K. Predlog je bil sprejet. O predlogih 
ravnateljstva, da se premene §§ 7, 8 in 14 društvenih pravil, se je 
po daljši debati, katere so se udeležili gg. Lilleg, Mejač, Knez, 
Drčar, Vovk, Magdič in po pojasnilih zastopnika obrtnega oblastva 
sklenilo, da se bo o njem obravnavalo na izrednem občnem zboru, 
ki ga je sklicati pred novim letom. Predlogi merijo na to, da se 
povišajo doneski članov od 24 K na 32 K in da člani, ki vstopijo 
v društvo po svojem 25. letu, doplačajo namesto za vsako leto 6 K 
odslej 10 K. V ravnateljstvo je bil soglasno izvoljen gospod Ivan 
Knez, v revizijski odbor pa gg.: Škof, Kmet in Kovačič. Občni 
zbor je bil s tem končan. Društvo je izdalo za 1. 1904 jako pre
gledno sestavljeno poslovno poročilo v slovenskem in nemškem 
jeziku. Društvo je štelo koncem leta 4 častne člane, 26 podpornih, 
560 rednih in 7 vajencev, skupaj 597 članov. Društvo se pod 
novim vodstvom kaj lepo razvija in svojo lepo dolžnost izpolnuje 
v vsestransko zadovoljnost. Prepričani smo, da sedanje čvrsto 
vodstvo premaga tudi težave, ki nastajajo zlasti pri bolniškem od
delku zaradi čudovito visokih zahtev nekaterih članov.

Sladkorna industrija. Veliko se je pred nedavnim časom 
pisalo, da sladkorna industrija brez eksportne premije ne bo mogla 
obstojati in da bo tudi poljedelstvo oškodovano, ker se je omejilo 
pridelovanje sladkorne pese. A to se ni zgodilo. Sladkorna indu
strija se je s tem, da je postal sladkor cenejši, še povzdignila. 
Zlasti se je to zgodilo v inozemstvu, ker so države denar, ki so 
si ga prihranile z odpravo eksportnih premij, porabile v to, da so

znižale konsumni davek na sladkor. Avstrija se ni ravnala po tem 
vzgledu. Odredba po § 14, s katero se je sladkorni davek povišal 
obstoji kljub temu, da so se eksportne premije odpravile, še vedno. 
Davek na sladkor je pri nas več nego dvojno tako velik nego v 
Nemčiji in štirikrat večji nego na Angleškem. Ako bi se ta davek 
tudi pri nas znižal, bi se brez dvoma konzum sladkorja v še večji 
meri zvišal, nego se je že zgodilo. V Nemčiji so davek na sladkor 
znižali od 20 na 14 mark, na Francoskem od 64 na 27 frankov in 
s tem sta napravili omenjeni državi boljšo kupčijo nego Avstrija s 
svojim visokim davkom, ki je najvišji na svetu. —n.

*

Ali se sme v detajlni prodaji embalaža (papirne vrečice) 
skupaj tehtati z blagom ? Dunajski gremij se je pečal z vpra
šanjem, če se smatra v detajlni trgovini, kjer se prodaja na tehtnico, 
tehtanje embalaže (papirnih vrečic) z blagom kot trgovski običaj. 
Mnenje se je oddalo v tem zmislu, da je občinstvo zadovoljno s 
tem načinom tehtanja, kajti odkar so se uvedle balančne tehtnice 
s trdno stoječimi skodelicami, ki se ne dajo obračati, so se odpra
vile higijeni škodljive tehtnice, pri katerih so se različni predmeti 
tehtali v istih skodelicah, ne da bi se teh poprej očistilo. Često 
se opaža, da trgovci z ozirom na papirno vrečico tehtajo dobro 
mero toda ko bi tudi tega ne bilo, je kupec z ozirom na čistost 
in ker je hitreje postrežen, ne glede nato, da mora trgovec sam 
trpeti stroške' za vrečice, papir in špago, zadovoljen s tem načinom 
tehtanja. Z ozirom na to se mora smatrati tako tehtanje kot 
trgovski običaj s pogojem, da je papir vrečic lahek in da se godi 
to le v detajlni prodaji pri navadnih vsakdanjih potrebščinah. Pri 
večjih množinah in pri blagu, ki ima visoko vrednost, je itak obi
čajno, da se tarira, to je, da se embalaža tudi posebej tehta.

*

Nedeljski počitek v trgovskih obrtih se je z zakonom z 
dne 18. julija 1905 drž. zak. št. 25 deloma izpremenil in izpopolnil. 
Ob nedeljah je dovoljeno imeti odprte prodajalnice največ štiri 
ure, katere določijo politične deželne oblasti po zaslišanju trgov
ske in obrtniške zbornice, dotičnih občin, zadrug in pomočniških 
zborov. Za različne stroke trgovine in za posamezne občine se ta 
doba lahko različno določi. Politične deželne oblasti imajo pravico 
vpoštevaje krajevne razmere maksimalno dobo štirih ur znižati ali 
docela prepovedati bodisi za celo leto ali le za gotove letne čase. 
Za posamezne nedelje kakor o Božiču, o žegnanju itd. sme deželna 
oblast dovoliti nedeljsko delo do osem ur. Za kraje z manj nego 
6000 prebivalci, kamor zahaja prebivalstvo iz okolice, da si ob ne
deljah preskrbi svoje potrebščine, se sme za vse nedelje ali le za 
nedelje ob gotovih letnih časih dovoliti, da so prodajalne odprte 
največ šest ur. Kontorno in pisarniško delo ob nedeljah se sme 
dovoliti največ za dve dopoldanski uri, to pa le tedaj, da se 
da posameznim nastavljencem vsako drugo nedeljo popolnoma 
prosto. Izjemoma sme deželna oblast to dobo znižati ali popolnoma 
odpraviti. — V onih trgovskih obrtih, v katerih se osobje ob ne
deljah dlje nego tri ure porablja, se mora dati temu osobju vsako 
drugo nedeljo prosto ali če to ni mogoče, pa pol delavnika. — 
Na podlagi teh direktiv bodo izdale politične oblasti obvezne do
ločbe za posamezne dežele.

*

Kat. društvo rokodelskih pomočnikov je povodom svoje 
petdesetletnice priredilo v Mestnem domu v Ljubljani razstavo 
obrtnih izdelkov, ki bo odprta še do 22. t. m. Razstava sicer 
ne nudi veliko predmetov, a to kar je razstavljeno, je zelo dobro 
in so razstavljalci lahko ponosni na svoje izdelke.
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Društvene vesti.
Društveni pevski zbor se je odzval vabilu ljubljanskega 

„Sokola" ter poletel ž njim dne 6. t. m. na Jesenice. Pevski zbor 
je zapel več zborov ter žel obilo priznanja. Več o tej velepomembni 
sokolski slavnosti, ki je sijajno vspela, je poročal „Slov. Narod".

Pri tej priliki bodi omenjeno, da imajo po našem mnenju 
Jesenice v trgovskem pogledu veliko bodočnost, kar bo posebno 
dotičnike zanimalo, ki nameravajo postati samostojni trgovci.

*
Gg. člane, ki premene službo, prosimo, da nam vsako pre- 

membo naslova vedno in takoj pismeno naznanijo, da nam bo 
mogoče dotičnikom redno list pošiljati.

*
Himen. Poročil se je dne 29. julija t. 1. član našega društva 

g. Oroslav Verovšek, javni družabnik tvrdke Schneider & Ve- 
rovšek z gospico Mihaelo Frančič. G. Verovšek je vnet član na
šega društva že izpočetka društva. V znak priznanja je priredil 
društveni pevski zbor njegovi nevesti na predvečer poroke pod
oknico. — Poročil se je dne 14. t. m. član našega društva gospod 
Uroš Krsnik, knjigovodja tvrdke Vodnik v Šiški z gospico Olgo 
Kozjek. — Dne 15. t. m. pa se je poročil član g. Vinko Vivod 
z gospico Alojzijo Mozetič. G. Vivod je izvršuječ član našega 
pevskega zbora. V znak prijateljstva je priredil naš pevski zbor na 
predvečer poroke njegovi nevesti podoknico. Novoporočenim iskreno 
čestitamo !

*
Čeke so poslali gg.: Fr. Dolenz, trgovec v Kranju, Ivan 

Kranjc, trgovec v Borovnici, L. Mikusch, tovarnar dežnikov v 
Ljubljani, Mihael Primožič, knjigovodja v Laškem trgu in Fran 
Tavčar, trgovec v Selcah. Srčna hvala!

Društvena knjižnica. Gospod F. Petan, kontorist tvrdke 
Schneider & Verovšek, je daroval naši knjižnici 65 knjig. Zaved
nemu in za društvo vnetemu članu iskreno zahvalo.

*

Laški tečaj, ki ga je otvorilo naše društvo 1. oktobra 1904 
se je 31. julija t. 1. zaključil. Vspeh je bil prav dober, za kar gre 
iskrena zahvala požrtvovalni učiteljici gospej Marjanici Lindt- 
n er j evi. Dokaz temu, da je bilo vodstvo tečaja res vzorno, je, 
da je bil obisk tečaja reden in da so obiskovalci tečaja, ki morajo 
od jutra do večera naporno delati, vztrajali do zaključka, torej polnih 
deset mesecev. Pouk se je vršil redno dvakrat na teden.

*
Znižana vstopnina pri slovenskih predstavah v deželnem 

gledališču. Slavno dramatično društvo je tudi za bodočo sezijo 
dovolilo našim društvenikom 3O°/o popusta pri vstopnini za vse 
slovenske predstave izvzemši premijere na vseh prostorih. Društve- 
nike opozarjamo na to že sedaj in jim naznanjamo, da bode ku
pone, za katere se dobi pri gledališki blagajni, oziroma v Šešar- 
kovi trafiki željena vstopnica, prodajal tudi v bodoči seziji član 
našega društva g. Jernej Bahovec, trgovec s papirjem na Mari
jinem trgu. Kuponi se dobe le proti izkazu društvene legitimacije. 
Kupi se lahko kupone za več predstav skupaj.

*
Vodstvo družbe sv. Cirila in Metoda nam je poslalo 

okrožnico, ki se tiče sodne poravnave v sporu med družbo in go
spodom Ivanom Jebačinom. Iz okrožnice na svoje zadovoljstvo 
povzamemo, da se je konečno uredila ta zadeva ugodno in častno 
za družbo sv. Cirila in Metoda ter za gosp. Ivana Jebačina. Iz
delke Jebačinove tovarne kavnih surogatov in sladne kave, ki se 
prodajajo v korist družbe sv. Cirila in Metoda, kar najtoplejše 
priporočamo. *

Darila. Povodom podoknice, ki jo je priredil naš pevski zbor 
g. Mihaeli Frančičevi, nevesti g. Oroslava Verovška, trgovca v 
Ljubljani, je le-ta podaril društvu 100 K. Slavni gremij trgovcev 
v Ljubljani je dovolil društvu v seji dne 18. julija t. 1. za leto 1905 
300 K podpore. Blagorodna gospa Milica Hribarjeva, soproga 
ljubljanskega župana, pa je izročila društvu 1 K 80 h v znamkah, 
kateri znesek ji je poslala neka dunajska tvrdka od kupljenega 
blaga kot skonto. Častitim darovalcem se odbor iskreno zahvaljuje. 
Naj bi našli navedeni darovalci še obilo posnemovalcev, da nam 
bo mogoče tem vspešneje delovati v prid trgovstva.

*

Izlet českoslovanske obchodnicke besede na Slovensko.
Dne 21. julija t. 1. so došli v Ljubljano člani češkoslavanske ob
chodnicke besede, ki je priredila večje poučno potovanje na jug. 
Med udeleženci je bilo 18 samostojnih trgovcev, 2 profesorja trg. 
šol, 12 trgovskih sotrudnikov in kontoristov ter 3 dame. Naše dru
štvo je sprejelo izletnike in jim priredilo častni večer na vrtu „Na
rodnega doma". Na kolodvoru je sprejela izletnike deputacija 7 od
bornikov društva „Merkur". Pozdravil je izletnike v imenu Merkurja 
v presrčnih besedah g. dr. Windischer, ki je poudarjal slovansko 
vzajemnost ter izrazil svoje veselje nad prihodom dragih nam čeških 
bratov. V imenu češkoslovanske obchodnicke besede se je zahvalil 
redakter organa pro odch. omladinu g. S imun e k. Zvečer se je 
vršil prijateljski sestanek na vrtu „Narodnega doma“. Že obisk sam 
je pokazal, kako gorke simpatije gojimo Slovenci napram bratom 
Čehom, kajti vrt „Narodnega doma“ je bil do zadnjega prostora za
seden. V imenu slovenskega trgovstva je pozdravil drage češke 
goste predsednik trgovske in obrtniške zbornice g. Jos. Lenarčič. 
G. predsednik, čigar govor je bil z velikim odobravanjem sprejet, 
je omenjal, da ga srčno veseli, pozdraviti v beli Ljubljani češke 
trgovce. Večkrat so že poleteli Čehi k nam Slovencem, a prvič 
danes češki trgovci kot taki. G. predsednik izraža željo, da bi se 
slovanska vzajemnost oživela tudi na gospodarskem polju. Šele tedaj 
zadobi geslo „Svoji k svojim“ pravo podlago. Napije vrlim češkim 
trgovcem. Godba zaigra „Naprej zastava Slave“. Nato je govoril' 
Čeh g. Simun ek, ki se je zahvalil g. predsedniku in društvu 
„Merkur“ za laskavi pozdrav in presrčni sprejem. Potem pa je v 
izbranih besedah poživljal k resnemu in vztrajnemu delu. Vabil je 
Slovence, da skoro pridejo zopet v zlato Prago. Po tem navdušenem 
govoru je godba zaigrala: „Kje dumov muj?“ Nato je napil češkemu 
narodu g. Dragotin Hribar, nato je govoril g. Bohumil Koch iz 
Prage, ki je napil Slovencem. Kakor smo že omenili, je bila ude
ležba ogromna. Vrt je bil popolnoma zaseden. Zastopani so bili 
najodličnejši ljubljanski krogi, posebno pa je bilo številno zastopano 
trgovstvo. Pri častnem večeru je zapel pevski zbor našega društva 
več točk ter žel obilo priznanja. Društvena godba je igrala pre
cizno in neumorno, za kar ji gre vse priznanje. Tako smo preživeli 
v sredini čeških bratov prav lep navdušen večer, ki ostane gotovo 
udeležencem v najlepšem spominu. — V Ljubljani so si Čehi, ka
tere sta spremljala dva odbornika našega društva, ogledali mesto 
in grad ter moderno urejeno trgovino g. Urbanca, deželni muzej in 
druge znamenitosti ter se odpeljali v soboto.

Dovoljeno naj nam bo, da seznanimo čitatelje nekoliko s tem 
društvom. Češkoslovanska obchodnicka beseda obstoja že 25 let ter 
je največje trgovsko društvo v Avstriji, šteje okoli 8000 članov z 
71 podružnicami, ki so na Češkem, Moravskem in v Šleziji. Dru
štvo ima svoj dom v Pragi, kjer vzdržuje predavanja, sestanke, 
čitalnico, posredovalnico, od c. kr. ministrstva za uk in bogočastje 
in od drugih faktorjev subvencijonirano šolo. Društvo ima zaklad 
za podporo brezposelnih članov ter je v zadnjem času ustanovilo 
penzijski zaklad za svoje člane. Člani društva so trgovci in trgovski 
sotrudniki, torej je društvo slično našemu društvu. Posebnost v tem 
društvu pa je, da društvo podeljuje vsako leto ustanove v večjih 
zneskih pridnim društvenikom, da postanejo samostojni. Ta uredba



Stran 94. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Št. 8.

je velikanskega pomena in se zato ni čuditi, da češko trgovstvo 
tako napreduje. Samo centralni odbor reši na leto okoli 32.000 do
pisov, denarni promet lanskega leta je znašal okoli 230.000 kron. 
Društvo izdaja svoj list. Društvo dobiva podpore od trg. zbornic, 
od dežele, gremijev trgovcev, c. kr. ministrstva za uk in bogočastje, 
od mesta Prage in drugih mest, kjer so podružnice; posebno velike 
podpore pa dobiva društvo od hranilnic in bank.

Iz tega se razvidi, kako so bratje Čehi napredni in kako 
velikansko važnost polagajo razne korporacije na razvoj trgovstva. 
Ni se toraj čuditi, da se je omenjeno društvo tako velikansko po- 
vspelo. Upajmo, da bodo poklicani faktorji tudi pri nas polagali

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!“

Stara, živahna

v zvezi z gostilno
se odda z vso zalogo, celo hišo, skla
dišči itd. vred za dobo pet do deset 
let v najem. Naslov za ponudbe se izve pri 

upravništvu „Trgovskega Vestnika“.

—Svoji svojim ! —
Opozarjamo vsakega varčnega rodoljuba na edino hrvatsko 

zavarovalno zadrugo

„CROATIA“
pod pokroviteljstvom kralj, glavnega mesta ZAGREBA.

Ista zavaruje na Štajerskem, Kranjskem in Koroškem vse 

premičnine, živino in pridelke proti ognju po najnižjih cenah.

Vsa pojasnila daje
Podružnica „CROATIE“ v Trstu.

Zastopniki se iščejo po vseh večjih krajih KRANJSKE, ŠTAJERSKE 
in KOROŠKE.

več važnosti na krepak razvoj slovenskega trgovstva, kajti pribito 
ostane, da je eden glavnih pogojev gospodarskega napredka zdrava 
trgovina. Ravnajmo se torej po bratih Čehih. Omenjeno bodi, da 
prireja českoslovanska obchodnicka beseda velika poučna potovanja 
vsako leto, kar gotovo ne ostane brez dobrih posledic, kajti v 
vsakem kraju vidi človek kaj novega in kar se mu zdi dobro, vpo- 
rablja sam. Naj bi te vrstice rodile v slovenskem trgovstvu dober 
sad in vzbujale naše člane k delu, da stopi naše društvo, ki sicer 
lepo napreduje, čim prej našim razmeram primerno v vrsto obchod- 
nicke besede. G.

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.

V večjem trgu na Spodnjem Štajerskem 
je na prodaj enonadstropna hiša z vrtom in 
izvrstno idočo

melono triovino
s 60.000 kron letnega prometa.

Kupcu se proda tudi blago za lastno ceno, 
oziroma s popustom. Ponudbe na upravništvo.

Sprejme se

manufakturne stroke.
Pogoj : znanje slovenskega, laškega in eventuelno 
tudi nemškega jezika. — Ponudbe je pošiljati na na
slov; Slovensko trgovsko društvo „MERKUR“ v 

Ljubljani.

Proda se Vsled bolezni male rodbine obče znana

dobro idoča trgovina
tikoma farne cerkve z veliko okolico

ustanovljena leta 1870., z velikimi skladišči, dvema filijalkama in pekarijo. Naprodaj je tudi

------ posestvo z dvema hišama
od kojih glavna je posebno lepo zidana in prostorna, ter se v njej nahaja glavna lepo urejena trgovina. — Kupi 
lahko vse skupaj tudi kaka družba. — Reference so reflektantom na razpolago. — Več se izve pri lastniku

T. Mlekužu, Stari trg pri Rakeku.







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

Letnik II. V Ljubljani, dne 15. septembra 1905. Št. 9.

Zadnji sestanek elanov slov. trg. društva 
„Merkur.“

Slovensko trgovsko društvo „Merkur“ je sklicalo 
na dan 27. avgusta t. 1. svoje člane na sestanek. Dva 
razloga sta napotila društvo k temu koraku. V pod
ročju novoustanovljenega gremija trgovcev v Ljubljani 
bodo imeli v takozvanem pomočniškem zboru tudi 
trgovski nastavljenci svoje stanovsko zastopstvo. Tej 
reprezentanci trgovskih sotrudnikov bo skoro treba, 
izbrati svoje vodstvo. Društvo „Merkur“, ki druži v 
svojem krogu tako veliko število slovenskih trgovskih 
sotrudnikov, se mora seveda zanimati za bližnje volitve 
v pomočniški zbor in dati priliko svojim članom, da 
se posvetujejo ob času, katerim možem naj polože v 
roko zastopstvo svojih stanovskih interesov. Pregle
dati je bilo treba svoje vrste ter se pripraviti z vso 
skrbnostjo za bližnje volitve v pomočniški zbor, ki so 
razpisane za dan 17. septembra t. 1. V prvi vrsti je 
bilo treba porazumeti se glede kandidatne liste. Poleg 
tega pa je slovensko trgovsko društvo „Merkur“, ki je 
prva in edina splošna trgovska organizacija na Kranj
skem, smatralo za neodložno potrebo, dati svojim čla
nom priliko, da se razgovore o perečem vprašanju 
nedeljskega počitka ter se posvetujejo o korakih, ki jih 
je storiti, da se nelahko vprašanje, ki se dotika dvojnih 
interesov, reši v vsestransko zadovolitev. V trgovskem 
društvu „Merkur“ se je temu vprašanju posvečala vedno 
posebna pozornost. In tudi po tistemu času, ko se je 
v Ljubljani uvedel nedeljski počitek po vseh trgovinah, 
izvzemši trgovine s špecerijskim blagom in z živili, 
ter se je zategadelj to vprašanje v splošnem za nekaj 
časa umaknilo nekoliko v ozadje, tudi v tistem času 
se v odboru trgovskega društva „Merkur“ to vprašanje 
ni puščalo v nemar. Dokaj časa je že od tega, kar 
je agilni društveni odbornik g. Josip Perdan stavil 
v odborovi seji predlog, naj se prične z delom za 
uvedbo popolnega nedeljskega počitka v trgovinskih 
obrtih v Ljubljani. Tudi v trgovskem gremiju je prišlo 
vprašanje v tek, se je budilo zanimanje ter so se pri
pravljala tla novi uredbi z obširnimi poizvedbami pri 
interesentih. Neposredno in, rekli bi, vnanji povod 
za to pa, da se razpravlja o nedeljskem počitku na 
splošnem sestanku, je dala okolnost, da je malo poprej

izšel novi državni zakon, ki prinaša nove določbe glede 
obrtnega dela ob nedeljah, ter daje deželnim vladam 
izrecno pravico, da zagotove popolen nedeljski počitek 
v podrejenih kronovinah. Spričo teh določb se je začelo 
po celi Avstriji živahno gibanje za to, da se deželnim 
vladam vroče resolucije, sprejete na shodih interesentov, 
ki zahtevajo ugoditev stari in neštetokrat ponov
ljeni želji.

Sestanek, ki ga je sklicalo društvo „Merkur“, je 
bil številno obiskan. Zbralo se je kakih sto društve
nikov: samostojnih trgovcev in trgovskih sotrudnikov. 
Posvetovanje, ki je trajalo dobro poldrugo uro, se je 
vršilo ob največjem zanimanju prisotnih, zlasti konsta
tiramo z veseljem, da se je debate udeležilo izredno 
veliko članov. V vsem pa je vladalo najlepše soglasje 
med samostojnimi trgovci in delojemalci. In prav je 
tako, pri gospodarskih podvzetjih treba enotnosti, slož
nosti in edinosti. Drug drugega zaslanjaj, in dobri 
uspehi ne morejo izostati.

Zborovanje samo, pri katerem so se sprožile tudi 
nekatere druge važne stvari, je poteklo takole :

Društveni podpredsednik gospod Kessler je 
otvorivši zborovanje pozdravil v presrčnih besedah zbrane 
društvenike, navedel nagibe, ki so društveni odbor pri
vedli do sklepa, da je sklical zborovanje ter odredil 
posvetovanje glede volitev v pomočniški zbor.

Društveni odbornik gospod dr. Fran Windischer 
je nato v daljšem govoru razpravljal o pomenu sta
novskih organizacij. Preurejeni gremij trgovcev je 
prva stanovska organizacija trgovska na Kranjskem, ki 
odgovarja predpisom obrtnega reda. Sicer je obstajal 
v Ljubljani že gremij trgovcev od leta 1881. dalje, ali 
to je bila le prostovoljna združba nekaterih trgovcev, 
ki je imela le bolj zaseben značaj ter si v prvi vrsti 
stavila nalogo, skrbeti za gremijalno šolo. Predhodnik 
sedanjega gremija je bil zgolj zastopstvo samostojnih 
trgovcev, za trgovske sotrudnike ni bilo mesta v njem. 
Že obrtni red iz 1. 1859. govori o prisilnih obrtnih 
organizacijah, takozvanih obrtnih zadrugah, katerim se 
pa, če so v njih združeni trgovci, daje navadno ime 
„gremij.“ Obrtna novela iz leta 1883. pa naravnost 
ukazuje, da je ustanavljati stanovske organizacije za 
posamezne obrtne stroke. Vzlic temu je preteklo 20 let, 
predno se je za trgovske obrte v Ljubljani osnovala
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prva korporacija, ki odgovarja zakonu in ki ima mesta 
tudi za trgovske sotrudnike. Govornik je nato 
razmotrival, iz katerih vzrokov se pri nas na Kranjskem 
obrtno zadružništvo noče prav razviti. Interesentje ne 
vidijo pravih koristi od takih naprav, zdi se jim, da 
zadruge nimajo nobenega vpliva, da delajo te tlako 
oblastvom z mnogoštevilnimi poročili, izkazi, ki se od 
njih zahtevajo. Glavni vzrok pa menda tiči v tem, da 
ni mož, ki bi obilovali prostega časa in mogli položiti 
vso svojo osebnost za prospeh organizacije stanu, ki 
mu pripadajo. Nekaj pa se pozablja in prezira: da 
je poglavitni pomen vseh teh stanovskih organizacij v 
tem, da dajejo svojim članom zbirališče, središče, kjer 
se shajajo in dogovarjajo o korakih, ki jih potem store 
skupno, kot en mož za blagor svojega stanu. Stanovska 
zastopstva so centrale. Cim boljše je organiziran kak 
stan, tembolj ga vpoštevajo, tem zastavnejša bo nje
gova beseda v javnem življenju. Govornik je nato 
poudarjal važnost preurejenega gremija zlasti za trgovske 
sotrudnike. V pomočniškem zboru dobe svojo lastno 
representanco, ki je poklicana, čuvati interese delo
jemalcev. Ali kakor so v gremiju združeni le oni 
trgovci, katerih firme so protokolirane, in bode zatega
delj znatno število ljubljanskih trgovcev tudi v naprej 
še pogrešalo lastne organizacije, tako tudi v pomoč
niškem zboru ni mesta za vse ljubljanske trgovske 
sotrudnike, ampak le za one, ki so v službi protoko- 
liranih firm. Poslej je govornik razjasnil glavne do
ločbe pravil za pomočniški zbor. V pomočniškem 
zboru imajo pravico voliti in voljeni biti vsi trgovski 
sotrudniki, ki so izpolnili 18. leto. V razsodiški odbor 
se smejo voliti le taki sotrudniki, ki so izpolnili 24. leto. 
Pomočniškemu zboru je dana prilika storiti mnogo 
koristnega za nastavljence. Priporočati bi bilo zlasti 
napravo zavetišča za nastavljence, ki so brez svoje 
krivde brez službe, ureditev posredovalnice služb, 
uredbo enotnega odpovednega roka; izbrano pozornost 
pa bi bilo posvetiti napravi in uredbi razsodišča, ka
tero bi razsojalo v sporih med delodajalci in delo
jemalci na hiter in gladek način brez nepotrebnih 
pravdnih stroškov. Prav ker je tako obsežno polje 
odkazano pomočniškemu zboru je treba voliti v odbor 
zgolj take može, ki so vredni vsega in neomejenega 
zaupanja svojih tovarišev. Po tem z odobravanjem 
sprejetem govoru je društveni tajnik g. Fran Golob 
predlagal sledečo kandidatno listo: Načelnik: g. Karel 
Tekavčič, načel, namestnik: g. Ignacij Kessler; odbor
niki : gg. Josip Drčar, Ivan Kmet, Josip Kraigher, 
Pavel Magdič, Karel Meglič, Ivan Volk. Odposlanca 
k zborovanjem gremija: gg. Pavel Magdič in Karel 
Meglič. V razsodišče gg. : Fran Berjak, Fran Mulaček, 
Ivan Samec. Oton Schmidt, Josip Sekula, Emerik Teršan. 
Namestniki: Fran Matajc, Fran Smole, Rudolf Stritar. 
Predlagani kandidatje so bili soglasno sprejeti in se

toplo priporočajo v izvolitev. — Za besedo je nato 
poprijel društveni odbornik gospod Josip Per dan in 
dejal nekako takole: Častita gospoda! Leta 1902. se je 
uvedel v Ljubljani na podlagi državnega zakona o nedelj
skem počitku z razglasom c. kr. deželne vlade za trgovin
ske obrte popolen nedeljski počitek, izvzemši špecerijske 
trgovine in trgovine z živili. Državni zakon o nedelj
skem počitku iz leta 1895. je z zakonom z dne 18. jul. 
t. 1. bistveno premenjen; za nas najvažnejši odstavek 
tega zakona je ta, da je deželna vlada upravičena, 
nedeljsko delo v trgovinah popolnoma prepovedati. 
Jasno je torej, da ima tudi tukajšnja deželna vlada 
pravico zapovedati, da morajo biti vse prodajalne ob 
nedeljah zaprte. Da se pa to doseže, je sedaj v mnogem 
od nas samih odvisno in moramo z vso močjo in 
energijo dovršiti vsa potrebna pripravljalna dela, ki 
vedejo do cilja. Uvesti popolen nedeljski počitek v 
Ljubljani je gotovo mogoče, saj imajo naprimer v 
Inomostu že mesec dni popolen nedeljski počitek, 
in kakor se glase moja poročila so ondot uvedbo 
popolnega nedeljskega počitka pozdravili splošno z 
največjim navdušenjem. Skoro leto dni je že poteklo, 
od kar sem jaz v eni odborovih sej društva „Merkur“ 
predlagal, da se prične delovati za dosego popolnega 
nedeljskega počitka v Ljubljani. Takrat se je od
stopila vsa zadeva gremiju trgovcev, ki je danes 
že v prijetnem položaju, da razglasi : Ogromna 
večina ljubljanskih trgovcev se je izrekla za to, da 
se v Ljubljani ob nedeljah sploh ne odpira trgovin. 
Došla nam je, gospoda moja, okrožnica Reichsverbanda 
„Anker“, ki poživlja, da se danes po avstrijskih mestih 
—■ zavarujem se proti izrazu demonstrira — posvetuje 
in sklepa v prilog nedeljskega počitka. Tudi mi se ho
čemo zediniti za primerno resolucijo, ki jo predložimo 
deželni vladi, pošljemo jo pa tudi v svet, da zazveni 
tudi onemu na ušesa, ki je danes še najmanj naklonjen 
našemu predlogu. Zavedamo se svojih stanovskih 
dolžnosti, prav tako pa tudi svojih stanovskih pravic. 
Te pravice bomo branili solidarno ter z ono do
stojnostjo, ki je vedno lastna društvu, v čigar pro
storih zborujemo. Konstatiram, da zahteva po nedelj
skem počitku ni fraza, marveč je to pravična in ute
meljena zahteva, ki jo opravičuje v prvi vrsti živa 
potreba, da izpopolnjuje naš trgovski naraščaj svojo 
splošno in strokovno izobrazbo. Tega pač nihče ne 
bo prerekal, da se danes, kakor vsepovsod tudi v trgo
vinah zahteva vedno obsežnejše izobrazbe. Potreba 
popolnega nedeljskega počitka se danes priznava 
povsod; pribijem, da ne terjajo nedeljskega počitka le 
trgovski uslužbenci sami, marveč teže za njim solidarno 
ž njimi tudi trgovci po ogromni večini. Dokaz temu 
je okrožnica, ki smo jo razposlali. V tej okrožnici so 
se razen 6 trgovcev izrekli vsi za nedeljski počitek. 
O kaki škodi vsled tega, ker bi bile trgovine zaprte,
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v znatnejši in vpoštevni meri, pač ni govoriti. Mogoče 
je, da bo ena ali druga trgovina trpela kaj malega, 
ali tudi, če bi bilo temu tako, sem preverjen, da se 
bodo tudi oni uklonili, ki danes še nasprotujejo, to pa 
iz ozira na dobro stvar in na stanovsko solidarnost. 
Vsaka še tako dobra in na sebi dobrodejna ideja najde 
nasprotnikov, tako tudi nedeljski počitek. Borba za 
nedeljski počitek se vrši tudi po drugih mestih in to 
s tako srditostjo, da pride čestokrat do resnih nasprot- 
stev med šefi in nastavljenci. Pri nas, hvala Bogu, teh 
hudih nasprotstev ne poznamo, pri nas stojita šef in 
sotrudnik ramo ob rami glede nedeljskega počitka, 
oba složna in edina v tem, da je nedeljski počitek 
potreben. Da vlada ta dobra sporazumnost v našem 
mestu, k temu je gotovo največ pripomoglo naše 
društvo „Merkur“. Gospoda moja! Poživljam Vas, da 
se vsi kot en mož izrečete za resolucijo, ki se bo pred
lagala. Soglasno sprejeta resolucija naj bo priča so
glasne želje in zahteve naše ! Resolucijo izroči svoj 
čas posebna deputacija c.' kr. deželni vladi ter izreče 
željo, da skoro privede vprašanje nedeljskega počitka 
do vsestransko zadovoljive rešitve.“

Ko je govornik končal svoj govor, je zavladalo ne
popisno navdušenje; izvajanja gosp. Perdana so se 
vsestransko odobravala. Nato je prečital gosp. Perdan 
sledečo resolucijo : „Danes zbrani trgovci in trgovski 
nastavljenci stavljajo na c. kr. deželno vlado soglasno 
prošnjo, da čimprej uvede popolen nedeljski počitek“. 
Društveni odbornik g. Ivan Jebačin se izreka za 
prečitano resolucijo ter, kažoč na kričeče razmere, ki 
vladajo sedaj glede odpiranja in zapiranja trgovin v 
Ljubljani, pravi, da bi bilo umestno, sprožiti hkratu 
vprašanje, da se enotno uredi čas za odpiranje in za
piranje trgovin posameznih strok. Nato predlaga, da 
se pridoda prvi resoluciji dostavek: „Obenem izražajo 
željo, da se ukrene vse, kar je potrebno, da se čas 
odpiranja in zapiranja trgovin v posameznih strokah 
enotno uredi“. Nato je sledilo glasovanje in je bila 
resolucija glede nedeljskega počitka z dodatkom gosp. 
Jebačina soglasno sprejeta. Društveni odbornik gosp. 
Josip Drčar se je zahvalil v presrčnih besedah go
spodu Perdanu za prizadevanje v prid nedeljskega 
počitka.

Društveni član gospod Emerik Trša n je govoril 
o koristnosti društvenega hranilnega zavoda. Priporočal 
je toplo odboru, da se zanima za to vprašanje. Hra
nilni zavod bi zadobil sčasom izredni pomen zlasti 
za one nastavljence, ki mislijo na osamosvojitev. Sle
dilo je posvetovanje o tem, katere učne tečaje naj 
priredi društvo „Merkur“ letošnjo zimo. Ko je dru
štveni tajnik g. Golob poročal o uspehih učnih tečajev 
prošlo leto, se je razvila živahna debata o tem pred
metu, ki so se je udeležili gg. Gaber, Drčar in Tršan, 
ki je predlagal aktiviranje tečaja, v katerem bi se po

učevalo v aranžmaju izložb. Naposled se je sklenilo 
poizvedeti želje društvenikov z vprašalnimi polami. 
Društveni podpredsednik gosp. Kessler se zahvali v 
presrčnih besedah gospodu drju. Windischerju za 
njegovo požrtvovalnost ter gospodu Perdanu za izredno 
vnemo v delu za nedeljski počitek, izreka željo, da se 
širi zanimanje za društvo, ter zaključi zborovanje.

R.

O konkurzih.
Spisal dr. Konrad Vodušek.

Konkurzni upniki.

(Dalje.)

Vsak upnik ima pravico zahtevati, da kridatar 
stori manifestacijsko prisego v zmislu § 96 konk. r. 
Kakor hitro je namreč inventar konkurzne mase izgo
tovljen, odredi konkurzni komisar posebni narok, pri 
katerem naj kridatar priseže, da glede svojega premo
ženja ni ničesar zamolčal in si tudi nobenega dolga 
ni izmislil. Ta prisega se mora izvršiti, če to zahteva 
tudi le eden izmed upnikov. Ta razodetna prisega je 
včasih zelo važna, ker se čestokrat zgodi, da ta ali oni 
„utopljenec“ na tihem izroči svojemu najboljšemu prija
telju zadnje ostanke svoje imovine ali gotovine. Taki 
„najboljši“ prijatelji potem kaj radi nesejo ta prikriti ali 
—- boljše rečeno — poneverjeni denar v hranilnico in ga 
nalože na svoje ime. Vsled tega je treba na krida- 
tarja v kritičnem času trdo svoje oči upreti. In kakor 
hitro se ti pojavi kak sum ali sumček, le hitro za
htevaj prisego kridatarjevo, s katero so se že pogo- 
stoma preprečili takozvani konkurzni manevri.

Tudi pri vseh tekom konkurza potrebnih računih 
ima vsak upnik svojo besedo. Taki računi se imajo 
polagati zlasti tedaj, kadar dosedanji konkurzni upra
vitelj odstopi (§ 149 konk. r.) Tedaj se razpiše posebni 
narok, pri katerem konkurzni komisar, upniški odbor, 
novi upravitelj in po navadi tudi kridatar skupno pre
gledajo račune o dosedanjem konkurznem poslovanju. 
Istočasno se mora pri sodni hiši razglasiti z oklicem, 
da ima vsak upnik pravico tega naroka se udeležiti, 
račune vpogledati in svoje „opazke“ uveljaviti. Tedaj 
samo „opazke“, ker odobritev računov ni stvar posa
meznih upnikov. O tem namreč odločuje upniški odbor 
in novi konkurzni upravitelj, ki se imajo ozirati na 
omenjene „opazke“ (§ 150 konk. r.)

Pozneje hočemo tudi natanko razložiti, da ima h 
koncu konkurza upravitelj predložiti konkurznemu ko
misarju od upniškega odbora podpisani razdelilni načrt 
v dvojnem čistopisu. Enega obdrži komisar, drugi se 
pa vrne upravitelju. In tedaj ima komisar razglasiti in 
vsakega posameznega upnika še posebej obvestiti, da 
mora svoje eventualne ugovore zoper ta pri komisarju
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in upravitelju se nahajajoči načrt uveljaviti tekom isto
časno določenega roka, ki sme obsegati kvečjemu 
14 dni. Tudi se obenem naznani narok, pri katerem 
ima komisar razpravljati o teh ugovorih. Ako se tudi 
tedaj ne doženejo sporne točke, odloči o tem konkurzni 
senat. Pravica teh ugovorov je zelo važna in tudi ko
ristna, ter omogočuje splošno kontrolo upraviteljevega 
delovanja. S pomočjo teh ugovorov vsak upnik lahko 
prepreči oškodovanje njegove tirjatve; pa tudi glede 
drugih tirjatev in njihovega pokritja doseže izpremembo, 
ki odgovarja redu in postavi. — Sploh ima v zmislu 
§§ 70 in 71 konk. r. vsak upnik pravico gledati na 
to, da se predpisi konkurznega reda natanko upošte
vajo. Kdor zapazi kak nered, takoj lahko stopi 
h konkurznemu komisarju, ki je pravzaprav prvi in 
glavni krmar konkurzne razprave. Tako sme tedaj vsak 
upnik pri vsaki priliki in pri vsakem povodu opozoriti 
sodišče na nepravilnosti. Ali pravico formalne ali 
direktne pritožbe pa ima posamezni upnik le v 
gotovih, v postavi natanko naštetih slučajih. Tako se 
nihče izmed upnikov za svojo osebo ne more pritožiti 
zoper ugotovljeno plačilo konkurznega upravitelja. Le 
upravitelj sam se more pritožiti pri konkurznem sodišču 
ako ni zadovoljen z odmero. Pa tudi on se najbrž 
redkokdaj posluži te pravice, ker so upniki po navadi 
zelo darežljivi napram konkurznemu upravitelju in pla
čajo po navadi ves ekspenzar „brez vsakih Škarij.“ Pa 
tudi glede konkurznega poslovanja in realiziranja mase 
nima posamezni upnik nikake direktne pritožbe po likvi
dacijskem naroku. Kajti odslej ima upniški zbor po 
§ 144 konk. r. takorekoč neomejeno pravico uprave in 
realizacije konkurzne mase. Kar določi upniški zbor, 
to drži tudi pred konkurznim komisarjem in senatom. 
Tudi kridatar sam ima vezane roke in se nanj nihče 
več ne ozira. Če bi se pa zgodile kake formelne na
pake, n. pr. da bi se upniška zborovanja ne sklicala 
pravilno, ali da bi se večina protipostavno določila ali 
pa da bi se neopravičeni glasovi pripuščali k glasovanju, 
sme to vsak upnik naznaniti v obliki ničnostne pri
tožbe konkurznemu komisarju in senatu.

Končno ima vsak upnik zahtevati plačilo svojega 
dela ali svoje kvote v denarju. Drugega plačila ni 
dolžan sprejeti. Vsled tega se lahko vsakdo ubrani 
kake dvomljive terjatve na mestu plačila. Vsled tega pa 
se mora tudi vsa konkurzna masa realizirati ali spra
viti v denar.

Naša konkurzna postava tedaj po likvidacijskem 
naroku izroči, kakor — omenjeno — konkurzno maso 
in njeno usodo v roke upniškega zbora. Le-ta sklepa o 
najvažnejših odredbah s svojo večino, sicer pa posluje 
po svojih organih, namreč konkurznem upravitelju in 
upniškem odboru, ki imata v marsikakem oziru tudi 
precej proste roke. Posamezni upnik tedaj nima druge 
oblasti nego svoj glas v upniškem zboru, pri katerem

odločuje večina. Zoper pravilen sklep odbora in zbora 
pa se ne more nihče pritoževati.

Vendar se lahko zgodi, da se stoprav po likvi
dacijskem naroku pokažejo okolnosti, vsled katerih bi 
bilo želeti drugega konkurznega upravitelja in bi tre
balo izpremeniti upniški odbor. Večkrat se bijejo prave 
bitke za posamezna mesta v upniškem odboru. In tudi 
glede upravitelja nastopi po navadi več strank, vsaka 
s svojim kandidatom, zlasti pri nas, kjer si tuje tvrdke 
zelo rade izbirajo in volijo nemške odvetnike. Take in 
enake bitke pa se tudi po likvidacijskem naroku še 
lahko pripetijo. Konkurzni red določuje namreč, da 
oddelek upnikov, ki reprezentuje s svojimi tirjatvami 
najmanj četrti del vseh ugotovljenih ali še spornih 
terjatev, vsak čas lahko zahteva naknadno volitev 
novega odbora in novega upravitelja. Vse to se zgodi 
s posredovanjem konkurznega upravitelja pri posebnem 
volilnem naroku, pri katerem se potem odloči osoda 
dosedanjih organov, kakor se pač izreče postavna ve
čina. Pri takih prilikah tedaj odločuje agitacija in zelo 
mora biti živahen, kdor hoče zbuditi mnoge upnike 
iz njihovega mrtvila in spanja. Kajti veliko je takih 
upnikov, ki pri vsakem konkurzu ne store drugega ko
raka nego da oglase svojo tirjatev. Potem pa takorekoč 
zatisnejo svoje oči, ne meneč se za tek konkurzne 
razprave in čakajo, da jim pečene piške prilete narav
nost v usta. To ni prav. Dandanes je treba pozornosti 
na vseh krajih. In pomisliti je treba, da živahnost 
nikdar ne škoduje, marveč vedno koristi.

Omeniti moramo tudi še slučaj, da ima več up
nikov skupaj solidarno do konkurza eno in isto terjatev. 
Kako naj tedaj skupina teh solidarnih upnikov izvršuje 
pravice, ki jih daje dotična skupna terjatev? Za take 
slučaje ima naša postava natančna določila. In sicer 
imajo pri volitvah in sploh v upniškem zboru vsi soli
darni upniki zaeno en sam glas, medtem ko vsak tak 
upnik lahko sam zase ugovarja in prereka v konkurzu 
oglašene druge terjatve, ugotavlja svoje ugovore zoper 
razdelilni načrt, svoje opazke zoper račune itd.

Tako smo tedaj z naštevanjem pravic, katere daje 
naša postava posameznim konkurznim upnikom, pri 
kraju. Dolgo je bilo to poglavje, in marsikdo se je 
morda čudil naši gostobesednosti. Ali ni nam žal, da 
smo ravno tej tvarini posvetili veliko pozornost. Glavna 
stvar za vsakega konkurznega upnika obstoji pač po 
našem skromnem mnenju v tem, da se svojh pravic 
zaveda in da svoje pravice tudi natančno 
pozna.

Položaj kridatarjeve žene.
Večina izmed naših čitateljev mogoče niti opazila 

ni, da se do sedaj niti z besedico nismo dotaknili — 
kridatarjeve žene. Našteli smo ves zbor upnikov, raz
delili jih v posamezne oddelke in vrste, naštevali na
tanko njihove pravice, razkrivali njih upe in nade za
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pokritje njihovih konkurznih terjatev. Le o ženi ni bilo 
še najmanjšega govora, kljub temu, da je revica naj
bolj prizadeta pri vsem, ker baš njo čaka ravno ista 
„črna“ usoda kakor njenega moža! Tudi ona mora 
zapustiti dom in prijeti za beraško palico, s katero 
naj si pomaga skozi nadaljno življenje.

Skoro vsaka žena pa ima do svojega moža go
tove terjatve. To se mora razumeti pač le v pravem 
pomenu besede in sicer tako, da ima skoro vsaka žena 
svojo doto, katero je prinesla možu v zakon. Poleg 
dote pa ima tudi izgovorjeno protidoto ali „nasprotje“, 
kakor se glasi naš domači izraz. Le redkejša ima od 
moža obljubljeno tudi vdovščino. Vse te njene terjatve 
spadajo v tretji razred konkurznih upnikov, tako da v 
tem najbolj „obiskanem“ razredu vedno nastopa tudi 
kridatarjeva žena s svojimi notarskimi spisi in z ondi 
zabeleženimi terjatvami. Kajti znano je, da se morajo 
vsa ženitna pisma delati izključno le pri c. kr. notarjih, 
in bi se vsaka žena, ki bi si ne preskrbela notarskega 
pisma za možu izrečeno doto, morala precej hudo bo
riti za svoj denar, če bi ga sploh končno tudi še dobila. 
Vrhtega se mora včasih še izkazati, da je mož tudi 
res prejel zahtevano doto. Če namreč drugi upniki pre
rekajo in ugovarjajo, češ, da mož — ne glede na že
nitna pisma — obljubljene dote nikdar ni prejel od 
žene ali koga drugega, se temu ugovoru nasproti žena 
ubrani zopet edino le z drugim notarskim pismom, ki 
potrjuje prejem dote od žene svojemu možu svoj čas 
izplačane dote. Včasih pa v tem oziru tudi notarsko 
pismo ne pomaga. Kajti po § 49. konk. r. mora biti 
to potrdilo izdano in — seveda od notarja napravljeno 
— neposredno ob sprejemu dote ali pa vsaj eno leto 
pred otvoritvijo moževega konkurza. Poznejša, četudi 
notarska potrdila, so brez veljave.

Za trgovce sicer ne velja ta strogi § 49 konk. r. 
Pač pa imajo soproge trgovcev skoro še hujše postave. 
Po § 16. uvodnega zak. k trg. zak. se morajo ženitna 
pisma in v njih ženam izgovorjene pravice vpisati v 
trgovski register vsikdar, kadar je mož v ome
njeni register zabeleženi trgovec. To je važni 
predpis zlasti v sedanjem času, ko se naše trgovce 
neprestano pozivlje in vpisuje v trgovski register. Naj 
se je moževa tvrdka registrovaia pred ali po datumu 
ženitnih pisem, pisma se morajo ne glede na to ravno 
tako oglasiti in zabeležiti v registru. Sicer nimajo 
nasproti upnikom-trgovcem moževim ni- 
kake veljave in se nanje nihče ne ozira, tako da 
žena šele tedaj pride na vrsto s svojo doto, kadar so 
vsi trgovci-upniki poplačani. Če se pa ženitna pisma 
zabeležijo v trgovskem registru, dobe z dotičnim 
dnevom svojo veljavo tudi nasproti tem upnikom. 
Starejše trgovske terjatve, ki so nastale in zapadle pred 
dnevom tega vpisa, pa vsled tega ne trpe nikake škode, 
ker pridejo po § 50 konk. r. do ravno istega pokritja

kakor da bi ne obstojale terjatve kridatarjeve žene in 
pozneje registrovanih ženitnih pisem. Kakor vidimo, 
mora biti tedaj vsaka žena zelo previdna in skrbna za 
svojo doto. To tembolj, ker je tudi naš izpodbijalni 
zakon naravnost zoper dote in njih zavarovanja na
perjen. Sicer pa imajo, kakor smo omenili, vsa ženitna 
pisma v rokah c. kr. notarji, ki morajo pač vedno tudi 
za večinoma in največkrat neverjetni slučaj moževega 
konkurza poskrbeti in vse potrebno ukreniti v „blagor 
in korist“ nevestine dote. (Dalje prih.)

Pravni pomen trgovskega 
knjigovodstva.

Piše dr. Kermavner.
(Dalje.)

II.
Trgovski zakon v zvezi s civilnim postopkom,

Določilo glede nerednih knjig pojasnuje natan
čneje civilno-pravdni red s tem, da daje sodniku pra
vico, popolnoma prosto po svojem prepričanju kakor 
pri vsakem dokazilu takotudi pri trgovskih knjigah 
razsojati, ali in v koliki meri zmanjšujejo in eventuelno 
uničujejo prečrtavanja, radiranja in drugačna izbrisavanja, 
pripisavanja ali sicer nahajajoči se vnanji nedostatki 
kake listine nje dokazilno moč.

Da zapiskov o stanju in izpremembah premoženja 
ne vodijo samo trgovci, temveč tudi mnogo mnogo 
posestnikov, zasebnikov itd., smo že omenili. Glede 
takih zapiskov določa civilno-pravdni red, da ima 
sodnik pravico po svojem prostem prepričanju ravno 
tako razsojati, ali imajo kako dokazilno moč ali ne, 
kakor glede drugih navadnih dokazil. Taki zapiski 
torej nimajo zakonito priviligirane dokazilne moči, pač 
pa jih bode sodnik, ako so redno peljani, dostikrat 
moral vpoštevati.

Ker je trgovec zakonito zavezan, da redno vodi 
svoje knjige, zato je zakonodajalec tudi dal sodniku 
pravico, da sme v sporu na predlog ene 
stranke zahtevati od druge stranke, naj 
mu predloži svoje knjige. Ako se stranka 
temu ukazu ne pokori, se smatra v škodo 
nepokorni stranki, izpoved nasprotne stranke 
o vsebini knjig pa za resnično.

Nasprotna stranka pa nima pravice, trgovske knjige 
vpogledati, ali so redno peljane itd., ampak samo 
sporno mesto sme videti v navzočnosti lastnika knjig; 
če treba se napravi prepis istega. Ostalo vsebino 
knjig pa sme vpogledati le sodnik v toliko, 
kolikor je to treba, da vidi, ali so peljane redno ali ne.

Ako se nahajajo trgovske knjige, ki se predlože, 
v kraju izven okraja spornega sodišča, potem mora
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sporno sodišče naprositi sodišče tistega okraja, v ka
terem se nahajajo knjige, da zahteva knjige, jih vpo
gleda in o vspehu poroča.

Vpogled vseh trgovskih knjig v svrho popolnega 
pregleda njih vsebine sme sodišče zahtevati samo v 
zapuščinskih zadevah, pri sporih o vkupnosti imovine 
in nje delitvi ter naposled v konkurzu.

Pri tem je treba izrecno povdarjati, da trgovec, 
ki svojih knjig na zahtevo sodnikovo ne da v vpogled, 
brezpogojno propade v pravdi, tudi ako bi se izgo
varjal, da je knjige izgubil ali da jih ne vodi. Ta do
ločba je toliko pomenljivejša, ker ni treba, da bi se 
trgovec skliceval na svoje knjige, temveč sme sodišče 
na predlog ene stranke od druge zahtevati knjige tudi 
potem, ako misli stranka s tem drugi stranki izpod
biti temelj tožbe tako, da zatrjuje kako morda samo 
domišljeno vsebino knjig. —

Pri javni trgovski družbi ima vsak družabnik pra
vico, da vpogleda trgovske knjige in papirje, in si 
napravi iz njih bilanco. Nasprotno pa nimajo te pra
vice komanditisti in tihi družabniki, pač pa lahko 
zahtevajo pismen prepis vsakoletne bilance in isto 
lahko pregledajo s pomočjo knjig in papirjev.

Delničarji in komanditni delničarji pa sploh kot 
posamezniki nimajo nobene pravice do knjig. Pravico 
bilanco pregledati ima le občni zbor delničarjev ali 
komanditnih delničarjev oziroma od tega določen organ, 
največkrat nadzorovalni svet.

Posebne določbe, tičoče se trgovinskih knjig, se 
nahajajo v patentu od 9. augusta 1854, drž. zak. št. 208.

V zapuščini vsakega trgovca nahajajoče knjige 
se morajo namreč popisati, z dnem smrti eventualno 
s pomočjo zapriseženih izvedencev skleniti in bilanci
rati ter se v inventar zapuščine iz te bilance izpiše 
stanje premoženja v trgovini.

Ako pa umrje kak trgovski družabnik, predložiti 
mora preživeli družabnik sklepni račun, ki ga pregleda 
sodišče eventualno po svojem komisarju notarju in s 
pomočjo zapriseženih izvedencev na podlagi trgovče
vih knjig.

Sedaj se moramo pa, predno nadaljujem, pred
vsem vprašati, koga vežejo te določbe, kdo pa 
j e trgovec?

Po čl. 4 trgovinskega zakonajetrgovec 
oni, kdor se obrtoma peča s trgovinskimi 
opravili.

Kaj pa so to, trgovinska opravila?
Pojem trgovinskih opravil nam označuje natančno 

trgovinski zakon v členih 271 do 274. Po teh členih 
so trgovinska opravila sledeča opravila :

a) brezpogojno
1.) nakup ali drugačna preskrba blaga ali dru

gih premičnih stvari, državnih papirjev, delnic ali drugih 
trgovskemu predmetu odmenjenih vrednostnih papirjev,

v svrho zopetne prodaje; pri tem je vse eno, 
ali se blago oziroma druge premične stvari prodajo 
naprej neizpremenjene ali pa obdelane ali predelane;

2. ) prevzetje dobave pod 1.) označenih pred
metov, katere dobavitelj v ta namen nakupi ;

3. ) prevzetje zavarovanja proti plačilu;
4. ) prevzetje pošiljatve blaga ali ljudi po morju 

in posojilo na ladjo.
b) pod pogojem, da se izvršujejo kot obrt
1. ) prevzetje obdelave ali predelave 

premičnih predmetov za druge, ako pre
sega obrt obseg rokodelskega obrta;

2. ) opravila bankirjev in menjalnic;
3. ) opravila komisij o nar j a, špediterja in 

prevoznika, potem opravila zavodov za preva
žanje ljudi ;

4. ) posredovanje ali sklepanje trgo
vinskih opravil za druge; uradna opravila 
trgovskih mešetarjev pa ne spadajo sem ;

5. ) opravila založnikov in druga opravila 
trgovin s knjigami in umetninami; nadalje 
opravila tiskarn, ako njih obrat ni samo rokodelski.

Vsa ta opravila so tudi v tem slučaju trgov
ska opravila, ako se sicer ne izvršujejo obrtoma, pač 
pa jih izvršuje trgovec v svoji sicer na 
drugačne posle urejeni trgovini.

Sploh pa so vsa opravila trgovca, 
katera spadajo k izvrševanju njegovega 
trgovskega obrta, trgovska opravila.

To velja osobito za obrtno prodajo blaga, 
premičnih stvari in vrednostnih papirjev v ta namen 
nabavljenih, kakor tudi za nabavo orodja, snovi in 
drugih premičnih stvari, ki se pri obrtu neposebno ra
bijo ali porabijo.

Pogodbe o nepremičnih stvareh (hišah, zemljiščih) 
niso nikdar trgovska opravila.

Istotako ne prodaje, katere izvršuje rokodelec v 
svojem rokodelskem obrtu.

Ako pa nastane pri trgovcu dvom, ali je izvršil 
kako opravilo v svojem obrtu kot trgovsko opravilo, 
se to smatra za verjetnejše.

Iz navedenih določb razvidimo, da po trgovinskem 
zakonu niso trgovci samo oni, katere mi pod tem 
imenom navadno mislimo, ampak tudi večina drugih 
obrtnikov, ako presega njih obrt rokodelski obseg, in 
vsi tovarnarji.

Zgoraj popisane določbe pa vendar ne veljajo za 
vse trgovce v tem zmislu, ampak samo za večje 
trgovce, zato ker določujeta §§ 7 in 9 uvodnega 
zakona k trgovskemu zakonu izpremenjena po cesarski 
naredbi od leta 1898, da veljajo določbe trgovskega 
zakona o tvrdkah, trgovskih knjigah in o prokuri 
samo za one trgovce, ki plačujejo enoletnega 
pridobninskega davka gotovi znesek in sicer:
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v mestih nad stotisoč prebivalcev najmanj 120 kron, v 
mestih nad desettisoč do stotisoč prebivalcev najmanj 
80 K, v vseh drugih mestih in krajih najmanj 50 K.

Ako je enkrat kaka tvrdka vpisana v trgovski 
register, zadevajo vse popisane določbe trgovca tudi 
potem, ako manj davka plača.

Tako je uvodni zakon, s katerim je bil trgovski 
zakon sprejet, silno omejil vse veljavne določbe o 
trgovskem knjigovodstvu. Za male, da, lahko rečemo 
tudi za srednje trgovce so vse te določbe odpravljene 
in pri tem se meri obseg trgovine po znesku plača
nega davka, katera vsota je včasih odvisna samo od 
slučaja, včasih od nevednosti pridobninske komisije, 
včasih tudi od lažnjivih denuncijacij konkurenčne zavisti.

Da to merilo ni pravo, o tem mislim ne more 
biti dvoma. Istotako je tudi brezdvomno popolnoma 
napačno, da je veljava vseh teh določb za srednje in 
male trgovce odpravljena. V vseh zadevah bi bila 
umestna temeljita revizija trgovskega zakona. Trgovci 
sami bi morali imeti pravico določevati, komu prista
jajo pravice in dolžnosti, izvirajoče iz določil trgovskega 
zakona o trgovskih knjigah, najsi bi bilo to že potom 
trgovskih in obrtnih zbornic ali kakorkoli drugače. 
Zakon naj bi pa le označil način tega določevanja in 
pa znake, kateri bi gotove vrste trgovce brezpogojno 
podvrgli omenjenim določilom. V tem oziru se še žali- 
bog ni storita takorekoč ničesar.

O tej priliki mi bodi dovoljeno na tem mestu do
dati uvodnim besedam tega članka v sedmi številki 
„Slovenskega trgovskega Vestnika“ še sledeče pojasnilo. 
Res je, da dandanes celo vsak dober in skrben kmet 
zapisuje izdane in prejete denarje in druge gospodarske 
stvari, res je pa tudi, da s temi zapiski ne more ni
komur ničesar dokazati, ker jih vodi samo sebi v olaj
šanje spomina, ne pa z namenom, da bi imel v njih 
vedno razvidno stanje svojega premoženja.

Tako je tudi mnogo trgovcev (največ špeceristov, 
trgovcev z deželnimi pridelki itd), ki vodijo knjige samo 
kot zapiske, ki naj podpirajo in razbremenjujejo njihov 
spomin, ne pa kot zapiske, ki naj vsakemu dajo raz
vidnost o stanju premoženja.

Zato tudi take knjige ne dajo nikake kontrole o 
poslovanju osobja in v slučaju potrebe natančne 
bilance odrečejo.

V očigled dejstvu, da je ta nedostatek notoričen, 
v očigled premnogim tožbam, v katerih so trgovci 
zaradi nedostatnega knjigovodstva trpeli gmotno in 
moralno škodo, izboljšanja našega knjigovodstva ne 
moremo zadosti toplo pripoiočati. (Dalje prih.)

O dokazu usposobljenosti.
(Dalje.)

Kako je z dokazom usposobljenosti v obrtnem 
redu iz leta 1859? Obrtni red pozna le dve vrsti obrtov: 
svobodne in koncesijonirane. Svobodne obrte sme iz
vrševati vsakdo, ki sme upravljati svoje premoženje 
sam, ovire so stavljene le osebam, ki so grešile zoper 
kazenski zakon z zločini iz dobičkaželjnosti. Tudi več 
obrtov hkratu izvrševati je dovoljeno. Za usposoblje
nost se oblastvom pri teh obrtih ni brigati. Kocesijo- 
niranih obrtov je bilo 14, med njimi gostilniški, tiskarski, 
stavbni obrti. Za izvrševanje koncesijoniranih obrtov 
je potrebno oblastveno dovoljenje. Pa tudi pri konce
sijoniranih obrtih se je zahtevalo dokaza usposoblje
nosti le za te-le obrte : tiskarski, dimnikarski in za štiri 
stavbne obrte (za obrt stavbnika, zidarja, tesarja in 
kamnoseka).

V tem času gospodarske svobode se je smel in 
mogel posvetiti vsakdo oni stroki in onemu obrtovanju, 
ki mu je najbolj prijalo in v katerem je mogel upati 
na najboljše uspehe. Ali občna zadovoljnost s tem po
ložajem ni trajala dolgo. Prav tisti, ki so svojčas naj
več pridobili z odpravo cehov, to so nekdanji pomo
čniki, ki so često le vsled odprave cehov prišli do 
obrtne samostojnosti, so se kot samostojni mojstri 
skoro začeli vnemati za načelo, da ne gre, da bi 
smel vsakdo lotiti se njihovega obrta. Teh nezado
voljnih elementov je bita vedno več, gibanje proti 
obrtni svobodi je počasi sicer in skoro nevidno, ali 
vendar odločno in trajno napredovalo. Ob času obrtne 
svobode, ko je vsakdo brez utesnitve mogel do skraj
nosti napeti silo svojega znanja in pokazati vso svojo 
darovitost in iznajdljivost, ob časih, ko se je brez te
žav vršil prehod iz ene obrtne stroke v drugo, se je 
dobro godilo darovitim in spretnim ljudem, zlasti pa 
onim, ki so se vsled svoje darovitosti hitro prilagodili 
novim razmeram, če v starih ni šlo, tem slabejše se 
je godilo onim, ki so bili v svoji stroki le manj spretni 
in jim je manjkalo kupčijske spretnosti in nagle od
ločnosti. V gospodarsko ugodnih letih je nezadovoljnost 
potihnila, zato pa je bila tem glasnejša ob času go
spodarskih kriz. Tako posebno po nesrečni vojni leta 
1866. in pa po slovitem polomu 1. 1873.

Ljudem je že prešlo iz spomina, kakšne razmere 
so bile pred letom 1860 za obrtnost. To pa jim je 
ostalo, da je bita drugače pred uvedbo obrtne svobode. 
Kdor ve, kako verne poslušalce najde pripovednik o 
„zlatih starih časih“, bode umel, da so vsi, ki se jim 
je godilo slabo, radi verjeli, da so bili ob času, ko 
še ni bilo obrtne svobode, za obrt boljši časi. Umljivo 
in naravno je, da so iščoč vzrokov slabega položaja radi 
delali obrtno svobodo odgovorno za slabe čase. Od 
odprave obrtne svobode so se nadejali boljših časov.
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In tako se je širil glas, da obrtno delo ne sme biti 
svobodno in neutesnjeno, marveč, da je od oseb, ki 
hočejo obrtovati, terjati dokaze o njih znanju in spo
sobnosti. Samouki da so škodljivci. Obrtnemu delu 
treba stroge obrambe proti neukemu naraščaju. Ugo
vori, da slabega položaja in neugodnega stanja malega 
obrtnika ni kriva obrtna svoboda kot taka, marveč 
splošna prememba gospodarskih razmer in nagibanje 
k proizvajanju v velikem; ugovori, da uvedba dokaza 
usposobljenosti ne bo mogla podpreti malega obrta in 
mu pomagati do boljših časov, so izginili v nič proti 
odločni zahtevi po uvedbi dokaza usposobljenosti. Raz- 
sežna agitacija za uvedbo dokaza usposobljenosti je 
rodila vspeh in izzvala leta 1883 prvo in najtemelji
tejšo premembo obrtnega reda iz 1. 1859.

Premembe se tičejo prvih štirih poglavij obrtnega 
reda, ki govore o nastopanju in izvrševanju obrtov. 
Le-ta poglavja so ostala v tej obliki neizpremenjena 
in so v veljavi še dandanes. Po določbah sedaj veljav
nega obrtnega reda je mimo tovarniških obratov raz
ločevati tri vrste obrtov : Svobodne ali proste obrte, to 
so tisti, ki jih sme pričeti in izvrševati vsakdo, ki more 
samostalno upravljati svoje premoženje, da jih le zglasi 
pri pristojnem obrtnem oblastvu. Njih število ni dolo
čeno, marveč je šteti med svobodne vse tiste obrte, ki 
niso navedeni v seznamu koncesijoniranih in rokodel
skih obrtov. — Koncesijonirani obrti so tisti, za 
katere je treba dopustila obrtnega oblastva, ki se pri 
tem ozira na zanesljivost prosilcev, na lokalne potrebe, 
pri nekaterih tudi na sposobnost prosilcev. Koncesijo
niranih obrtov je sedaj 29. — Tretja vrsta obrtov, ki 
jih je na novo uvedla obrtna novela iz leta 1883, so 
rokodelski obrti. Novela iz 1. 1883. pa ne navaja 
imenoma posameznih obrtov, ki jih je smatrati za roko
delske, ampak prepušča ministrstvu, da izvede uvrstitev. 
Obrtna novela se omeji zgolj na to, da v splošnem 
označi za rokodelske obrte take obrte, pri katerih treba 
spretnosti in ročnosti, ki se pridobe tekom primerne 
učne in pomočniške dobe. Ministrska naredba iz leta 
1884 navaja 47 rokodelskih obrtov. Taki obrti so na 
primer: pekovski, mizarski, krojaški, čevljarski, klobu- 
čarski, kovaški in ključavničarski obrt. Kako je z do
kazom usposobljennsti po sedaj veljavnih določbah 
obrtnega reda?

Za nastop svobodnih obrtov ni treba donašati 
dokaza usposobljenosti, pač pa se je treba izkazati z 
dokazom usposobljenosti onim, ki žele izvrševati samo
stojno rokodelske obrte, kakor tudi osebam, ki bi rade 
pričele določene koncesijonirane obrte. Za nekatere 
koncesijonirane obrte je namreč in to za vsak obrt 
posebej predpisano, kakšno usposobljenost je dokazati. 
Za rokodelske obrte pa je v zakonu splošno določeno, 
kako naj se donaša dokaz usposobljenosti. Izkazati se 
je pred vsem z učnim izpričevalom o prestani učni

dobi, ki ne sme trajati manj nego dve in ne več kakor 
štiri leta. V učni pogodbi je potem v vsakem primeru 
odgovoriti, kako dolgo naj se posameznik uči obrta. 
Kjer pa obrtne zadruge določijo, koliko časa naj traja 
učna doba, tam potem ni več na voljo dano strankam, 
dogovarjati se glede učne dobe. Določba obrtne za
druge jih veže. Po končani učni dobi izda mojster 
vajencu učno izpričevalo, ki je potrdi pristojno župan
stvo in pristojna obrtna zadruga. Obrtne zadruge imajo 
pravico, da predpišejo za vajence onih mojstrov, ki so 
njih člani, vajenško izkušnjo. Te pravice pa se obrtne 
zadruge v naših krajih le redko poslužujejo. O takih 
primerih je potem vajenec primoran prestati izkušnjo 
pri obrtni zadrugi, ki mu nato izda takozvano učno 
pismo. Po dokončani učni dobi je prebiti še vsaj dve
letno pomočniško dobo, tekom katere naj si mladi 
delavec utrdi svoje znanje. Opremljen z delavskim in 
učnim izpričevalom, katero morejo nadomestiti tudi iz
pričevala o delavski knjižici, ima mladi rokodelec pra
vico, pričeti samostojno obrtovati. Svojo namero mora 
naznaniti obrtnemu oblastvu in si pridobiti obrtni list.

(Dalje prih.)

Raznoterosti.
Prešeren. V nedeljo 10. t. m. smo slavili slavje, kakršnega 

Slovenci še nismo doživeli. Krasen in impozanten spomenik stoji 
na najlepšem ljubljanskem trgu, spomenik našega Prešerna! 
Naša naloga ni, da bi opisali svečanost odkritja, toda spominjati se 
moramo s par besedami tega velepomembnega trenotka, tega praz
nika vsakega Slovenca.

Zavesa je padla, topovi so zagrmeli, klobuki in čepice so 
švignile v zrak in urnebesni slava in živio se je razlegal po trgu. 
Pred nami je stal krasen spomenik in dušo in srce je moralo vsa
kemu navzočemu pretresti ob tem svetem trenotku. Večini prisotnih 
so solze zarosile oči in v dušah so nam zabrnele najtajnejše strune 
ljubezni in navdušenja v prvi vrsti do onega, ki nam je vzbudil 
srca, v drugi vrsti do naše rodne zemlje in do milega, lepega 
jezika slovenskega. Naj bi bil kdo še tak mlačnež, ta prizor ga je 
moral geniti, moral mu je vzbuditi ponos, da se prišteva k malemu 
narodu, čigar lastnina je velikan Prešeren.

Več nego sto let je preteklo, odkar se je pesnik rodil in 
več nego petdeset, odkar je umrl. Dolgo časa je trajalo, da se je 
njegov pomen in nastop na obzorju slovenske literature začel, izpo- 
znavati in da je prišel do take veljave med Slovenci kakor jo ima 
danes. Dolg, ki smo ga dolgovali toliko časa Prešernovim manom, 
smo poplačali šele sedaj, ko smo mu postavili veličasten, njega 
vreden spomenik. Prešeren je prvi pokazal, kako lep je naš jezik, 
in šele takrat se je začela dvigati poprej zaničevana slovenščina.

Spomenik našega Prešerna stoji, postavimo si tudi slovenski 
trgovci in trgovski sotrudniki spomenik v srcu v tem pogledu, da 
vsak goji krasno materinščino v vsem poslovanju, da ji skuša tudi 
napram tujcem pridobiti tisto veljavo, ki jo imajo drugi jeziki. Le 
takrat nas bodo tujci spoštovali, le takrat priznali naš jezik enako
vrednim, ako bomo obstajali na tem stališču, da mora tujec z 
nami v slovenščini korespondirati, ako hoče dobiček od nas imeti. 
Tako bomo delovali v Prešernovem duhu in mu s tem postavili še 
lepši spomenik nego je kip iz brona! Prešernov duh naj živi tudi 
med nami in delujmo na to, da bomo vredni njega, genija sve
tovne slave! * —n.
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Mir med Rusi in Japonci se je sklenil 1. t. m. Zgodilo se 
je nekaj nepojmljivega. Japonska, ki je v celi vojni zmagovala, je 
tukaj prvič podlegla, mir se je zoper vsako pričakovanje za Rusijo 
ugodno sklenil. Japonsko javno mnenje je skrajno razburjeno, kajti 
sklenjeni mir se smatra kot prvi poraz. Kaj je napotilo Japonce do 
tega, da so opustili svoje glavne zahteve, namreč vojno odškodnino, 
razorožene bojne ladje, ki jih ima Rusija v različnih pristaniščih 
Daljnega Vztoka, dalje da Rusija ne sme imeti velikega bojnega 
brodovja v vodah Daljnega Vztoka in da mora odstopiti ves otok 
Sahalin, je še tajnost, a vendar se mora smatrati, da je Japonce 
prisilila gospodarska razumnost do tega. Denarne sile Japoncev bi 
bile ob nadaljevanju vojne poprej izčrpane, nego ruske. Japonska 
je potrosila milijarde za vojno in iskati je morala vedno novih 
posojil. In malo pred sklepom miru je zopet iskala posojila izven 
svoje zemlje. Dobila bi zopet denarja, toda težko, zlasti ko so Rusi 
odločno izjavili, da ne plačajo niti kopejke vojne odškodnine. Ja
ponci bi napeli skrajne sile, da vzmorejo nadaljevanje vojne, toda 
to bi jih končno neizogibno privedlo do financijalnega in gospo
darskega poloma. Japonec je izvrsten trgovec, zato je začel misliti 
na gospodarske posledice. Morda bi pa v svojem ponosu kot zma
govalec vendar še ne odnehal, ko bi ga ne opozoril Roosevelt na 
gospodarske posledice. Trgovinski duh predsednika Roosevelta 
je tukaj triumfiral. Roosevelt je opozoril barona Komura ustmeno 
in mikada brzojavno, da bi nastal gospodarski polom na Japonskem, 
in to je japonski vladi odprlo oči. Nam se je le treba veseliti s 
človeškega kakor gospodarskega stališča, da se je strahovita tra
gedija na Dalnem Vztoku naposled končala. — n

*
Trstu grozi nevarnost. Kraljeva komisija v Rimu je po

vodom predpriprav za italijanski trgovinski pomorski zakon izdelala 
nov program, na podlagi katerega naj bi se Benetke izvolile za 
glavno postajo, za emporij pomorske trgovine. Iz Benetk naj bi se 
nanovo napravile nove ladijske črte na vse kraje. Ako bi se to 
uresničilo, bi grozila našemu ladjeplovstvu velika nevarnost in v 
prvi vrsti bi bilo oškodovano naše pristanišče Trst.

*
Srbi in naša narodna kava. Kakor se nam poroča, so tr

govci na Srbskem sklenili, da ne bodo več naročali in prodajali 
Frankove kave, marveč bodo odslej jemali Cirilovo in Zvezdno 
kavo iz Ljubljane. Zavedni srbski trgovci so dali napraviti lepake 
in jih razširili po vsi kraljevini, v katerih naznanjajo narodu ta 
svoj sklep in ga poživljajo, da naj ne kupuje druge kave, kakor 
to, ki jo trgovci naročajo iz Ljubljane. Tudi srbski časopisi priob
čujejo isti poziv. Kakor čujemo, se je za Srbijo že naročilo velike 
množine kave iz Ljubljane. — Beležimo to vest z največjim zado
ščenjem, zakaj s tem svojim činom so Srbi pokazali, kako se dado 
praktično uspešno izvrševati načela slovanske vzajemnosti. Čast 
jim! Naj bi jih posnemali Slovenci in se učili od njih narodne 
samozavesti.

Društvene vesti.
Volitev v pomočniški odbor gremija trgovcev se vrši v 

nedeljo dne, 17. t. m. v veliki dvorani „Mestnega doma.“ Gg. člane 
opozarjamo, da se te velevažne volitve vsi, ki imajo volilno pra
vico, udeleže ter oddajo svoje glasove za naslednje kandidate, ki 
so se soglasno določili na sestanku dne 27. avgusta 1.1. Načelnik: 
Karel Tekavčič. Načelnikov namestnik: Ignacij Kessler. Odborniki: 
Josip Drčar, Ivan Kmet, Josip Kraigher, Pavel Magdič, Karel Meglič, 
Ivan Volk. Odposlanca k zborovanjem gremija: Pavel Magdič, 
Karel Meglič. Razsodišče: Fran. Berjak, Fran Mulaček, Ivan Samec, 
Oton Schmidt, Josip Sekula, Emerik Teršan. Namestniki : Fran 
Matajc, Fran Smole, Rudolf Stritar. Volilno pravico ima vsak 
trgovski sotrudnik oziroma kontorist, ki je v službi pri kaki pro-

tokolirani trgovski tvrdki v Ljubljani in je 18 let star. Torej v 
nedeljo vsi, ki imate volilno pravico, k volitvi!

*
Učni tečaji. Odbor slov. trg. društva „Merkur“ naznanja 

svojim članom, da se otvore tudi letos s 1. oktobrom učni večerni 
tečaji. V prvi vrsti nameravamo prirediti tečaj za knjigovodstvo 
in stenografijo. Če bi se pa oglasilo primerno število članov še 
za druge tečaje, je društvo pripravljeno, prirediti še druge tečaje. 
Odbor poživlja vse člane, ki se nameravajo učnih tečajev udele
ževati, da to odboru čimprej naznanijo. V naznanilu je navesti, 
katerih tečajev se nameravajo udeleževati.

*
Himen. Poročil se je dne 2. septembra t. 1. član našega 

društva g. Janko Česnik, trgovec v Ljubljani, z gospico Mici 
Juvančičev o. Iskreno čestitamo !

*
Dne 25. novembra t. 1. bode 5 let, odkar se je ustanovilo 

slovensko trgovsko društvo „Merkur.“ Odbor je v seji dne 8 t. m. 
sklenil, da se vrši v nedeljo, dne 26. novembra t. I. dopoldne 
slavnostni občni zbor. Poleg tega izide ob tej priliki kot 
priloga „Slovenskemu trgovskemu Vestniku“ imenik članov.

Odkritja Prešernovega spomenika se je naše društvo ude
ležilo korporativno. Zveza slov. pevskih društev, pri kateri je tudi 
naš pevski zbor, je zapela pri odkritju spomenika 2 pesmi. Zvečer 
so se vršili komerzi. V hotelu „Lloyd“ je zapel naš pevski zbor 
več pesmi ter žel obilo pohvale.

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!“

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.

S B

B Advokat B
o

o

dr. Franc Ksnu. Počeli
naznanja vljudno, da je otvoril svojo

pisarno
v Ljubljani na Starem trgu 30,
II. nadstropje (v hiši gospe Marije Plautz, 
tik postajališča električne cestne železnice na 

Sv. Jakoba trgu).
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SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur“.

Letnik II. V Ljubljani, dne 15. oktobra 1905. Št. 10.

O nedeljskem počitku.
Obstoječe določbe o nedeljskem počitku zadene 

s 1. novembrom t. 1. važna in dalekosežna izprememba. 
S tem dnevom stopi v veljavo državni zakon z dne 
18. julija t. 1., ki provzroči zlasti glede nedeljskega 
počitka v trgovinskih obrtih znamenit preobrat. Kakor 
dosedanji državni zakoni o nedeljskem počitku tudi 
novi predmetni zakon prinaša le splošne, cele monar
hije se tičoče določbe ter prepušča podrobno ureditev 
nedeljskega počitka po posameznih kronovinah de
želnim vladam in namestništvom. Velika raznoličnost 
gospodarskih razmer in individuvalne prometne po
trebe poedinih dežel narekujejo od nekdaj že neod- 
bitno zahtevo, da se prilagode določbe o nedeljskem 
počitku povsem drugačnim razmeram v gospodarsko 
naprednih in manj razvitih krajih prostrane Avstrije.

Doslej je bilo dopustno nedeljsko delo v trgo
vinah praviloma za šest ur, ali deželna politična 
oblastva so smela dovoliti nedeljsko delo v krajih z 
manj kakor 6000 prebivalci za največ osem ur s tem 
pridržkom, da se trgovskih uslužbencev ni smelo upo
rabljati tudi v takih krajih več kakor šest ur. Tudi so 
imela deželna politična oblastva pravico na predlog 
obrtnih zadrug (gremijev) utesniti dopustnost ne
deljskega dela na manj kakor šest ur in eventualno 
tudi prepovedati nedeljsko delo. Dasi se je ponekod, 
kakor na primer v Ljubljani, že za veljavnosti navedenih 
določb saj deloma odpravilo nedeljsko delo, je vendar 
določba državnega zakona, da se sme utesniti nedeljsko 
delo le na predlog obrtnih zadrug, v mnogih krajih 
znatno oteževala krepko prodiranje zahteve po uvedbi 
splošnega nedeljskega počitka v trgovinskih obrtih. 
Deželnim političnim oblastvom so bile vezane roke, 
brez predloga prizadetih obrtnih zadrug niso mogle, 
četudi postopoma in v presledkih, stopati do zadnjega 
cilja — do splošnega nedeljskega počitka v trgovinskih 
obrtih.

Novi državni zakon o nedeljskem počitku po
menja v avstrijski zakonodaji velik korak naprej v 
stremljenju za odpravo obrtnega dela ob nedeljah. 
Novi zakon pred vsem določa, da je v trgovinskih

obrtih ob nedeljah dovoljena prodaja največ štiri ure. 
Porazdelitev, oziroma določitev teh štirih ur v posa
meznih krajih je prepuščena deželnim političnim obla
stvom, ki pa morajo poprašati za mnenje trgovske 
zbornice, županstva, gremije in pomočniške zbore, 
predno objavijo svoje ukrepe. Hkratu pa daje državni 
zbor političnim oblastvom polnomočje, da utesne 
nedeljsko delo na manj nego štiri ure ali pa da po
polnoma izključijo nedeljsko delo, ne da bi 
bile pri tem — kakor po sedanjem zakonu — 
vezane na predloge in izjave gremijev. V 
krajih, ki imajo manj nego 6000 prebivalcev, smejo 
deželna politična oblastva vpoštevajoč dejanske razmere 
teh krajev dovoliti dopustnost nedeljskega dela za vse 
ali le za nedelje ob določenih letnih časih do največ 
šest ur, to pa zlasti ondot, kjer si ljudje iz okolice 
zalagajo ob nedeljah svoje potrebe pri trgovcih spotoma, 
ko prihajajo k maši ali po drugih poslih v manjša mesta 
in večje trge. Često se pripeti, da ima trgovec poleg 
trgovine še kako drugo obrtno podjetje, za katero ve
ljajo morda drugi predpisi glede nedeljskega počitka. 
V takih primerih se je ravnati glede nedeljskega po
čitka po strožji določbi, ako nista obe podjetji strogo 
ločeni. Poudariti je, da vse te določbe o nedeljskem 
počitku veljajo tudi za one trgovce, ki nimajo usluž
bencev kakor tudi za krošnjarski obrt.

Glede nedeljskega dela v komptoarjih in obrtnih 
pisarnah veli zakon izrecno, da se smejo dovoliti 
od strani političnih deželnih oblastev kvečjemu za čas 
dveh dopoldanskih ur. Določiti te ure je istotako pri
držano pol. deželnim oblastvom. Iz te določbe sledi, 
da je komptoarsko, odnosno pisarniško delo ob ne
deljah na sebi po državnem zakonu prepovedano in 
da je treba za dopustnost šele izrecnega dovolila od 
strani pol. deželnega oblastva. Važna izprememba, 
uvedena po novem zakonu je končno ta, da gre tr
govskim uslužbencem, ki so ob nedeljah v službi več 
nego tri ure, pravica do nadomestnega počitka, in 
sicer jim je dovoliti ali vsako drugo nedeljo popolnoma 
prosto ali pa med tednom pol dneva počitka.

V predstoječem odstavku smo navedli v glavnih 
potezah bistvene določbe novega državnega zakona.

10
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Primerjajoč te določbe z onimi prejšnjih predmetnih 
zakonov ni težko izprevideti, da se giblje avstrijsko 
zakonodajstvo v odločni smeri do popolne odprave 
nedeljskega dela v obrti in trgovini. Počasi se vrši ta 
preobrat od etape do etape, ali vendar odločno naprej ; 
vsaka pridobljena postojanka je vzpodbuda k borbi za 
dosego novih uspehov. V gospodarskem življenju sploh 
ne gre skokoma. V obrtu je stremljenje hitrejše prišlo 
do večjih uspehov, v splošnem težje in napornejše 
ročno delo v obrtu in v tovarnah je našlo vnetejših 
zagovornikov za to, da počiva delo ob nedeljah. V 
trgovinskih obrtih je gibanju za dosego nedeljskega 
počitka premagati večji odpor. Vzroke je iskati v naravi 
in nalogi trgovinskih obrtov, pa tudi v tem, da je zlasti 
v manjših krajih število nastavljencev pičlo in da so 
vezi med njimi rahlejše nego pri obrtnem pomožnem 
osobju in naposled ne manj v takozvanih „ozirih na 
nepogrešne potrebe konzumentov“. Gibanje za odpravo 
nedeljskega dela pa gre zlasti v zadnjih časih tudi v 
trgovinskih obrtih odločno in zmagonosno od uspeha 
do uspeha. Ponekod je premagati sto ovir in težav; 
dva interesa, delodajalcev in delojemalcev, si ostro 
stopita nasproti, in vsakokratna ureditev nedeljskega 
dela je vselej nekak kompromis, ustanovljen začasno 
med dvema za premoč se borečima strankama. Nekaj 
pa stoji! Javno mnenje je danes po veliki večini na 
strani onih, ki se potegujejo za nedeljski počitek. Javno 
mnenje je, kakor v drugih vprašanjih tudi glede ne
deljskega počitka toliko socijalizirano, tako dostopno 
težnjam onih, ki vstajajo zoper delo brez počitka, da 
ne more biti dvojbe o končni dosegi popolnega prazno
vanja dela ob nedeljah. Dokler se je v borbi za ne
deljski počitek naglašalo izključno le verske ozire, kažoč 
na cerkvene ukaze, ni bilo pravih uspehov; šele ko se 
je začelo s poudarkom kazati ne manj na socijalno 
važnost nedeljskega počitka, je gibanje prišlo v pravi 
tek in tir. Stoprav tedaj je v najširše kroge prodrlo 
naziranje, da je delo zaradi človeka in ne 
človek zaradi dela.

Tudi v naši deželi bo v teh dneh deželni vladi 
v okviru državnega zakona preurediti predpise o ne
deljskem počitku. Zanašamo se na to, da bode vlado 
vodila previdnost in da bode namesto po raznih de
želnih zakonikih raztresenih določb o nedeljskem po
čitku postavila enoten ukaz. Preureditev določb o 
nedeljskem delu pri nas ne bode delala posebnih težav. 
V obrtih nedeljsko delo vsled stare in dobre slovenske 
navade, praznovati nedelje in praznike, že zdavnaj ni 
več v navadi. Le nekaj obrtov je — pekovski, sladči- 
čarski, brivski, mesarski in vrtnarski, kateri ne utrpe 
prav nedeljskega dela. V trgovinskih obrtih v Ljubljani 
je že 1. 1902 deželna vlada uvedla popolen nedeljski 
počitek, izvzemši le trgovine z živili, potem ko se že 
prej nekatere večje manufakturne trgovine ob nedeljah

niso odpirale. Brez posebnih rekriminacij se je sprejela 
v Ljubljani ta odločna preosnova, in danes se lahko 
reče, da se je novi položaj že udomačil, ne da bi bilo 
moči govoriti o kaki vpoštevni škodi. Lepe te prido
bitve Ljubljana izvestno ne izgubi več, trgovci sami bi 
se dvignili zoper tak poizkus; pač pa z največjo goto
vostjo pričakujemo, da prinese 1. november našemu 
stolnemu mestu popolen nedeljski počitek v 
vseh trgovinah. Do tega mora priti, saj so se celo 
malone vsi trgovci z živili izrekli za uvedbo nedeljskega 
počitka, le nekaj trgovcev na periferiji je v utemeljeni 
skrbi pred občutno škodo ugovarjalo, pa tudi ti bodo 
soglašali z večino, ako deželna vlada, kar je edino pravilno 
in odgovarja tudi navodilu ministrstva deželnim polit, 
oblastvom, odredi iste določbe o nedeljskem 
počitku kakor vLjubljani tudi vonih vaseh 
ljubljanske okolice, ki meje na mestno 
ozemlje. Ali ne le posamezni trgovci, tudi vsa sta
novska zastopstva trgovcev in trgovskih nastavljencev 
so oddala svoja vota deželni vladi, ki soglašajo v tem, 
da je v Ljubljani uvesti v trgovinah popolen nedeljski 
počitek.

Tako torej v Ljubljani. Ozreti pa se nam je tudi 
na ostalo deželo. Povedali smo, da državni zakon do
voljuje ob nedeljah le štiriurno delo po trgovinah in 
le ob izpričani potrebi je v krajih z manj nego 6000 
prebivalci moči dovoliti največ šesturno delo. Tega ni 
prerekati, da je v večjih krajih na deželi, kamor pri
hajajo ljudje iz bližnjih vasi prav ob nedeljah najlaže, 
težko še pogrešati povsem nedeljskega dela v trgovinah. 
Prerekati pa tudi ni tega, da je služba po trgovinah na 
deželi dokaj težavnejša in napornejša nego v mestu. 
Nastavljenec na deželi se mora prijeti od kraja vsakega 
dela, redko le mu je težak v pomoč pri dviganju težkih 
vreč. To oboje je dejati na tehtnico deželni vladi, ko 
bode odločala o predpisih glede nedeljskega počitka v 
trgovinah izven Ljubljane. In če hoče, da porečemo, 
da jo je vodila pravičnost napram obojnim interesom, 
ne sme biti preradodarna ob dovoljevanju štiri ure 
presegajočega nedeljskega dela. Dejanskim potrebam 
je ustreči, to priznavamo; zato pa na drugi strani v 

I javnem interesu ter v interesu nastavljencev na deželi 
odločno zahtevamo, da se ob dvanajsti uri opol
dan v normalnih razmerah tudi na deželi 
vsepovsod zapirajo trgovine. Nedeljski popoldan 
mora trgovskim nastavljenemu ostati prost, da se od
dahnejo po napornem delu ter dobe časa, pobrigati se 
tudi zase, za svoje telesne in duševne potrebe. Preko 
svojih sil ni vpregati nikogar! „Est modus in rebus.“

IF.
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O konkurzih.
Spisal dr. Konrad Vodušek.

(Dalje.)

Upravitelj konkurzne mase.

Konkurzni upravitelj igra najvažnejšo vlogo v 
vsakem konkurzu. V njegovih rokah leži usoda kon
kurza samega kakor, tudi usoda vsake posamezne 
terjatve. Culi smo, da ima upništvo troje organov, ki 
nastopajo v njegovem imenu in v njegovi službi, 
namreč upniški zbor, upniški odbor in konkurznega 
upravitelja. Med njimi zavzema prvo mesto upravitelj. 
Vsled tega hočemo najprvo opisati njegovo stališče in 
njegov delokrog, potem pa preiti k nalogam upniškega 
odbora in zbora.

Predvsem si treba dobro zapomniti, da zastopa 
upravitelj konkurzno upništvo in ne kridatarja. Le v 
kolikor obsegajo koristi upništva tudi koristi kridatar
jeve, nastopa upravitelj za enega in drugega. Sicer pa 
ostane kridatar povsem samostojen, četudi brez svojega 
bivšega, sedaj v konkurz zapadlega premoženja. Kri
datar celo lahko zahteva odškodnino od upravitelja, 
če dokaže, da mu je s svojim postopanjem zakrivil kako 
škodo. Nasprotno pa tudi upravitelj včasih nastopa v 
korist upnikov zoper kridatarja. Zahteva lahko, da 
se ga zapre, da se mu naloži manifestacijska prisega, 
in pred vsem lahko izpodbija v zmislu že večkrat 
omenjenega izpodbijalnega zakona vsa nedovoljena 
pravna dejanja njegova.

Upravitelj konkurzne mase dela tedaj edino le v 
prospeh in na korist konkurznih upnikov. Njegova 
naloga obstoji v tem, da upravlja in realizuje vse 
konkurzno premoženje, da dožene terjatev in pravice 
vsakega posameznega upnika in da končno razdeli 
vso maso med upnike. To je ves njegov delokrog, 
označen s kratkimi besedami. Omeniti je še, da je pri 
tem deloma samostojen, deloma pa odvisen od up
niškega odbora in zbora, čigar dovoljenje si mora 
preskrbeti za nekatere važnejše posle.

Znano je, da se takoj z otvoritvijo vsakega kon
kurza tudi že imenuje začasni njegov upravitelj. In 
sicer ga imenuje konkurzna sodnija, ki razpiše in do
loči tudi takozvani volilni narok. Pri tem naroku imajo 
upniki o začasno imenovanem konkurznem upniku 
oddati svoje mnenje in staviti svoje predloge. Večina 
se pri tem naroku določi po visokosti verjetno izka
zanih terjatev. Vendar sodnija na ta mnenja in te pred
loge ni vezana. Mora pa jih, če le mogoče, vpoštevati. 
Pri volilnem naroku ima tedaj sodišče tudi še glavno 
besedo glede upravitelja. Gotovo pa je, da mora 
prvotno poklicanega odstaviti in nadomestiti z drugim, 
ako uveljavijo upniki tako važne ugovore zoper njega, 
da se jih po postavi ne da prezreti.

Tako se tedaj lahko zgodi, da se prvi konkurzni 
upravitelj pri volilnem naroku obdrži ali pa da stopi 
drugi na njegovo mesto. Obadva pa sta še vedno 
provizorična. Kajti oseba upraviteljeva in njegova usoda 
se odioči stoprav pri likvidacijskem nam že znanem 
naroku (§ 143 konk. r.). Po izvršeni likvidaciji namreč 
pride volitev novega upravitelja na dnevni red. Vsakdo 
izmed upnikov ima pravico predlagati volitev novega 
upravitelja in namestnika. To je zelo važno in se ne 
sme prezreti! Ako ta predlog najde večino upnikov, 
ki se določi po zneskih že oglašenih, bodisi že ugo
tovljenih, bodisi še spornih terjatev, se mora dosedanji 
upravitelj umakniti. Konkurzno sodišče nima pravice 
ugovarjati tej izvolitvi. Kajti pri likvidacijskem naroku 
odloči edinole prosta volja upništva in na njej sloneča 
volitev, medtem ko preneha vsaka ingerenca od strani 
konkurznega sodišča glede upraviteljeve osebe. Če se je 
tedaj pri takozvanem „volilnem“ naroku z večino 
„predlagani“ upravitelj zavrnil od kake ljubeznjive 
sodnije, s tem še ni rečeno, da se mora upništvo 
za vselej ukloniti sodnijski volji. Treba je samo poča
kati na likvidacijski narok, in tukaj naj si upniki 
„prosto volijo“ moža svojega zaupanja za upravitelja. 
Seveda, kadar pri likvidacijskem naroku nihče izmed 
upnikov ne ugovarja zoper osebo provizoričnega upra
vitelja in namestnika, tedaj oba ostaneta na svojih do
sedanjih mestih.

Po likvidacijskem naroku se le redkokedaj spre
minja oseba upravitelja. Vendar naknadna volitev ni 
izključena, ker imajo upniki, oziroma del upnikov, ki 
in če reprenzentujejo četrti del svote vseh oglašenih, 
če tudi še spornih terjatev, pravico zahtevati volitev 
novega upravitelja, v kar se razpiše posebni narok.

Če se pomisli, da je upravitelj steber vsakega 
konkurza in takozvana „duša“ vsega konkurznega 
gibanja, je jasno, da si je ravnokar opisane postavne 
predpise treba natanko zapomniti. Upravitelj je od
visen od zaupanja konkurznih upnikov, ki imajo obilo 
postavnih sredstev na razpolago, da se otresejo ne
zanesljivih in nerodnih upraviteljev. —

Tako smo tedaj dospeli do zanimivega vprašanja : 
Kdo bodi konkurzni upravitelj? § 75. konk. r. pravi, 
da mora biti neoporečena, zanesljiva in izurjena 
„moška oseba“, ki biva v kraju, kjer uraduje kon
kurzni komisar. Tudi pravi postava, da se lahko izbere 
iz ali izven kroga konkurznih upnikov. Edino le s 
kridatarjem ne sme biti v zakonu, v sorodstvu ali 
svaštvu do četrtega kolena. Omeniti je, da po likvida
cijskem naroku sorodstvo in svaštvo ne igra nobene 
vloge.

Drugih predpisov glede upraviteljeve osebe ne 
najdeš v naši postavi. Ali vkljub temu je jasno, da 
je izključen od tega posla vsakdo, ki je sam v kon
kurzu ali pa stoji pod skrbstvom. Imeti mora tudi vse

10*
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politične, takozvane „častne“ pravice. V zapuščinskih 
konkurzih je zlasti izključen dedič, ki predstavlja prav
zaprav zapustnika-kridatarja. In pri konkurzu akcijske 
ali kake druge trgovske družbe člani predstojništva, 
likvidatorji ali njihovi sorodniki ne morejo priti 
v poštev.

Nasprotno pa tudi nihče nima kake posebne 
pravice do mesta konkurznega upravitelja. Zlasti se ne 
more trditi, da so samo juristi „rojeni“ in sposobni i 
za ta posel. In ravno tako med juristi zopet advokati 
nimajo nikakih predpravic.

Vendar je skoro izven vsakega dvoma, da nihče 
nima boljših sposobnosti za upraviteljstvo konkurznih 
mas nego ravno pravniki. Pomisliti je treba, da je 
skoro vsak konkurz večji ali manjši kompleks pravnih, 
včasih zelo zamotanih homatij in spletkarij, za katere 
je treba precej strokovne izobrazbe in tudi primerne 
energije. Spretna roka je pač najboljša pomoč za 
zmedene konkurzne razmere, vse drugo je postranska 
stvar.

Po drugi strani pa so tudi konkurzi zelo različni. 
Včasih se pripeti konkurz, ki se tiče prav majhnega 
premoženja. Včasih pa tudi ni treba drugega nego da 
se konkurzna masa hitro in prav dobro razproda in 
spravi v denar. V takih slučajih nihče ne bode hotel 
trditi, da je edino le advokat rešilni angel, ker je pač 
jasno, da bode trgovec ta posel najboljše opravil brez 
vsakojake potrebe pravne izobrazbe.

Tako naj se tedaj v vsakem posameznem slučaju 
oseba konkurznega upravitelja do ' dobrega preudari. 
Gotovo je, da je v marsikaterem konkurzu treba zelo 
hraniti z izdatki in stroški in da se ravno radi tega 
lahko in boljše izhaja z navadnim upraviteljem. A še 
bolj gotovo je, da so vsi različni ugovori in protesti 
zoper odvetnike kakor konkurzne upravitelje neopra
vičeni in brez vsake podlage. Največkrat pač izvirajo 
iz zgolj zavisti. Dandanes se pač velikokrat dogaja, 
da se po dobro končani in izpeljani stvari vpije in 
razsaja čez advokatske ekspenzarje, pri tem pa noče 
premisliti, koliko truda in napora zahteva včasih na 
videz enostavna in majhna stvarca. Kdor je pravičen, 
da in privošči vsakomur, kar mu gre in kar je po
šteno zaslužil.

Pri vsem tem pa se ne sme prezreti, da po naši 
postavi nihče ni zavezan sprejeti posla konkurznega 
upravitelja in zlasti ne odvetnik. Tudi se je večkrat že 
mislilo na to, naj bi se ustvarili takozvani kon
kurzni uradi, kakor jih imajo v Švici, ali pa da bi se 
c. kr. finančne prokurature uradnikom na ta ali oni 
način oddelilo konkurzno upravljanje.

Pa to so samo projekti, načrti, katerih sploh vse 
polno mrgoli okrog našega konkurznega reda!

Kdor prevzame upraviteljstvo, mora pridno in 
pošteno delati. Sicer lahko vsak čas odstopi, vendar

je odgovoren za vso škodo, ki zraste iz njegovega 
odstopa. Posel pa mora opravljati osebno in si ne 
sme samovoljno izbrati kakega namestnika, ki bi zanj 
opravljal vse delo. Svojih uslužbencev se seveda lahko 
poslužuje in tudi posamezne opravke lahko oddaja v 
druge roke. Kadar in če sam ne more vsega opraviti 
mora stopiti na njegovo mesto „konkurznega upravi
telja namestnik“, ki mora imeti prav iste lastnosti in 
zmožnosti kakor upravitelj sam.

Strogo je tudi paziti na to, da ostane upravitelj 
ves čas med konkurzno razpravo „nad strankami“. On 
zastopa upništvo v celoti in varuje skupne koristi vseh 
konkurznih upnikov brez izjeme. Razume se, da v tem 
svojem položaju se ne more in tudi ne sme zavzeti 
za tega in onega upnika posebej. Nasprotno je njegova 
dolžnost, da odkloni vsako tako zastopstvo, če si hoče 
ohraniti svojo neobhodno potrebno nepristranost. Iz
ključeno je tedaj, da bi oglašal posameznim upnikom 
njihove terjatve h konkurzu. Izključeno pa je tudi, da 
postane konkurzni upravitelj dotični odvetnik, ki je 
kot zastopnik tega ali onega upnika kridatarja spravil 
v konkurz. Po naših mislih to ne gre, ker mora biti 
upravitelj do časa, ko stopi na svoje mesto, brez vsake 
dotike s kridatarjem in njegovim premoženjem. Seveda 
se to pravilo velikokrat prekrši, kljub temu, da bi 
drugi upniki prav zlahka prej ali slej odslovili takega 
upravitelja. (Dalje prih.)

Pravni pomen trgovskega 
knjigovodstva.

Piše dr. Kermavner.

(Dalje.)

II.
Trgovski zakon v zvezi s civilnim postopkom.

Kakor je pa trgovec zavezan shranjevati svoje 
trgovske knjige le skozi deset let po dnevu zadnjega 
vpisa, tako je vendar tudi iz praktičnih ozirov časovno 
omejena dokazilna moč teh knjig, sicer ne v 
sporih protokoliranih trgovcev med seboj pač pa v 
sporih z neprotokoliranimi trgovci in z netrgovci.

Uvodni zakon k trgovskemu zakoniku določa 
namreč, da imajo trgovske knjige takih trgovcev, ka
terih firma je v zmislu v zadnji številki tega lista na
vedenih določil protokolirana, dokazilno moč tudi v 
sporih z netrgovci, toda samo eno leto in 
šest mescev po dnevu, ko je nastala neplačana terjatev.

Pa tudi knjige neprotokoliranih trgovcev imajo 
za isto dobo enega leta in šestih mesecev dokazilno 
moč nasproti vsakemu, — tudi nasproti netrgovcu — 
ako zadostujejo zahtevam trgovskega zakona in ako



Št. 10. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Stran 113.

je iz njih v resnici razvidno stanje trgovčevega pre
moženja.

Dokazilna moč trgovskih knjig traja tedaj :
1. ) knjig protokoli ranih trgovcev nasproti 

protokoliranim brez časovne omejitve, nasproti neproto- 
koliranim trgovcem in netrgovcem eno leto in šest 
mescev ;

2. ) knjig neprotokoliranih trgovcev — 
ako se vodijo pravilno — nasproti vsakemu, torej na
sproti protokoliranim trgovcem, neprotokoliranim 
trgovcem in netrgovcem eno leto in šest mescev.

Kakor smo že poudarjali, imajo pa tudi knjige 
netrgovcev, ako so pravilno urejene, neko doka- 
zilno moč, v kolikor morejo sodnika prepričati o isti
nitosti svoje vsebine.

III.
Konkurzni red in kazenski zakonik.

Najdalekosežnejša določila o trgovskih knjigah 
se nahajajo v konkurznem redu in v kazenskem zako
niku.

Ta določila so dana v varstvo trgovskih upnikov 
za slučaj, da trgovec svojih plačil ne more odštevati, 
ali na goljfiv način noče odštevati. Določila konkurz
nega reda o trgovskih knjigah pa veljajo samo za one 
trgovce, ki morajo po zakonu imeti knjige, to je za 
protokolirane trgovce, ki edino morejo priti v „trgov
ski konkurz.“

Kakor hitro namreč ustavi trgovec svoja plačila, 
mora to takoj naznaniti sodišču, obenem pa mora so
dišču izročiti tudi svoje trgovske knjige in bilanco.

Bilanca mora obsegati najprej natančen zaznamek 
vseh terjatev; o njih mora biti povedano, ali so izter
ljive, dvomljive ali neizterljive. Nadalje mora biti v 
njej navedeno in v denarju cenjeno vse premoženje. 
Potem mora obsegati natančen zaznamek vseh dolgov 
z imeni in bivališčem upnikov in z navedbo, ali in 
kako so mu ti v sorodstvu ali svaštvu. Slednjič mora 
biti bilanca sklenjena, da se razvidi razlika med pre
moženjem in dolgovi, ter mora v nji trgovec ponuditi 
razodetno prisego (glej str. 99 v št. 9 letošnjega „Slo
venskega trgovskega Vestnika“ „o konkurzih“).

Ako trgovec tej zahtevi ne more takoj obenem z 
naznanilom o ustavljenju plačil ugoditi, navesti mora 
zapreke, lete čimprej odstraniti in sklenjene knjige ko
likor mogoče hitro predložiti.

Pri trgovskih družbah zadenejo navedene dolž
nosti tistega, ki ima pravico, da družbo pred sodiščem 
zastopa. Pri javnih družbah in komanditnih družbah 
in komanditnih družbah na delnice so za to odgovorni 
osebno zavezani družabniki, pri delniških družbah 
člani načelništva, za slučaj likvidacije kake družbe pa 
likvidatorji, in sicer zadene vse te tudi dolžnost raz- 
odetne prisege.

Ta „bilanca“, o kateri govori konkurzni red, po 
navedenem ni istovetna z bilanco trgovskega zakonika, 
nego z inventarjem tega.

Konkurzni upravitelj ima dolžnost, da to bilanco 
pregleda in eventualno popravi, ako je pa trgovec ne 
predloži, da jo v sporazumljenju ž njim in z upniškim 
odborom sestavi.

Bilanca se pri sodišču shrani in ima vsak inte
resent pravico, da jo vpogleda in prepiše.

To eventualno popravljeno bilanco ima potem 
konkurzni komisar dolžnost pregledati.

Najbolj pa nam kažejo velikansko važnost pra
vilnih trgovskih knjig določila konkurznega reda o 
prisilni poravnavi.

Tretji del konkurznega reda, ki govori o sklepu 
konkurza s prisilno poravnavo, namreč izključuje 
tako poravnavo, ako kridatar trgovskih knjignevodi 
ali ako jih tako pomanjkljivo vodi, da iz njih kljub 
vsem poizvedovanjem v konkurzu ni sigurno razvidno 
stanje kridatarjevega premoženja, in osobito obseg 
njegovih dolgov, — ali ako kridatar noče predložiti 
bilance, zaznamka premoženja in dolgov) in noče pri
seči razodetne prisege.

Nep r ec en 1 j i ve do brote prisilne porav
nave postane tedaj deležen samo oni (proto- 
kolirani) trgovec, ki vodi pravilne trgovske 
knjige.

Toda pomanjkanje rednega trgovskega knjigo
vodstva more imeti razen pravkar omenjenih posledic 
tudi zelo hude kazenskopravne posledice, ker 
je manjkajoče ali pomanjkljivo trgovsko knjigovodstvo 
po § 486 kazenskega zakona samostojen pregrešek 
oziroma ker zapade kridatar kazni vsled nemož- 
nosti, da bi brez knjig dokazal, kakor za
hteva zakon, prvič, da je brez svoje krivde 
zabredel v plačilne težave, in drugič, da je 
pravočasno napovedal konkurz.

Omenjeni paragraf namreč pravi, da je „krivda 
v konkurz zabredlih dolžnikov“, ako se ne morejo iz
kazati, da so samo po nesreči in brez svoje krivde 
prišli v položaj, da ne morejo svojih dolgov popol
noma plačati; ali ako se jim dokaže čezmerna potrat
nost; ali ako takrat, ko dolgovi že presegajo premo
ženje, ne naznanijo takoj sami pri sodišču konkurza, 
ampak delajo še nove dolgove, plačujejo, zastavljajo 
ali pokrivajo.

Kaznuje se ta pregrešek — ako dejanje 
nima morda kriterij goljufije in ni vsled tega zločin v 
zmislu § 199 kaz. zakonika, ki se mnogo strožje kaz
nuje — s strogim zaporom treh mescev do 
enega leta. (Dalje prih.)
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O dokazu usposobljenosti.
(Dalje.)

Kako je s tem dokazom usposobljenosti, o ka
terem smo govorili? Kakšno je njegovo bistvo, ali v 
resnici jamči, da osebe, ki so v posesti učnih in de
lavskih izpričeval, umejo dobro svoje rokodelstvo? V 
praksi takozvani dokaz usposobljenosti ni drugo kakor 
dokaz vporabe t. j. dokaz, da je kakšna oseba prebila 
gotovo dobo let pri kakem rokodelstvu. Izpričevala 
na sebi pa nikakor še ne jamčijo, da je njih imetnik 
v resnici vešč svojega rokodelstva. Ne more se trditi, 
da oni, ki ima predpisane listine v rokah, razpolaga z 
dejansko usposobljenostjo, zlasti tam ne, kjer ni pred
pisana vajenska izkušnja in ima torej vajenec, čim je 
prestal dogovorjeno število učnih let pri svojem mojstru, 
popolno pravico do učnega izpričevala, tudi če si ni 
pridobil najmanjših spretnosti svojega rokodelstva. Rekli 
smo že, da imajo obrtne zadruge pravico, zaukazati 
za obrte svojega področja vajenške izkušnje. Vajencem, 
ki izkušnje ne prestanejo z dobrim uspehom, utegne 
obrtno oblastvo podaljšati učno dobo za čas enega leta. 
To je huda kazen in gotovo strah pred njo navaja 
vajence, da si pridobe potrebnega znanja. Kjer obstoja 
taka uredba, je brezdvomno nekaj poroštva za to, da 
si je vajenec, ki je prejel učno pismo, res pridobil pri
merno usposobljenost. Kar pa se tiče pomočniške dobe, 
je pač ni označiti drugače, kakor za čas dejanskega 
vporabljenja pri tem ali onem rokodelstvu. Delavsko 
izpričevalo je treba dati vsakemu pomočniku, tudi Če 
njegovo delo ni zadovoljivo ; tudi slabo delavsko izpri
čevalo dajé pravico do samostojnosti.

■X’ •X«
■X'

Maloobrtno vprašanje z uvedbo dokaza usposob
ljenosti, kakor ga predpisuje obrtna novela iz 1. 1883, 
še ni prišlo do miru. Skoro se je prišlo do izpoznanja, 
da se navzlic uvedbi dokaza usposobljenosti ni obrnilo 
na boljše slabo stanje malega obrta. Iskali so po 
vzrokih in menili, da leži vzrok v tem, da je dokaz 
usposobljenosti premalo strog. Širil se je torej klic po 
poostritvi obstoječega dokaza usposobljenosti. V bistvu 
zahteva po poostritvi ne meri na drugo, kakor na to, 
da se otežkoči obrtnemu naraščaju osamosvojitev ter 
se tako mojstre obrani preštevilne in zato tem ne
varnejše tekme. Glede predlogov, tičočih se poostritve 
dokaza usposobljenosti, je segal pač najdalj predlog 
princa Liechtensteina, ki zahteva uvedbo splošne in 
obligatorične izkušnje za vajence po prestani učni dobi, 
ki naj se dela pred posebno komisijo, sestavljeno od 
obrtne zadruge, nadalje uvedbo splošne in obvezne 
mojstrske izkušnje, kateri bi se moral podvreči vsak 
pomočnik, čim je dovršil določeno število pomočniških

let ter želi postati samostojen rokodelec. Proti uvedbi 
vajenških izkušenj v splošnem ni nasprotovanja, na
sproti misli se, da se s temi izkušnjami ne bode le 
učencev vzpodbudilo k pridnosti, marveč vplivalo po
sredno tudi na naše mojstre, da se pobrigajo za stro
kovno izobrazbo svojih vajencev. Druga pa je z moj
strsko izkušnjo. Kakor ima toplih zagovornikov na eni 
strani, tako odločno se ji nasprotuje z druge strani, 
češ, da se s to uredbo stopi nazaj v cehovske čase. 
Mojstri, ki naj bi sodili o sposobnosti pomočnika, da 
bodo videli v njem bodočega neljubega tekmeca v go
spodarskem boju, prav zategadelj pa da ni jamstva za 
nepristranske in pravične izkušnje. Zlasti zastopniki 
organiziranega delavstva odločno ugovarjajo nasveto
vani preuredbi. Tudi se poudarja, da na deželi ne bo 
zlepa dobiti izpraševalce, nadalje se opozarja na raz- 
merno velike stroške, ki jih bode seveda moral nositi 
pomočnik, ki želi prebiti mojstrsko izkušnjo.

Zahteva po poostritvi dokaza usposobljenosti ni 
dolgo našla naklonjenosti pri vladi. Leta so potekla, 
predno se je vlada uklonila razsežni agitaciji in vztrajni 
neodbitni želji velikega dela malih obrtnikov, naj pred
loži zakon, ki izpremeni veljavni obrtni red. Tri leta 
je tega, kar je vlada predložila državnemu zboru ob
širen zakonski načrt, ki bistveno preminja sedaj ob
stoječi obrtni red. Vendar po vladi izdelani načrt ni 
zadovoljil voditeljev maloobrtnega gibanja. Predloženi 
načrt ni izpolnil nadej, zlasti se je na načrtu grajalo, 
da ne vvaja mojstrske izkušnje, da ne predpisuje do
kaza usposobljenosti tudi za tovarniške obrte. Znana 
stvar je, da malemu obrtniku najbolj greni življenje 
huda konkurenca, ki mu jo nareja tovarniško delo. 
Seveda iščejo po obrambnih sredstvih. Predlagalo se 
je — in predlog ima že vse polno zagovornikov — 
da se tudi od oseb, ki hočejo obrtovati na tovarniški način, 
zahteva dokaz usposobljenosti. Najodločnejši zagovor
niki tega mnenja zahtevajo brezizjemno uveljavljenje 
dokaza usposobnosti tudi za tovarniške obrte; oni, ki 
so bolj spravljivi, zahtevajo dokaz usposobljenosti le 
za one tovarnarje, ki izdelujejo rokodelske izdelke, 
kakor čevlje, obleko, ključe itd. Proti tej zahtevi je 
upor največji; poudarja se, da bi ugoditev tej za
htevi provzročila propast industrije v Avstriji; da je 
zahteva sploh neizvedljiva zlasti pri tovarnah, kjer se 
združuje delo mnogo obrtov, vzemimo tovarne za vo
zove, v katerih je združeno kovaško, kolarsko, sedlarsko 
in pleskarsko delo. Kakšen dokaz se naj zahteva od 
takih tovarnarjev? Ali se naj izkaže z usposobljenostjo 
za vse obrte, katerih delo je potrebno ob izgotavljanju 
izdelkov njegove tovarne?

Vladni načrt o premembi obrtnega reda se je v 
državnem zboru odkazal posebnemu obrtnemu odseku, 
ki je izbral iz svoje srede poseben pododsek, kateri 
pravkar stalno zboruje. Kar se o obravnavah in sklepih
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tega obrtnega pododseka izve, dopušča sodbo, da je 
večina v pododseku pripravljena ugoditi oni struji v 
malem obrtu, ki želi poostritve dokaza usposobljenosti 
na način, ki smo ga više označili. Namera je nadalje 
povečati vpliv obrtnih zadrug, omejiti dopustnost pro
daje rokodelskih izdelkov, omejiti dopustnost prodaje 
vina, piva in opojnih pijač. Ost je naperjena torej tudi 
proti trgovini; in bati se je, da se v novi obrtni red 
sprejmo določbe, ki bodo v škodo trgovini. Vzrok leži 
v tem, da trgovci nimajo tako gorečih zastopnikov 
svojih interesov; naravno, saj so tudi sami kaj popust
ljivi in jim v mnogem nedostaja one upornosti, ki je 
lastna obrtnikom.

Prihodnjič izpregovorimo o dokazu usposoblje
nosti z ozirom na trgovski stan. (Dalje prih.)

Naša zla?)
Premnoge so tožbe mladih trgovskih pomočnikov, 

da so preslabo plačani, ali da ne morejo dobiti mesta, 
kadar so se izučili. Uvažujoč vse neprilike in mizerije 
trgovskega stanu, sem pa kljub temu prišel do za
ključka, da si je mladina ponajveč sama kriva. Trgovski 
pomočnik pride zjutraj v trgovino in dela do sedmih, 
recimo tudi do osmih zvečer. Potem gre domov in leže k 
počitku ali gre na zabave. Drugo jutro pa začne 
iznova tako življenje. Zelo se motijo mladeniči, ako 
mislijo, da so s tem že povsem zadostili svojemu 
stališču. Naravno, da se taki pritožujejo, da so sužnji, 
da se ves dan mučijo in da imajo slabo plačo. Oni, 
ki tako tožijo, v resnici niso trgovski pomočniki, ampak 
dalavci, kajti njim je le do tega, da z mehaničnim 
delom pomagajo gospodarju in da ga zadovoljijo. Tr
govski pomočniki pa morajo biti nele fizično, ampak 
tudi duševno usposobljeni ter morajo tudi z duhom 
delati za gospodarjev napredek.

Oni gospodje, ki tako mislijo, bi mi morda rekli, 
da so knjigovodje in aranžerji izložb bolje plačani in 
imajo večji ugled. Res je, da se ti manj mučijo, toda 
vemo tudi, da nihče teh ni takoj postal iz učenca 
knjigovodja ali aranžer. Uverjen sem, da ti niso v 
mladih letih po končanem mučnem delu šli zvečer v 
kavarne, orfeje in na druge nočne zabave, ampak so 
pregledovali trgovske knjige, ali se sami, v kakem za
vodu, ali v večernem tečaju duševno izobraževali.

Trgovskemu pomočniku je treba izven prodajalne 
naobrazbe in o tem sem hotel govoriti.

Za vajence velja isto. Mislijo, ako ne pohajajo 
redno šole ali ako se nočejo učiti, da s tem nagajajo 
učiteljem. Toda uvideli bodo, a žalibog prepozno, da

*) Iz „Hrvat, trgovačkega lista“.

nagajajo s tem sami sebi. Ako bi se malo bolj za
nimali za šolo ter, kadar jim je dana prilika, prečitali 
kako knjigo o trgovini, a ne romanov, bi gotovo po
stali drugačni pomočniki, nego jih danes mnogo imamo.

Preidimo na posamezne stroke ter opazujmo po
močnike in vajence v njih poslu. Trgovskim vajencem, 
ki stopijo v trgovino, je prvo to, da so pokorni gospo
darjevim zapovedim, in pomočnikom, da se pridno 
primejo posla ter delajo tako, da zadovoljijo gospo
darja. Gospodarju zadostuje to, kajti njemu ni nič na 
tem, ako se hoče pomočnik zunaj trgovine kaj izobra
ževati ali ne. Njemu je dovolj, da razume pomočnik v 
prodajalnici to, kar je njegov posel, da je poslušen in 
marljiv. Vajenci, videči, da so si pridobili gospodarjevo 
naklonjenost in da so storili svoje delo, mislijo, da so 
s tem vsemu zadostili.

Žalibog je veliko i starejših pomočnikov, ki ne 
vedo, koliko stane kako blago, kako in odkod se 
dobiva in kako se proizvaja. Pa tudi to spada v po
slovno usposobljenost trgovskega pomočnika. Večkrat 
sem slišal, kako je marsikateri vajenec v večjih trgo
vinah zaklical: „Hvala Bogu, meni je dobro, jaz imam 
svoj oddelek (recimo oddelek za čipke, podloge) in sem 
tukaj že dve leti. Tu znam veliko bolje streči nego kak 
stari pomočnik, ki je v oddelku za svilo ali tkanino.“ 
Toda baš to je zlo! Recimo, da mora iz kakega vzroka 
izstopiti iz te službe, kajti dandanes imamo malo trgov
skih hiš, kjer dobi izučeni vajenec gotovo mesto. In 
kako je potem z njim? Morda je bil v prvi službi tri 
ali štiri leta in prišedši drugam ne zna prodajati niti 
sukanca niti igle. Eto vam primere! Naj pride v Kar
lovec ali Sisek ali v kako drugo mesto na deželi po
močnik, ki se je izučil v eni največjih zagrebških trgo
vin, in pomočnik, ki se je izučil v kaki večji vasi. Prvi 
vam nima o ničemer pojma, kajti tukaj je treba znati 
modno, manufakturno in trgovino z drobnim in galan
terijskim blagom, s čevlji in drugo konfekcijo, a drugi 
razume vse in je izvrsten prodajalec ter poznavalec 
blaga. Prvi bi prav dobro razumel, ko bi imel tukaj 
svoj oddelek za čipke ali podloge, toda kako naj se 
razume na sukno ali svilo ali konfekcijo? Zato se ni 
poprej nikdar zanimal.

Naravno je, da se taki pritožujejo, da so slabo 
plačani in da ne morejo priti naprej. Toda krivi so si 
sami, kar se iz navedenega jasno vidi. Mnogo je kriva 
pri pomočnikih nekolegijalnost in pri vajencih nepo
slušnost in lenoba. Vem, da je veliko starih in vestnih 
trgovskih pomočnikov, ki bi mlajšim tovarišem radi 
pokazali, toda ti nečejo, ker mislijo, da so vso pamet 
pozobali in da so v znanju enaki najstarejšim, kadar 
so po izučenju postali pomočniki. Zakaj so špecerijski 
pomočniki mnogo bolje izvežbani v svojem poslu? 
Zato, ker delajo ves dan z vsem blagom, ki je v pro
dajalni, ter morajo vsak kos blaga imeti vedno v rokah.
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In kako je z duševno naobrazbo trgovskega po
močnika izven trgovine?

Vajenec, stopivši v trgovino, je zavezan obiskovati 
trgovsko šolo — hvala zakonu, ker bi sicer tudi to 
izostalo. — Tukaj se uči trgovskega računstva, kore
spondence, knjigovodstva in trgovskega prava. Ali more 
to mladini škodovati, ako se tega uči? Ne! Toda vendar 
je mnogo trgovcev, ki pravijo, da to ni potrebno, da 
s tem samo čas tratijo in da je glavna stvar, ako znajo 
v prodajalni delati.

Društvo „Merkur“ (hrvatsko) se je odločilo, da 
otvori tečaj za vajence. Kako hvalevredna uredba je to, 
a vendar sem radoveden, koliko jih bo obiskovalo ta 
tečaj, ako ne bodo ravno prisiljeni v to. To društvo 
ima poleg podnevnega tudi večerni tečaj, da se vsa
kemu pomočniku nudi prilika, izobraziti se za neznaten 
znesek v različnih trgovskih in bančnih poslih. Pa 
pojdimo o takem času v dvorano. Videli boste v prvi 
vrsti mnogo gospodičen, poleg njih več starih sluša
teljev, od katerih mnogi niti trgovski pomočniki niso 
ter kot taki radi plačajo dvojno šolnino, samo da se 
česa nauče. Dalje boste opazili nekaj špecerijskih po
močnikov in veliko praktikantov iz raznih kontoarjev. 
A iz manufakturne stroke? Teh najdete komaj 5%, a 
še ti izstopijo po dveh ali treh mescih. Ti so največ 
člani raznih športnih društev, drugih klubov in plesne 
šole, torej je naravno, da ne morejo obiskovati šole. 
Društvo je otvorilo tudi poseben tečaj za pisanje na 
stroju, stenografijo in za učenje jezikov, toda pozivu 
na udeležbo se jih je toliko odzvalo, da se niti pričeti 
ni moglo s predavanjem. Društvo ima svojo čitalnico 
in bogato knjižnico, katero obiskujejo največ starejši 
pomočniki. Mlajši gredo rajši v kavarne, da čitajo 
časopise ali da igrajo karte in biljardirajo.

Ako vzamemo k temu še eno, sicer ne specifično 
trgovsko, ampak splošno zlo, namreč pretirano politi
ziranje, tedaj smo našteli najvažnejše bolesti, na ka
terih trpi naš naraščaj. — —

Ta članek hrvatskega tovariša naj opozori tudi 
naše nastavljence na zla, ki se porajajo pri njih, ter 
jih vzpodbudi za stremljenje po večji izobrazbi potom 
privatne pridnosti in potom tečajev, ki jih prireja naše 
društvo.

Raznoterosti.
V nedeljo dne 8. oktobra t. 1. je imelo trgovsko bolniško 

in podporno društvo v Ljubljani v magistratni dvorani pod pred
sedstvom ravnatelja gospoda Ivana Kneza izredni občni zbor, ka
terega se je udeležilo okoli 60 članov. Povod, da se je, sklical 
izredni občni zbor, je dala okolnost, da računski zaključek bolniš
kega oddelka izkazuje leto za letom izdatni primanjkljaj, katerega 
se je v minolem letu pokrilo z izvanrednim dohodkom, z volilom

velikodušnega dobrotnika. Ravnateljstvo, ki ima pač najboljši vpogled 
v poslovanje društva, je smatralo za potrebno, sklicati člane na 
poseben občni zbor ter jim ondi predlagati nekatere izpremembe 
društvenih pravil, ki utegnejo preprečiti nadaljne trajne neugodne 
račune bolniškega oddelka. Ravnateljstvo je na podlagi izkustev v po
slovanju bolniškega oddelka stavilo svoje predloge. Ko je ravnatelj 
otvoril zborovanje in pozdravil zbrane člane, je poročal o predlogih 
ravnateljstva gospod Lilleg. Premembe se tičejo paragrafov 2, 
8, 10, 14 društvenih pravil. Pri posameznih točkah se je razvila 
živahna stvarna debata, katere so se udeležili gg.: Knez, Lilleg, 
Pečanka, Pavlin, Vovk, Drčar in Kostevc. Predlogi ravnateljstva so 
bili izvzemši dveh točk v § 8 vsi sprejeti brez izprememb. Naj
važnejše izpremembe navajamo v naslednjem: Kdor pristopi društvu 
po izpolnjenem 25. letu, mora vplačati pri vsprejemu v podporni 
zaklad za vsako po 25. letu dovršeno leto še posebej znesek 
10 kron, dočim se je doslej plačevalo v takih primerih po 6 kron. 
Namen te določbe je v prvi vrsti, da se privabi trgovske nastav- 
ljenjence že v mladih letih k vstopu v društvo. Praktikantje in 
učenci naj bi odslej plačevali 3/4 vsakokratno določenega prispevka 
za redne člane ; doslej so plačevali le polovico prispevka, določe
nega rednim članom. Iprememba je bila potrebna zategadelj, ker 
so izkustva pokazala, da ima društvo z obolelimi učenci in prakti
kanti često več ali pa prav toliko stroškov, kakor z rednimi člani. 
Prispevke rednih članov, praktikantov in učencev naj bi bilo vpla
čevati odslej v četrtletnih obrokih vnaprej in sicer meseca januarja, 
aprila, julija, oktokra. Dosedaj se je plačevalo v polletnih obrokih 
vnaprej. Prememba se je izvršila na željo rednih članov, katerim 
je plačevanje v štirih obrokih bolj prilično nego sedaj obično v 
zgolj dveh obrokih. Glede v §§ 10 in 13 določene bolniške pod
pore ter v §§ 11, 12 in 13 določene proste oskrbe v bolnicah, ki 
se sedaj dajeta največ za dobo enega leta, je ravnateljstvo nasve
tovalo, da bi se dajale največ za dobo pol leta. Proti temu pred
logu se je izrekla večina govornikov, ker bi bile s tem znatno 
prikrajšane pravice članov, dasi se je priznavalo splošno, da bi se 
s tako določbo dobilo dobro orožje proti brezvestnim izkoriščevalcem 
dobrodelne naprave. Sprejet je bil preminjevalen predlog gospoda 
Drčarja, ki predlogu ravnateljstva pristavlja „v ozira vrednih 
primerih se daje bolniška podpora in prosta oskrba v bolnicah do 
enega leta.“ Predlog, tičoč se oskrbovanja blaznih, ki je meril na 
to, da bi oskrbovanje trajalo največ pol leta, je bil odklonjen. V 
veljavi ostane stara določba, da oskrbovanje blaznih traja največ 
eno leto. Končno je bil sprejet dostavek k § 14 društvenih pravil, 
ki se glasi: „Ako društveni član, ki je ozdravel, v teku osmih 
tednov oboli zopet na isti bolezni, se smatra to obolenje, kot na
daljevanje prve bolezni in se to vpošteva pri računjanju bolniških 
stroških.“ Nato je gospod ravnatelj Ivan Knez zaključil zborovanje. 
— Predstoječemu poročilu dostavljamo, da se je v petek dne 
6. oktobra t. 1. vršil v prostorih trgovskega društva „Merkur“ pri
jateljski sestanek, na katerem se je posvetovalo glede nameravane 
premembe pravil trg. bolniškega društva. Gospod Pavel Magdič 
je poročal o predlogih ravnateljstva in pojasnil nagibe, ki so vodili 
ravnateljstvo ob sestavljanju preminjevalnih predlogov. Nato so 
člani izražali svoje mnenje glede poedinih točk. Posebno živahna 
razprava se je razvila glede vprašanja, ali je nastaviti stalne zdrav
nike ter ali je nagraditi zdravnike s pavšalnim zneskom. Po daljši, 
stvarni razpravi se je dosegla popolna edinost med člani.

Državni proračun. V seji državnega zbora dne 26. pret. 
meseca je predložila vlada proračun za 1. 1906. Izdatki so prora- 
čunani na K 1.819,042.210, dočim so bili za 1. 1905 preračunani na 
1.780,801.322 K. Dohodki so preračunani na K 1.822,027.401 dočim 
za 1. 1905 na 1.782,376.055 K. Prebitek znaša 2,985.191 K. 
Stroški za državni zbor so za 33.125 K višji. Stroški za ministrstvo 
za deželno brambo so višji za 1,353.218 K, za šolstvo so proraču-
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nani za 2,068.600 K večji izdatki. Finančno ministrstvo zahteva 
11,673.241 K, trgovinsko ministrstvo 5,433.026 K več, večinoma 
za poštne in brzojavne naprave. Železniško ministrstvo zahteva 
12,387.270 K in poljedelsko 2,400.000 K več. Dohodkov izka
zuje več: ministrstvo za notranje stvari 93.649 K, finančno mini
strstvo 22,714.260 K in sicer bodo donesli direktni davki 5,043.200 K 
več. Takse in pristojbine izkazujejo 5,675.500 K več, davek na 
vozne listke 399.000 K več, loterija en milijon K, tabak 4,050.000 K, 
pošta in brzojav 7,292.380 K in poštna hranilnica 145.400 K več.

Nove trgovinske pogodbe. Naša država je za 1. marec 
1906 odpovedala italijanski trgovinski provizorij. Ta odpoved je 
bila potrebna, kajti ob tem času stopi v veljavo nova trgovinska 
pogodba z Nemčijo. Ko bi italijanski provizorij še dlje trajal, bi 
Nemčija morala na podlagi klavzule največje prednosti, ki jo ima 
z našo državo, dobiti vse tiste ugodnosti, ki jih dovoljuje sedanja, 
provizorična pogodba Italiji. Sploh je pa nova trgovinska pogodba 
z Italijo na papirju že skoro dovršena in uveljavila se bo upravnim 
potom, ako ne bo ogrski državni zbor začel pravočasno delovati in 
ako je ne bo naš parlament pravočasno odobril. — Nadalje je treba 
določiti kratke trgovinske provizije z Bulgarijo in Švico, kajti tudi 
tukaj poteče v kratkem doba trgovinskih pogodb, sklenjenih s tema 
državama. S Švico se vrše že pogajanja. Poleg tega pa še niso 
prav nič uravnane naše bodoče trgovinske zveze z Rusijo, Rumu- 
nijo in Srbijo. Kdaj se bodo te v delo vzele, je še vprašanje. — 
Trgovinska pogodba s Španijo je potekla z 31. avgustom t. 1. Da ne 
nastanejo nikake ovire, je Španija sklenila, da imajo vse trgovinske 
pogodbe, katere so na podlagi klavzule največje prednosti sklenjene, 
veljavo še do 1. marca 1906. a.

Dolžnosti hrvatskega, češkega, srbskega in slovenskega 
trgovca. Pod tem naslovom prinaša „Trščanski Lloyd“ v vsaki 
številki: 1.) Dopisivati hrvatskim, ili češkim, ili srbskim, ili slo
venskim jezikom sa svakim bez razlike. 2.) Zahtjevati od 
svih trgovačkih tvrdaka bez razlike hrvatsko, ili češko, ili srbsko, 
ili slovensko dopisivanje, račune, obznane putnika, jednom rieči, 
svaki poslovni pismeni saobračaj. 3.) Zahtjevati od trgovačkih 
tvrdaka samo putnike, koji znadu i govore hrvatski, ili češki, ili 
srbski, ili slovenski. — Samo tiem načinom združeni i 
složni učiniti ćemo neizmjerni korak za sveobću 
našu narodnu stvar, za sveobću našu narodnu bu- 
dućnust!

Volitev v pomočniški odbor gremija trgovcev v Ljub
ljani se je vršila 17. septembra t. 1. ob številni udeležbi članov 
pod predsedstvom načelnika gremija trgovcev g. Ivana Kneza. 
Izvoljeni so bili vsi gospodje, ki so se določili na sestanku dne 
27. avgusta t. 1., in sicer: načelnik g. Karel Tekavčič, načel, na
mestnik g. Ignacij Kessler; odborniki: Josip Drčar, Ivan Kmet, 
Oton Schmidt, Pavel Magdič, Karel Meglič, Ivan Volk. Odposlanca 
k zborovanjem gremija: Pavel Magdič, Karel Meglič; razsodišče: 
Fran Berjak, Fran Mulaček, Viktor Rus, Josip Sekula, Franc Smole, 
Emerik Teršan; namestniki razsodišča : Fran Matajc, Oroslav Schaffer, 
Rudolf Stritar. —- Tako je s to volitvijo postal gremij trgovcev prva 
stanovska organizacija trgovska na Kranjskem, ki odgovarja pred
pisom obrtnega reda.

*

Razprodaje, ki ne padejo pod zakon o razprodajah.
Dunajska trgovska zbornica je bila od obrtne oblasti vprašana za 
mnenje, ako je neka tvrdka s tem, da je dala nabiti lepake z vse

bino „Velika sezonska prodaja perila po zelo nizkih 
cenah in s 25°/0 popustom“ zakrivila prestopek zakona z dne 
16. januarja 1895 drž. zak. št. 26. Zbornica je izdala naslednje 
mnenje: Zbornične poizvedbe so dognale, da je tvrdka prijavljala 
take oglase že 9 let meseca februarja vsako leto. Besedilo tega 
oglasa se je svojčas predložilo magistratnemu okrajnemu uradu za 
prvi okraj, ki je to odobril in doslej še nikoli ne popravljal. To je 
najbrž naznanil kak tržni organ, kateremu poprejšnje postopanje ni 
bilo znano. Tukaj gre za v zalogi ostalo blago, čigar cena pro
daja je opravičena in katero si lahko vsakdo poprej ogleda. Taki 
oglasi preležanega blaga doslej še niso bili prepovedani, torej zbor
nica ne vidi tukaj nikakega prestopka zakona. — Dalje je oddala 
dunajska trgovska zbornica c. kr. namestništvu svoje mnenje o 
inventurnih prodajah. Zbornica pravi, da trgovci že več let 
nabijajo oglase o prodajah za bilančne cene ali o takozvanih inven
turnih prodajah. To reklamno sredstvo jako rada rabi večina 
trgovcev, toda njih namen ni občinstvo oškodovati ali zapeljevati 
v kupovanje slabega blaga. Dejstvo je temveč, da sme previden 
trgovec, kadar napravi letno inventuro, postaviti cene blaga le po 
sedanji vrednosti tega, pri čemer se mora zlasti v predmetih kon
fekcijske in tekstilne stroke, ki sta zelo podvrženi modi, večkrat 
odpisati 25, 50, celo 75 »/„ vrednosti, vsled česar je potem pri pro
daji nenavadno nizka cena opravičena. Take prodaje so se tudi 
poprej vršile in so se občinstvu potom javnih oglasov naznanile 
kot sezonske prodaje ali prodaje v zalogi ostalega blaga. Vsled 
vladne izjave v državnem zboru so dovoljene tudi še v bodoče. 
Napram tem sezonskim prodajam se je izpremenil le naslov in 
oblika, ne da bi se stvarno kaj novega uvedlo.

Zavednost čeških trgovcev in mi. Zveza mestnih trgovskih 
gremijev na Češkem je razposlala okrožnico, s katero poživlja češke 
trgovce naj bi s 1. januvarjem 1906 pričeli dopisovati z vsemi 
avstro-ogrskimi tvrdkami pri katerih dobavijo blago posebno pa s 
dunajskimi, izključno češko. Okrožnica zaključuje: „Upamo, da 
z združenimi močmi izvršimo ta veliki kos narodnega očiščenja“. 
Po našem mnenju se bode ob odločnosti in žilavosti Čehov, ki jo 
kažejo v vsakem oziru, ta akcija gotovo uspešno izvedla. Ta 
akcija nima samo namena tujca, ki zalaga z blagom češke trgovce, 
dovesti do tega, da respektira narodni čut čeških trgovcev, marveč 
ima tudi namen, da pripomore češkemu trgovskemu naraščaju do 
dobrih služb pri nemških odnosno pri tvrdkah drugih narodnosti. 
Podobne notice so prinesli že naši listi gotovo z namenom, da tudi 
naše trgovstvo opozore na enako akcijo. Konštatirati moramo, da 
ta poziv ni bil brezvspešen, kajti došli so nam dopisi vnanjih slo
venskih trgovcev (naših članov), da bi tudi slovenski trgovci pričeli 
tako akcijo. Mi to zavednost slov. trgovcev z veseljem pozdrav
ljamo, hkratu pa pristavljamo, da bomo temu važnemu vprašanju 
posvetili vso pozornost.

Društvene vesti.
Pevske vaje našega društva so se po presledku enega me

seca zopet pričele. Pevske vaje so vsak torek in petek od 9, —10. 
ure zvečer v društvenih prostorih. O. člane, ki dosedaj še niso 
obiskovali pevskih vaj, vabimo, da sodelujejo pri našem pevskem 
zboru, kajti čim večja udeležba, tem boljši bo zbor.

iji

Čeke so poslali gg.: Matevž Kern, Cerklje; Vinko Majdič, Kranj; 
T. Mlekuž, Staritrg in Rosner & Comp. v Ljubljani. Srčna hvala.
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Predsedstvo slovenskega trgovskega društva „Merkur“
daje tem potom vsem svojim članom kakor tudi drugim intere
sentom na znanje, da je mesto odstopivšega dosedanjega vodja s 
15. m. m. prevzel poslovanje društvene posredovalnice gosp. Ivan 
Eržen, urad. trg. zbornice. Uradne ure ostanejo neizpremenjene, in 
sicer kakor so bile poprej, od 8. do 10. ure zvečer v društveni pi
sarni (Narodni dom). Uradovalo se bode vsak dan razen nedelj in 
praznikov. — Opozarja se g. trgovske sotrudnike, da se držijo na
tančno predpisov posredovalnega poslovnega reda, kateri se jim 
upošlje v slučaju posredovanja. Gospode trgovce pa se prosi, da se 
vedno kadar potrebujejo pomožnega osebja, naj si bode za trgovino 
ali kontoar, obrnejo naravnost na društveno posredovalnico. Kot 
posebno važni pogoj, da zamore posredovalnica uspešno in zanes
ljivo delovati, navajamo, da delodajalci kakor tudi delojemalci pri

vsakratnem sprejetju ali nastopu v službo to takoj naznanijo po
sredovalnici po dopisnici, katero jim ista že preje vpošlje.

*

Izkaz društvene posredovalnice „Slovenskega trgovskega 
društva Merkur“. V službo se sprejme: 1 knjigovodja, 1 kores- 
pondent, 1 kontoarist in 1 praktikant, 2 pomočnika mešane stroke, 
1 pomočnik špecerijske stroke, 2 pomočnika manufakturne stroke, 
1 pomočnik modne stroke, 4 učenci. — Službe iščejo : 8 pomoč
nikov mešane stroke, 4 pomočniki špecerijske stroke, 2 pomočnika 
špecerijske in železninske stroke, 1 pomočnik manufakturne stroke, 
1 prodajalka, 2 blagajničarki, 6 kontoristinj, 1 učenec.

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!“

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.

ra

ra

Advokat

dr. Front Ksra. Potek
naznanja vljudno, da je otvoril svojo

pisarno
v Ljubljani na Starem trgu 30,
II. nadstropje (v hiši gospe Marije Plautz, 
tik postajališča električne cestne železnice na 

Sv. Jakoba trgu).

ra

ra

— Stara, živahna =

Hom i ffiBSanim lilii

v zvezi z gostilno
se odda z vso zalogo, celo hišo, skla
dišči itd. vred za dobo pet do deset 
let v najem. Naslov za ponudbe se izve pri 

upravništvu „Trgovskega Vestnika“.

—Svoji Tc svojim! —
Opozarjamo vsakega varčnega rodoljuba na edino hrvatsko 

zavarovalno zadrugo

„CROATIA“
pod pokroviteljstvom kralj, glavnega mesta ZAGREBA.

Ista zavaruje na Štajerskem, Kranjskem in Koroškem vse 

premičnine, živino in pridelke proti ognju po najnižjih cenah. 

Vsa pojasnila daje

Podružnica „CROATIE“ v Trstu.
Zastopniki se iščejo po vseh večjih krajih KRANJSKE, ŠTAJERSKE 

in KOROŠKE.

V večjem trgu na Spodnjem Štajerskem 
je na prodaj enonadstropna hiša z vrtom in 
izvrstno idočo

melono trgovino
s 60.000 kron letnega prometa.

Kupcu se proda tudi blago za lastno ceno, 
oziroma s popustom. Ponudbe na upravništvo.

Sprejme se

manufakturne stroke.
Pogoj : znanje slovenskega, laškega in eventuelno 
tudi nemškega jezika. — Ponudbe je pošiljati na na
slov : Slovensko trgovsko društvo „MERKUR“ v 

Ljubljani.
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Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur".

Letnik II. V Ljubljani, dne 15. novembra 1905. Št. 11.

Nove določbe o nedeljskem počitku 
za Kranjsko.

V okviru državnega zakona o nedeljskem počitku, 
o katerem smo izpregovorili v zadnji številki obširno, 
je c. kr. deželna vlada kranjska izdala za deželo kranjsko 
nove določbe o nedeljskem počitku. C. kr. deželna vlada 
je doslej veljavne predpise o nedeljskem počitku v obrtnih 
in trgovinskih obratih za našo deželo razveljavila in 
razglasila zadnji dan oktobra v deželnem zakoniku enoten 
razglas, v katerem so zbrane vse določbe o nedeljskem 
počitku, veljavne za Kranjsko. Določila so stopila v ve
ljavnost s prvim novembrom t. 1.

Za nas najvažnejši del deželnovladnega razglasa 
je oni, ki govori o nedeljskem počitku v trgovinskih 
obrtih. V tem pogledu razločuje razglas med mestom 
Ljubljano in bližnjih krajih Glince, Moste, Selo, Ste
panja vas, Spodnja Šiška, Udmat in Vič na eni ter med 
ostalo deželo na drugi strani. Za Ljubljano in navedene 
kraje določa deželnovladni razglas za trgovinske obrte 
vseh vrst popolen nedeljski počitek. Od 1. no
vembra dalje se v Ljubljani in zgoraj naštetih krajih ne 
smejo odpirati trgovine ob nedeljah ; le sadjarjem je 
dovoljeno, prodajati sveže sadje od 7. do 10. ure do
poldan. V ostalih krajih dežele je ob nedeljah za vse 
trgovinske obrte dovoljena prodaja od 7. ure zjutraj do 
1. ure popoldan, vendar pa je zapirati prodajalne za 
čas glavne dopoldanske službe božje.

Posebne določbe glede nedeljskega počitka veljajo 
za nedeljo pred sv. Miklavžem in pred Božičem ter za 
nedeljo, ki nanjo pade praznik deželnega patrona sv. Jo
žefa, nadalje v posameznih krajih za tiste nedelje, ko 
se deli birma. Glede teh nedelj veljajo naslednji pred
pisi : V Ljubljani, na Glincah, na Viču, v Mostah, na Selu, 
v Štepanji vasi, Spodnji Šiški, Udmatu je ob teh nedeljah 
dovoljena prodaja od 7. ure zjutraj do 12. ure opoldne 
ter od 3. do 6. ure popoldne; v ostalih krajih dežele 
pa od 7. ure zjutraj do 12. ure opoldne ter od 2. do
5. ure popoldne.

Po kontorjih in pisarnicah je ob nedeljah 
delo dopuščeno samo v deželnem stolnem mestu v 
Ljubljani v obrtnih obratih za prevažanje blaga, ki imajo 
posebno pisarniško osobje, za nujno potrebne odredbe 
od 8. do 10. dopoldne pod pogojem, da se vsakemu

posameznemu uslužbencu da vsaka druga nedelja po
polnoma prosta. Kontorska dela v trgovinskih 
obratih torej niso dovoljena.

Ob urah, ko nedeljsko delo za trgovinske obrte 
ni dopuščeno, morajo biti zaprta vhodna vrata k pro- 
dajalnicam, ki so določena za promet z občinstvom. 
Tudi tisti trgovci, ki nimajo uslužbencev, ne smejo ob 
nedeljah opravljati v trgovinah onih poslov, ki morajo 
počivati v zmislu obstoječih zakonov, oziroma ne smejo 
imeti odprtih vhodnih vrat k prodajalnicam, ki so do
ločena za promet z občinstvom. Kadar se hkratu s trgo
vino izvršuje v istem obrtovališču še druga obrt, glede 
katere je nedeljski počitek uravnan drugače, velja glede 
vsega obratovanja strožji počitni pre dpis, 
kadar uredba obrtovališča ne omogoči take ločitve po
sameznih obratov po prostoru, ki bi zanesljivo jamčila 
za to, da se izpolnujejo dotični predpisi o nedeljskem 
počitku.

Navedeni predpisi o nedeljskem počitku v trgo
vinskih obrtih veljajo tudi za ono prodajanje blaga, ki 
je obrtnikom dovoljeno glede njih izdelkov v vseh onih 
primerih, kadar za tako prodajanje ne obstajajo posebni 
predpisi; nadalje za prodajanje od kraja do kraja, za 
tržni promet in za krošnjarenje.

Posebne določbe prinaša deželnovladni razglas 
glede nadomestnega počitka. Zadevni predpisi, 
ki so zanimivi za trgovce in nastavljence na deželi, so 
sledeči : V tistih trgovinskih obrtih, v katerih se osobje 
ob nedeljah uporablja dlje nego tri ure, je temu osobju 
zamenoma dati popolnoma prosto drugo nedeljo ali, 
kadar se to ne da izvršiti, mu je dovoliti polovico de
lavnika kot počitni čas.

To so glavne in vodilne določbe o nanovo urav
nanem nedeljskem počitku v trgovinskih obrtih. V ko
likor se tičejo mesta Ljubljane in bližnje okolice se po 
naših informacijah malone splošno odobravajo. Prinesle 
so popolen nedeljski počitek v vseh trgovinah in trgov
skih kontorjih, ne da bi bilo prišlo do najmanjšega 
konflikta, kamoli da do tako ostrih nasprotstev kakor 
ponekod drugod. Izpolnila se je tako skupna želja : želja 
trgovcev, ki vedo, da gre sotrudnikom po marljivem 
delu med tednem zaslužen počitek ob nedeljah ; ter želja 
trgovskih nastavljencev, ki so si z vso opravičenostjo 
zaželeli, da bodi nedelja njih dan, namenjen za odpo-

ll
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čitek in razvedrilo ter za izpopolnjevanje izobrazbe. Za
dovoljili se bodo z novim položajem tudi oni trgovci, 
ki niso bili prav za popolno odpravo nedeljskega dela 
v Ljubljani, sicer ne iz načelnih pomislekov, ampak iz 
opravičene bojazni, da jim konkurenca v bližnjih krajih 
ustvari hudo in nenadomestno škodo. Zadovoljili se bodo 
z novim položajem, ker je deželna vlada, vpoštevajoč 
tehtnost njih in naših stvarnih razlogov odpravila s hva
levredno razsodnostjo nedeljsko delo za trgovine tudi 
v krajih, ki mejijo na teritorij ljubljanskega mesta.

Ko govorimo danes o novih določbah o nedelj
skem počitku, se čutimo dolžni spomniti se onih, ki so 
v prvi vrsti pripomogli do zadovoljive rešitve tega vpra
šanja. Posebna in odlična, boljše rečeno, odločilna 
zasluga, da se je uvedel popolen nedeljski počitek 
v Ljubljani gre tukajšnjemu trgovskemu gremiju, ki je 
na predlog odbornika g. Josipa Perdana z izjavo in z 
lastnoročnimi podpisi prizadetih trgovcev podprl svoje 
stremljenje za nedeljski počitek v Ljubljani. To je od
ločilo, in zato gre gremiju prva hvala za to izredno 
lepo pridobitev. Neprimerna skromnost pa bi bila, če 
ne bi tudi za svoje društvo in za svoje glasilo rekla
mirali lep del srečnega uspeha. Tudi v našem društvu 
in tudi v našem glasilu smo po svojih silah stremili za 
nedeljski počitek od prvega početka dalje. Veseleč se 
prav lepega uspeha smo trdnega prepričanja, da sotrud
niki s polnovrednim delom med tednom kvitirajo ob
zirnost in pripravljenost ljubljanskih trgovskih deloda
jalcev v vprašanju nedeljskega počitka.

Manj zadovoljiti pa utegne način, kakor se je urav
nala dopustnost nedeljskega dela v trgovinskih obrtih 
izven Ljubljane in nje okolice. Svoje načelno stališče 
glede nedeljskega počitka v trgovinah na deželi smo 
očrtali v zadnji številki in hkratu povedali, da ima dr
žavni zakon glede nedeljskega dela v trgovinah za nor
malne razmere pred očmi praviloma štiriurno delo. T o 
je vodilo in pravilo. Po potrebi pa je v krajih 
z manj nego 6000 prebivalci prepuščeno deželnim 
političnim oblastvom, da dopuste za vse ah le za do
ločene nedelje šesturno delo v trgovinah. Kakor smo 
gori povedali, je deželna vlada kranjska za vse kraje 
izvzemši Ljubljano in nekatere kraje v obližju glavnega 
mesta odredila, da smejo biti trgovine odprte od 7. ure 
zjutraj do 1. ure popoldne. Ta radodarnost deželne 
vlade z izjemo preko pravila in vodila osnovnega za
kona se nam zdi nekoliko prevelika. Dasi se 
morajo za čas glavne dopoldanske službe božje — 
torej za dobro uro — zapirati trgovine, preostaja vedno 
še nedelja za nedeljo praviloma peturno delo. Sicer pa 
je tisti čas, za kateri ostanejo trgovine zaprte med službo 
božjo, komaj šteti računu odpočitka v dobro. Zapiranje 
in odpiranje že vzame nekaj časa; enourni odmor malo 
ah nič ne zaleže, ker se za eno uro itak ne izplača 
oddaljiti se od doma. Tako pa je trgovcu kakor sotrud-

dniku, če je cerkev le količkaj odrok, tudi nemogoče, 
da odmor izrabi za to, da prisostvuje službi božji. Preo
staja torej prav za prav redno šesturno delo, in efek
tivno ni prave razlike proti prejšnjemu položaju. Po 
našem mnenju ni prav donesti razlogov, dovolj tehtnih 
zato, da se je dopustilo povsod na deželi nedeljsko 
delo redno in praviloma preko poldne — do ene 
ure. Tudi velika večina trgovcev na deželi, zlasti po 
mestih in trgih je po naših poročilih za zapiranje ob 
dvanajsti uri; iz konkurenčnih ozirov bodo seveda, do
kler velja sedanji red, komaj zapirali ob dvanajsti uri. 
Preverjeni pa smo, da nas bodo z vso pripravljenostjo 
podpirali v stremljenju za tem, da še sčasoma tudi na 
deželi v tem pogledu urede razmere na zadovoljiv način. 
Sedanjo uredbo, ki je položaj vsekakor nekoliko iz
boljšala, smatramo le za začasno in prehodno. Kamen 
do kamena ... W.

O konkurzih.
Spisal dr. Konrad Vodušek.

(Dalje.)

Upravitelj konkurzne mase.

Temeljno načelo naše konkurzne postave je, da 
se pri vsakem konkurzu izvoli in določi en sam kon
kurzni upravitelj. Le kadar so konkurzna opravila, toli
kega obsega, recimo n. pr. da ima kridatar veliko raz
ličnih podjetjij, kojih vodstvo zahteva precejšnjo in 
različno tehnično izobrazbo, ah da je premoženje na 
več oddaljenih krajih, tedaj se po naši postavi (§ 74) 
izvolita dva ah več upraviteljev. Taki slučaji so izjeme, 
ker se, če le mogoče, vsi posli izroče eni in isti roki, 
kar delo prav gotovo le pospešuje. Kadar pa nastopi 
več upraviteljev, si treba zapomniti, da je vsak zase od
govoren in da ima vsak za se proste roke. Tudi ne 
sme drug drugemu dajati predpisov, ki sta oba na 
povsem enak način samostojna.

Poleg tega dopušča naš konkurzni red (§ 82), da 
se izvolijo v podporo konkurznega upravitelja tako
zvani upravitelji-pomočniki, ki prevzamejo upravo le 
posameznih predmetov, recimo industrijskega pod
jetja, večjega zemljišča in posestva, velike hiše, kjer 
stanuje vse polno strank. Za te podupravitelje sicer 
veljajo postavni predpisi za konkurznega upravitelja, 
taiste pravice in taiste dolžnosti. Ah vendar morajo 
glavnemu konkurznemu upravitelju vsak čas poskrbeti 
in podati zahtevana pojasnila. V slučaju nesporazum- 
ljenja ima glavni upravitelj pravico predlagati kon
kurznemu sodišču, da tega ah onega „specijalista“ 
odstavi.

Končno se lahko pripeti, da ima konkurzni upra
vitelj še izza preteklosti svoje terjatve do kridatarja. In 
mogoče je, da se pri likvidaciji te terjatve ne pripo-
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znajo. Treba je pravde zoper upništvo na pripoznanje 
te upraviteljeve terjatve. Vsakemu je jasno, da mora 
upništvo v taki pravdi zastopati upraviteljev namestnik 
ali pa za ta namen posebni od sodnije postavljeni 
skrbnik. Ravno tako mora za upravitelja nastopati na
mestnik ali kak kurator, kadar hoče upništvo zoper 
upravitelja kot predkonkurznega dolžnika nastopiti s 
tožbo na izplačilo terjatev. Pa to so redki slučaji, ker 
po navadi konkurzni upravitelji do konkurza niso imeli 
nikake dotike s kridatarjem, kar je gotovo najboljše 
glede nepristranosti!

Že gori smo poudarjali, da je konkurzni upra
vitelj organ upništva. On je zastopnik upništva in 
upravitelj konkurzne mase. S temi besedami je njegovo 
stališče najnatančnejše označeno. Da ima tedaj veliko 
moč v rokah, je jasno. Pomisliti pa je treba, da se on 
•— kakor vsak zastopnik — nahaja v notranjem 
razmerju z upništvom, med tem ko prihaja tudi z 
drugimi faktorji „na zunaj“ v pravno dotiko, pri 
čemer se ima ravnati po natančnem od postave splošno 
in od upništva mu posebej danem pooblastilu. O tem 
dvojnem stališču bi se zelo radi obširneje bavili, ker 
je nujna potreba za vsakega konkurznega upnika, da 
ve, pri čem da je glede upravitelja, ki se včasih ob
naša kakor vsemogočni vladar konkurza. Toda radi 
obilice še nenavedene tvarine se hočemo omejiti le na 
najvažnejše.

Kakšno pravno moč ima tedaj upravitelj „na 
zunaj“? Upravičen je storiti vse, vsa pravna opravila, 
vse posle, ki spadajo v krog njegovega dela in poklica 
(§ 78 konk. reda). Kaj spada vse v njegov delokrog? 
Pred vsem mora dognati aktiva in pasiva. Aktiva mora 
izterjati, pasiva ali vse različne kridatarjeve dol
gove pa mora natančno preiskati. Določiti ima, v koliko 
je treba te ali one pravde, katero mora potem z vso 
natančnostjo voditi. Med konkurzno razpravo mora 
maso upravljati, gotovino plodonosno nalagati in 
končno vso maso spraviti v denar.

Njegovo pooblastilo, s katerim tedaj nastopa v 
svojem poslovanju, je zelo obširno. Radi tega ne rabi 
še posebnega pooblastila za ta ali oni opravek. Le tistih 
opravkov, glede katerih zahteva občni državljanski 
zakonik prav posebno, za dotično zadevo izdano 
pooblastilo (§ 1008), tako za nastop ali odklonitev kake 
dedščine, za kako daritev, za sklep družbene pogodbe, 
za določitev razsodnikov, ali če se naj brezplačno od
reče kakim pravicam, ne sme konkurzni upravitelj iz
vršiti brez posebnega pooblastila. In kadar 
ima pri javnih blagajnah ali drugih uradih prejeti za 
maso gotovino, vrednostne listine ali dragocenosti, tedaj 
mu mora konkurzni komisar napraviti od slučaja do 
slučaja potrebno legitimacijsko listino.

Poleg tega navaja naš konkurzni red v § 147. vsa 
pravna opravila, ki jih sme upravitelj do likvidacijskega

naroka le z dovoljenjem konkurznega komisarja, 
potem pa le sporazumno z upniškim odborom 
izvršiti. In v § 148 so nadalje navedena vsa opravila, 
za katera konkurzni upravitelj pred likvidacijskim na
rokom potrebuje dovoljenje od strani konkurzne 
sodnije, po naroku pa sklepa vsega upništva. Mi 
teh pravnih dejanj nočemo posebej navajati, ker jih 
najdeš v postavi sami natanko naštete ! Zapomniti pa 
si je treba, da se mora konkurzni upravitelj samo v 
teh slučajih izkazati z gori navedenim dovoljenjem. V 
vseh drugih slučajih je vsako pravno opravilo, 
vsaka pogodba, ki jo sklene upravitelj s tretjo osebo 
v imenu upništva, veljavna, in naj je upravitelj dobil 
kako dovoljenje od upnikov ali pa postopal povsem 
na lastno odgovornost. Res je sicer, da se mora upra
vitelj glede vsake važnejše zadeve posvetovati z 
upniki in postopati v zmislu njihovega dotičnega sklepa. 
Ali, če tudi ne stori, je vendar vsak njegov pravni 
korak — izvzemši slučaje, naštete v §§ 147 in 148 
konk. reda, veljaven in za upnike obvezen, ki imajo 
edino le pravico, za vse odgovornega upravitelja prijeti za 
odškodnino. In dasi imajo upniki pravico, po končanem 
likvidacijskem naroku upravitelju in upniškemu odboru 
predpisati natančen načrt za nadaljno postopanje v 
konkurzu, ki se ga morata natančno držati, (§ 144 
konk. r.) vendar upništvo ne sme utesniti in skrčiti 
onih gori opisanih pravic, katere daje konkurznemu 
upravitelju postava sama.

Nasproti upništvu ima upravitelj v postavi natanko 
določeno stališče. Glavno načelo je, da mora za vsak 
važnejši, korak posvetovati se z upniki. To je za obe 
strani najboljše, ker se potem drug na drugega ne mo
reta izgovarjati. Razume se samo ob sebi, da se 
upniški odbor in tudi zbor vedno rad ravna po nasvetih 
in navodilih skrbnega upravitelja. In ker po likvida
cijskem naroku sploh odpade vsako sodelovanje sodnije, 
ki obdrži le nekako nadzorstvo in ostane le potrebna 
instanca za mogoče pritožbe, je natančno sporazumljenje 
in soglasje med upništvom in svojega posla veščim 
upraviteljem najboljša garancija in najvažnejši pogoj 
za dober prospeh celega konkurza.

Kadar upravitelj svojo dolžnost natanko in vestno 
izpolni, se mu po našem mnenju tudi ni treba bati, da 
bi ga upniki pri njegovem zaslužku hoteli prikrajšati. 
Kajti dobro delo je tudi vredno dobrega plačila. To 
plačilo mu določi upniški zbor in sicer po predlogu 
upniškega odbora in konkurznega komisarja (§ 161, konk. 
reda). Zoper ta sklep se sme upravitelj tekom 14 dni 
pritožiti na konkurzni senat, ki ima končno rešitev in 
dognanje upraviteljevega plačila v svojih rokah. O tem 
poglavju ne bodemo nadalje razpravljali, vkljub temu 
da se lahko pripete marsikake neprilike, za katere naš 
konkurzni red nima nikakih določil. Ali naše mnenje 
je pač to, da naj upniki o pravem času ukrenejo

li*
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vse potrebno zoper lahkomiselnega ali nerodnega upra
vitelja ; saj ga lahko pri raznih prilikah in vsak čas 
odstavijo in odslove. In tako bodo pač le redki taki 
slučaji, da bi se po končanem delu začeli upniki 
in upravitelj med seboj prepirati za plačilo. Upravitelj 
ne sme pretiravati svojih zahtev, upniki pa se morajo 
otresti vsake ozkosrčnosti in zavisti, pa se bode kon
kurz končal na občno in vsestransko zadovoljnost !

Upniški odbor.

Upniški odbor stoji sredi med upništvom in kon- 
kurznim upraviteljem in posreduje med obema. Ker ne 
nastopi nikdar „na zunaj“, marveč opravlja le notranje 
nadzorovalne posle v konkurzu, ni pač po postavi ne
obhodno potreben, ali vendar zelo koristen organ za 
konkurzno razpravo.

Upniški odbor se vedno izvoli. Sodnija nima 
pravice sama izbrati in določiti. Volitev se izvrši 
pri „volilnem naroku“, kakor smo o tem govorili že 
zgoraj. Odbor, izvoljen pri tem naroku, pa ostane pro
vizoričen do likvidacijskega naroka, pri katerem se prvotni 
potrdi ali pa izvoli novi, ki ostane definitivni odbor. 
Voliti se smejo po § 84. konk. r. samo upniki moškega 
ali ženskega spola in se jih po navadi izbere tri, kveč
jemu pet, katerim se samo v važnih slučajih dodenejo 
tudi še namestniki. Poudarjati pa moramo, da se smejo 
tudi društva in trgovske družbe, če imajo konkurzne 
terjatve, voliti v odbor, kjer seveda po svojih organih 
izvršujejo svoj odborski posel. Pač pa mora vsak od
bornik po navadi bivati v kraju, kjer ima konkurzni 
komisar svoj uradni sedež. Vsak upnik = kandidat mora 
pri „volilnem“ naroku svojo terjatev verodostojno iz
kazati in izpričati, medtem ko mora pri volitvi pri li
kvidacijskem naroku potrditi svojo lastnost kot konkurzni 
upnik s tem, da je dotlej že oglasil svojo terjatev.

Kdor je izvoljen,, ne sme brez tehtnih vzrokov od
kloniti izvolitve in tudi pozneje odstopiti od svojega 
odborniškega mesta. Vsem odbornikom napravi in vroči 
konkurzni komisar primerno legitimacijo.

Delokrog upniškega odbora je natanko določen 
v postavi. Glavna naloga njegova je nadzorovanje in 
podpiranje konkurznega upravitelja. Vsak odbornik 
sme vsak čas od njega zahtevati vsa in 
vsaka pojasnila. In kakor hitro se prepriča, da ni 
vse v svojem redu, je dolžnost njegova, da konkurznega 
komisarja obvesti o svojih pomislekih. Sicer pa mora 
upniški odbor itak sodelovati pri vseh važnejših opravkih 
in upravnih korakih, ker mora po § 140 konk. reda 
upravitelj v takih slučajih izposlovati vedno sklep up
niškega odbora, ako si noče nakopati na glavo nepo
trebne odgovornosti. Upniški odbor tedaj odloči v vsaki 
važni zadevi, in sicer z večino glasujočih članov. Kadar 
pa se glasovi delijo, odloči mnenje, kateremu se pridruži

upravitelj. Opravila, navedena v § 147. konk. r., na pr. 
sklep kake poravnave čez 400 K vrednosti mora vedno 
tudi upniški odbor pravilno skleniti. Sicer sploh niso 
veljavna, medtem ko so ostala, četudi važna dejanja 
upraviteljeva, ki jih izvrši brez vednosti in sklepa od- 
borovega, veljavna in obvezna za odbor in za konkurzno 
maso vobče in ima upravitelj le povrniti vso škodo, 
povzročeno s svojo samolastnostjo. Po likvidacijskem 
naroku se postavi upniški odbor ravnotako kakor sploh 
upništvo na povsem samostojne noge in je v svojem 
postopanju glede konkurzne mase čisto neodvisen od 
sodnije in njenega komisarja.

Iz vsega razvidimo, da ima upniški odbor še večjo 
in odločilnejšo besedo nego konkurzni upravitelj. Vrhu- 
tega imajo odborniki še polno pravic in dolžnosti, raz- 
stresenih v konkurzni postavi. Nekaj jih hočemo zbrati 
in navesti. Tako mora vsak odbornik vselej, kadar za
hteva upravitelj od njega, da se izjavi, podati natančno 
mnenje in svoj glas, da se omogoči hitri sklep odborov. 
To je važno, ker mora pač odbor upravitelju pri vsaki 
priliki in v vsakem oziru hoditi na roko. Po izvolitvi 

j upniškega odbora ima samo le-ta pravico predlagati, 
da se kridatarja zapre. Glede upravitelja, njegove od
pustitve, njegovih računov smo že govorili. Edinole 
odbor sme ugovarjati ali potrditi račune odstopajočega 
upravitelja, nikakor pa ne kridatar ali kak upnik za 
svojo osebo. Ves odbor mora podpisati tudi od upra
vitelja izdelani razdelilni načrt, predno se predloži kon-
kurznemu komisarju i t. d.

Ker je vsak odbornik posebej izvoljen in mu je 
s tem več ali manj od upnikov izročen posel vsestran
skega zaupanja, je čisto naravno, da člani upniškega 
odbora svojega posla ne morejo prenesti na druge 
osebe, upnike, ter jim odstopiti svoje odborniško mesto. 
Na ta način bi postala volitev sploh brezpomembna, če 
bi se odborniki kar meni nič tebi nič menjavali. Da, tako 
stroga je naša postava napram odbornikom, da jim ne 
dopušča najemati si za odborniške posle svojih namest
nikov in zastopnikov. Vse opravke mora odbornik sam 

j osebno izvršiti. Če pa je zadržan in mu to ni mogoče, 
j stopi na njegovo mesto izvoljeni namestnik odbornikov.
j Vsak drug namestnik pa je izključen. (Konec prih.)

Trgovska in obrtniška zbornica za 
Kranjsko.

Kranjska trgovska in obrtniška zbornica je imela 
v torek dne 24. oktobra t. 1. redno javno sejo, katere 
se je udeležilo 17 zborničnih članov. Predsednik g. Josip 
Lenarčič, ki je predsedoval zborovanju, je imenoval za 
verifikatorja sejnega zapisnika gg. Vidmarja in Hrena. 
Pozdravil je novovstopivšega člana g. Lorenca Rebolja 
in nato poročal o predsedstvenih stvareh. Predsedstvo
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se je poslovilo pismenim potom od dež. predsednika 
Heina ter pozdravilo v deputaciji novega deželnega 
predsednika g. Schwarza kakor tudi dvornega svetnika 
gosp. Chorinskega. Istotako je predsedstvo pismenim 
potom pozdravilo novega trgovinskega ministra grofa 
Auersperga in se poslovilo od prejšnjega trgovinskega 
ministra barona Calla. Predsedstvo je prisostvovalo pri 
slavnosti odkritja Prešernovega spomenika in položilo 
venec pesniku-prvaku. Zborn. račun za 1. 1904 je trg. 
ministrstvo odobrilo ter potrdilo v premembo predlagani 
zbornični volilni red. Meseca septembra se je pred
sedstvo udeležilo zborovanja interesentov v Brežicah, 
ki je imelo privesti vse interesente do složnega po
stopanja za izboljšanje prometnih zvez na progi Zidani 
most-Zagreb. Dosegla se je edinost, in je predsedstvo 
v zmislu storjenih sklepov že prosilo ravnateljstvo južne 
železnice, da uvede na omenjeni progi v obeh smerih 
po en osebni vlak, ki bosta prihajala in odhajala iz 
Zidanega mosta zjutraj ob takem času, da bode skrb
ljeno na Zidanem mostu za dobro zvezo zjutraj tako 
v smeri proti Zagrebu kakor iz Zagreba. Predsednik 
nato omenja, da je finančni ravnatelj g. Karel Lubec 
zagotovil napravo carinske filialke na glavni pošti v 
Ljubljani. Predsedstvo se je udeležilo obrtnega shoda 
v Ljubljani dne 15. oktobra ter naprosilo poslanca 
dr. Majarona, da vloži v bližnjem zasedanju deželnega 
zbora kranjskega zbornično peticijo za premembo 
vodnega zakona kranjskega.

Zborn. tajnik g. dr. Murnik je nato podrobno po
ročal o poslovanju zbornice v času od zadnje plenarne 
seje. Poročilo, iz katerega povzamemo, da se zbornični 
posli množe od meseca do meseca, se je z odobra
vanjem vzelo na znanje.

V zmislu poročila istega poročevalca je zbornica 
sklenila poročati vodstvu avstroogrske banke na Dunaju, 
da se strinja z zopetnim imenovanjem gg. Bamberga, 
Baumgartnerja, Mathiana za cenzorje pri bančni filijalki 
v Ljubljani. C. kr. deželnemu kot trgovskemu sodišču v 
Ljubljani je zbornica vsled poročila g. dr. Murnika 
sklenila predlagati za imenovanje na izpraznjeno mesto 
sodnika-lajika iz kroga trgovskih nastavljencev gg.: Fran 
Anderwald, Alojzij Golob in Ladislav Pečanka. V pri- 
dobninsko deželno komisijo za Kranjsko je zbornica 
izvolila vnovič g. Feliksa Stareta, tovarnarja na Kolovcu.

Predsednik nato pozdravi došlega dež. poslanca 
zbornice g. dr. Majarona, ki se je udeležil seje vied povabila 
in sporočila predsedstva, da 'pride v seji na razgovor 
predlog, tičoč se davčnih olajšav za nova industrijalna 
podjetja v deželi Kranjski, glede katerega je želeti, da 
se zavzema zanj tudi deželni zbor kranjski.

Zborn. član g. Ivan Baumgartner predlaga in 
utemeljuje sledeči predlog : Zbornica skleni : naprositi 
je osrednjo vlado, naj poskrbi za to, da se določbe 
zakona z dne 10. avgusta 1895, ki je za nova industrijalna

podjetja, zgrajena v Trstu in občini Milje ob času od 
leta 1896—1901, določal davčno prostost in pristojbinske 
ugodnosti za dobo 12 let, skoro uveljavijo na Kranjskem. 
Istotako je naprositi deželni zbor kranjski, da se toplo 
zavzame za predlog pri osrednji vladi in v svojem delo
krogu zagotovi takim podjetjem prostost deželnih doklad.

Dež. posl. g. dr. Majaron poda sliko o razmerah 
v deželnem zboru kranjskem ter nato podrobno raz
pravlja o stavljenem predlogu. Drage volje obljubi 
staviti že v prvi seji deželnega zbora primeren nujen 
predlog v tem za deželo Kranjsko tako važnem predmetu.

Zborn. član g. Ivan Hribar se izreka za stavljeni 
predlog ter omenja, da se je svoj čas po potresu že 
sam trudil, da izposluje vsaj za mesto Ljubljano take 
ugodnosti novim industrijalnim podjetjem, kakor jih 
ima v mislih gospod predlagatelj. Žal, da je bil ves 
tedanji trud zaman.

Zborn. član g. Karel Luckmann istotako pri
poroča predlog, dvomi pa, da se izpolnijo želje. Nato 
pravi, da odganjajo tuje podjetnike iz dežele demon
stracije Slovencev proti nemški industriji. Zborn. član 
g. Ivan Hribar je krepko zavrnil govornika in dejal, 
da imajo nekateri nemški industrijalci v deželi čudno 
potrebo, postavljati se ob vsaki priliki v nasprotje z 
domačim prebivalstvom, mesto da bi se potrudili raz
umeti se z narodom.

Po sklepnih opombah gosp. poročevalca je bil 
predlog soglasno sprejet.

Zbornica je nato pričela razpravo o proračunu 
za 1. 1906. O tem predmetu je poročal zborn. član 
g. Ivan Mejač. Proračun izkazuje skupno potrebščino 
59.705 K, ki je v primeru s prejšnjim letom okroglo 
700 kron manjša. Za obrtnonadaljevalne in druge stro
kovne šole je vstavljen znesek 5300 K, za statistične 
namene 100 K, za višjo trgovsko šolo 5000 K. V delno 
pokritje potrebščine se predlaga kakor doslej pobiranje 
4% doklade od splošne in posebne pridobnine.

Zborn. član g. Karel Lukmann pravi, da kaže 
proračun rastočo tendenco zategadelj, ker sedanjo večino 
vodijo ob sestavi proračuna šovinistični nagibi. Ne 
predlaga prihrankov, pač pa zahteva, da se napram 
nemški industriji varuje „decorum“ zlasti od strani 
zborničnih konceptnih uradnikov: gg. dr. Murnika in 
dr.Windischerja, ki4oba sodelujeta pri ekscesivno narodnih 
društvih. G. dr. Murnik je celo starosta ljubljanskega 
Sokola in kot tak prihaja v industrijalne kraje ter ima 
hujskajoče govore. Tudi g. dr. Windischer je odbornik 
„Sokola“ in nastopa v rdeči srajci. Iz ozirov na svojo 
službo, v kateri morata delati objektivno za slovenska 
in nemška podjetja, ne bi smela sodelovati pri eksce- 
sivnih narodnih društvih.

Predsednik odločno zavrača gosp. Luckmanna. 
Gg. dr. Murnik in dr. Windischer sta vestna uradnika 
ter popolnoma kos svoji služhi. Kako pa v zasebnem
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in političnim življenju postopata, je njuna stvar in 
zbornica jima nima ničesar predpisovati. Gospod Luck- 
mann ima bolezen, da pri vsaki priliki zahaja na 
politično polje.

Zborn. član g. Ivan Hribar krepko in odločno 
zavrne g. Luckmanna. Pravi, da ima predpotopne nazore 
o dolžnosti uradnikov izven službe. Take nazore je 
včasih razvijal pokojni Dežman, sedaj pa so se pre
živeli. Gg. dr. Murnik in dr. Windischer izvršujeta svoje 
službene dolžnosti v vsestransko zadovoljnost in z vso 
nepristranostjo. V zasebno življenje pa zbornica ne more 
posezati. Za svoje politično prepričanje je odgovoren 
vsak uradnik le sebi. Če je ljubljanski Sokol izvolil 
dr. Murnika za starosto, moramo biti na to le ponosni.

Po nekaterih opazkah g. Luckmanna se je debata 
zaključila. Predsednik je odredil glasovanje, pri katerem 
je bil proračun sprejet v predlagani obliki.

Po poročilu zborn. koncipista g. dr. W indischer j a 
o ureditvi in namenih mednarodne razstave za vojsko 
in mornarico 1. 1908. ob cesarjevi šestdesetletnici na 
Dunaju je zbornica izvolila v pripravljalni odbor 
zborn. predsednika in podpredsednika.

V zmislu poročila zborn. tajnika g. dr. Murnika 
je zbornica izvolila v odbor za prireditev avstrijske 
razstave v Zofiji g. Josipa Lenarčiča in g. Andreja 
Gassnerja.

Sledilo je poročilo zborn. koncipista g. dr. Win- 
discherja o letni produkciji klavne in uprežne živine 
na Kranjskem, o prometu s klavno in uprežno živino 
na kranjskih sejmih ter o vplivih, ki bi jih imelo za
prtje ogrske meje na produkcijo živine na Kranjskem 
ter na cene mesa. Poročilo se je odobrilo. Zbornični 
koncipist g. dr. Windischer je obširno poročal o 
načrtu zakona, tičočega se rabe tiskarniških strojev in 
pomnoževalnih aparatov. V zmislu poročila se je zbor
nica izrekla zoper to, da onim, ki potrebujejo tis- 
karniške stroje za lastne potrebe, ne bi bilo treba 
koncesije v zmislu obrtnega reda, priporočala bo pa 
ministrstvu, da onim, ki rabijo pomnoževalne aparate 
(hektografe, ciklostile) za lastne, ne obrtne potrebe, 
ne bo treba imeti posebnega dovoljenja. Zbornični član 
g. L a vos lav Für s ager je nato predlagal, naj se 
zbornica zavzame za to, da se vse poštne pošiljatve, 
katere bodo, ko steče nova železnica, oddajali vlaki 
južne železnice v Ljubljani, kakor tudi vsa pošta iz 
Dolenjske, Notranjske, Kamnika, Ljubljane in od 
Ljubljane dalje cele Gorenjske do Lesec, ki so na
menjene za Bled, kakor dosedaj tudi v bodoče vozi iz 
Lesec na Bled in ne z vlaki na stari progi Ljubljana- 
Jesenice do Jesenic in od tam po novi progi do nove 
blejske postaje Bled-Rečica. Predlog je bil po nekaterih 
pripombah gg. Baumgartnerja in Kregarja soglasno 
sprejet. Zbornični član g. F r. Kraigher je nato vprašal 
g. predsednika, ali mu ni znano, da so bila na zadnji

razstavi društva rokodelskih pomočnikov razstavljena 
dela, ki ne spadajo v razstavo. Zlasti krojaška dela so 
bila neprimerna za razstavo, pa so bila še nagrajena, 
mesto da bi se jih zavrnilo. Z ozirom na svoječasno 
sklenjeno podporo zbornice se mu zdi potrebno to 
omenjati. G. predsednik naznani, da vzame opombe 
na znanje. Nato se je seja zaključila ob polu 8. zvečer.

Pravni pomen trgovskega 
knjigovodstva.

Piše dr. Kermavner.

(Dalje.)

II.
Trgovski zakon v zvezi s civilnim postopkom.

S strogim zaporom treh mesecev do enega leta 
kaznujejo se v konkurz padli trgovci tudi še v na
slednjih slučajih :

a) ako kridatar predpisanih trgovskih knjig ni vo
dil ali jih je tako pomankljivo vodil, da iz 
njih ni razviden način njegovega obrtovanja in 
stanje njegovega premoženja;

b) ako je v knjige namenoma vpisal nepravilne 
postavke, četudi le posamezne, ako je knjige 
popolnoma ali deloma uničil, skril, ali njih 
vsebino na kakršenkoli način spačil ali po
tvoril, in

c) ako ne more zadostno razjasniti postanka 
dolgov ali porabe večjih zneskov prejetega denarja, 
blaga in drugih predmetov.

Da taki pregreški ne uidejo kazni, določuje ka- 
kazensko-pravdni red iz leta 1873. sledeče:

Vsako sodišče, ki otvori kak konkurz ali izda 
razsodbo, da se opusti otvoritev konkurza samo za
radi neznatnosti premoženja ali zaradi tega, ker je 
samo en oseben upnik, ima dolžnost, da takoj 
obvesti državno pravdništvo na sedežu istega sodnega 
dvora prve stopnje, kjer dolžnik stanuje.

Nadalje ima konkurzno sodišče dolžnost, da da 
državnemu pravdništvu in kazenskemu sodišču vsa 
potrebna pojasnila in jima dovoli vpogled ali prepis 
vseh aktov.

Tako se mora v vsakem konkurzu preiskati, ali 
kridatar ni zakrivil zločina ali pregreška.

IV.

Davčno-pravne določbe.

Ena najvažnejših pravic, katero ima trgovec kot 
davkoplačevalec je ta, da sme zahtevati, naj se na 
podlagi njegovih trgovskih knjig kontrolira, da je in
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kako je pravilno napovedal ali izkazal dohodek svoje 
trgovine, bodisi kosmati dohodek, ki odločuje poleg 
drugih činiteljev postranskega pomena najbolj vsoto 
predpisanega pridobninskega davka, bodisi čisti 
dohodek, ki določuje vsoto osebno-dohodnin- 
skega davka. Pri davkih druge vrste ne more trgovsko 
knjigovodstvo toliko priti v poštev, pa tudi po zna
čaju vseh drugih davkov nima pomena za trgovca kot 
takega.

Določila glede trgovskih knjig, ki spadajo v po
glavje o davčnopravnem pomenu le-teh, se nahajajo 
tedaj vsa v zakonu o osebnih davkih iz leta 1896., 
njih vsebina in pomen pa je naslednji.

Pregled opravilnih (trgovskih) knjig davkoplače
valca se vrši, ako ga ta davčnemu oblastvu ponudi, 
in oblastvo — finančni urad ali pa davčna komisija 
njegove napovedi brez vpogleda v opravilne knjige ne 
sprejme kot resnične. Ponudnik pa mora natančno 
označiti trditev, katero hoče z vpogledom v svoje 
knjige dokazati. Na ponudbo, ki predmeta dokaza na
tančno ne označi, se ni treba davčnemu oblastvu nič 
ozirati.

Davčna oblast tedaj nima pravice zahtevati, da 
ji kdo kot pojasnilo in dokazilo k napovedi pokaže 
svoje trgovske knjige, pač pa ima trgovec pravico 
zahtevati, da se prepriča davčna oblast iz njegovih 
trgovskih poslovnih knjig o resničnosti njegovih izjav 
in napovedi. S tem je dana trgovcu eminentno važna 
možnost, da zabrani previsoko cenitev svojih dohod
kov, — bodisi prometa ali čistega dobička, — in s 
tem tudi previsoko odmero davka. Ta pravica stopi 
tedaj v veljavo, ako ceni davčna oblast po katerihkoli 
zunanjih nebistvenih znakih davčno moč, to je promet 
ali dobiček koga višje nego je ta v resnici, kar se 
prav lahko zgodi in se tudi v resnici čestokrat dogaja, 
osobito ravno pri manjših trgovcih in pri obrtnikih.

Trgovske knjige vpogledati ima pravico samo 
predsednik davčne komisije ali pismeno po
oblaščen član komisije, ki je državni uradnik, 
ali pa pismeno pooblaščen uradnik davčne oblasti.

Pri vpogledu mora biti navzoč davkoplačevalec 
sam ali pa pismeno pooblaščen zastopnik njegov.

Davčna oblast ali komisija pa sme privzeti tudi 
izvedenca v knjigovodstvu ali pa tudi zapriseženega 
tolmača v slučaju, če je to potrebno.

Drug se ne sme vpogleda nihče udeležiti ; dejstva, 
razvidna iz vpogledanih trgovskih knjig so namreč, 
kakor se samo po sebi razume, predmet najstrožje 
uradne tajnosti. Da se ta tajnost kolikor mogoče 
zagotovi, določuje zakon, da sme edino le kak državni 
uradnik knjige vpogledati, in še ta mora biti ali član 
komisije ali davčnega oblastva, torej tak državni uradnik, 
kateremu mora postati vsaj uspeh vpogleda v knjige

itak ali v seji davčne komisije ali pa v njegovi pisarni 
znan.

Pri vsem tem pa vendar tajnosti vpogleda v 
trgovske poslovne knjige in vseh pri tem vpogledu 
objavljenih dejstev ne čuvajo edino le stroge disci
plinarne kazni, ki prete državnim uradnikom, ako 
ne varujejo svoje uradne tajnosti, ampak poleg tega 
jamčijo za to tajnost še posebna kazenska dolo
čila zakona o osebnih davkih, ki tirajo kršitelje pred 
kazensko sodišče in jih še občutneje lahko kaznujejo, 
nego disciplinarni zakoni oziroma predpisi.

Zakon o osebnih davkih določa namreč, da je 
kažnjiv pregrešek, ako pri odmeri davka so
delujoči uradniki in drugi činitelji izdajo 
pridobitne, premoženjske ali dohodninske 
razmere davčnih zavezancev, katere izvedo. 
Ta pregrešek se kaznuje z zaporom do enega 
meseca ali z denarno globo do 2000 K.

Ta kazen zadene vsakega funkcijonarja, ki sodeluje 
pri odmeri davka, torej tudi take funkcijonarje, ki niso 
državni uradniki, vkljub temu pa je zakonodajalec od
redil, da sme le državni uradnik vpogledati ponujene 
trgovske knjige, to pa brez dvoma iz tega vzroka, ker 
državni uradnik, kateremu je prepovedano izvrševati 
kako obrt ali trgovino, nima prav nobenega neposred
nega interesa na tem, da dobi vpogled v trgovske 
razmere drugega, dočim bi trgovec osobito iste vrste 
imel veliko interesa na tem.

Po tej tendenci zakona se pa tudi lahko zahteva 
od lojalnosti davčne oblasti, katera ima sicer popol
noma prosto roko pri izbiranju eventualnih izvedencev 
v knjigovodstvu in zapriseženih tolmačev, da se le-teh 
samo tedaj posluži, ako je to neobhodno potrebno, in 
da se o osebi izvedenca ali tolmača z davkoplačevalcem 
prej dogovori ; poslednjemu namreč nikakor ne more 
biti vseeno, kdo pregleda njegove trgovske knjige, 
dasiravno kazen zaradi izdane tajnosti vsakega zadene, 
kdor ima pri vpogledu knjig kaj opraviti, torej tudi 
izvedenca, tolmača, zapisnikarja itd. ; vseeno mu pa 
zato ne more biti, ker zakon ne more nikomur pre
povedati, da ne sme dejstev, katere pri vpogledu v 
knjige izve, zase izkoristiti, če jih tudi drugemu ne 
sme izdati.

Eno najvažnejših vprašanj trgovskega in obrt
nega stanu je vprašanje pravočasnega, izdatnega in 
hitrega kredita. Vsak trgovec in obrtnik molči v svojem 
interesu o tem, kje in v koliki meri vporablja kredit. 
Vpogled v trgovske knjige bi pa v enem ali drugem 
slučaju n. pr. pri odkritju kakih nenadnih izgub itd. 
lahko ob času, ko ga najbolj potrebuje, trgovcu kredit 
omejil, ako bi tisti njegove knjige gledal, ki mu daje 
kredit. Sploh je jasno, da neposrednemu interesentu 
noben trgovec ne bo knjig kazal, nego bo rajši kri-



Stran 128. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Št. 11.

vičen davek plačal. Zato se mora od davčne oblasti 
zahtevati, da se o osebah, ki sodelujejo pri vpogledu 
knjig, dogovori z davkoplačevalcem in da pomisleke 
proti sodelovanju gotovih oseb najliberalnejše vpošteva.

Največje važnosti je tudi nadalje vprašanje, kako j 

daleč sega pravica davčne oblasti, vsebino trgovskih 
knjig pregledati, ako ji ponudi trgovec vpogled vanje. 
Razume se samo po sebi, da lahko trgovec vsak čas 
umakne svojo ponudbo popolnoma ali deloma. Vpraša 
se torej, koliko vsebine knjig mora trgovec pokazati 
dotičnemu uradniku finančne uprave ali članu davčne 
komisije, ki pregleduje knjige.

V tem oziru določuje izvršilni predpis k šestemu 
poglavju zakona o osebnih davkih, da se ne sme zlo
rabljati vpogled v trgovske knjige v to, da se pri tem 
izve iz knjig druge okolščine, katerih trgovec z vpo
gledom ne dokazuje, nego se ima vpogled raztezati 
samo na tisto vsebino knjig, katero je treba neobhodno 
videti, da se konštatuje resničnost dokazovane trditve.

Na drugi strani pa je tudi pomisliti, da so razne 
knjige navadno v tako tesni zvezi med seboj, in da 
se ena in ista stvar v njih lahko na tako različne na
čine vpiše, da bi bila velika napaka, ako bi se vpogled 
omejil na eno samo knjigo in bi se na podlagi te , 
smatral za ponesrečen dokaz iz knjig, ne da bi se vpo- ! 
števala zveza te knjige z drugimi zapiski, knjigami itd. 
Da tu pravo mero in mejo najde, je pač v prvi vrsti 
stvar vpogledovalca in je odvisna najbolj od takta in 
previdnosti njegove, pa tudi od njegovega poznanja 
načel trgovskega knjigovodstva. Pri tem mu lahko 
njegov posel, ki nikakor ni niti lahek niti prijeten, 
mnogo olajša trgovec, ki sam dobro pozna ta načela in ki 
sam previdno vodi knjige in pravilno vpisuje vanje.

V civilno pravdnem redu je določeno, da sme 
sodnik vpogledati vso vsebino knjig, zapisnikov, listin 
itd., v trgovskih pravdah pa določuje trgovski zakonik, da 
sme sodnik vsebino trgovskih knjig vpogledati samo v to
liko, v kolikor potrebuje to, da vidi, ali se knjige vodijo 
pravilno. Slično je to tudi v zakonu o osebnih davkih. 
Za vpogled knjig določena oseba ima pravico, da 
zahteva vpogled takih knjig oziroma takih zapiskov, 
iz katerih se ponuđeni dokaz lahko dožene. Ako trgovec 
tej zahtevi ne ugodi, kar je njemu dano na prosto 
voljo, potem lahko komisija ali finančna oblast izvaja 
iz tega primerne posledice. Glede teh pa ima oblast 
oziroma komisija popolnoma prosto roko, te posledice 
izvaja popolnoma prosto po svojem prepričanju. Raz
ume se pa samo po sebi tudi, da mora trgovcu, čigar 
knjigam ne veruje, natanko podati 'vse vzroke, iz 
katerih smatra dokaz za ponesrečen, to pa zato, 
da zamore trgovec v pritožbi zoper odmero davka 
višji instanci nasproti z uspehom izpodbijati te nave
dene vzroke.

Tudi tukaj se zopet vidi, da ima trgovec toliko 
lažje stališče, kolikor pravilnejše vodi knjige, kolikor 
bolj so urejene le-te po principih modernega knjigo
vodstva. (Konec prih.)

Članom in prijateljem „Slov. trg. društva 
Merkur".

Dne 26. novembra 1.1. bode izpolnjeno peto leto, 
kar obstoji slovensko trgovsko društvo „Merkur“. Po 
soglasnem sklepu društvenega odbora se vrši navedeni 
dan ob V2 11. uri dopoldne v društvenih prostorih slav
nostni občni zbor. Brez veselic in brez hrupnih priredb 
se hočemo v lastnem krogu spominjati ustanovnega 
dneva našega društva. Pregledati hočemo, kaj smo sto
rili in koliko dosegli v prvih petih letih društvenega 
obstanka; narediti si hočemo točen račun o tem, ali 
smo stremili verno za onimi smotri, katere smo si po
stavili na dan ustanovnega navdušenja. Sami sebi bo
demo sodniki ta dan, ali strogi sodniki ter bodemo na 
sebi samih grajali brez pridržka vse, kar je graje vredno. 
Pri vsaki postavki svojega računa, bomo postopali pre
mišljeno, pa naj spada med obremenitve ali pa naj jo 
je vpisati nam v dobro ! In nadejamo se trdno, da se 
pokaže ob sklepu aktiven saldo, čeprav skromen in 
majhen. Hkratu si ta dan začrtamo pot, po kateri ho
čemo korakati od prvega mejnika dalje. Prve težave 
smo prestali, pričetne neprilike so za nami ; življensko 
moč je naše društvo pokazalo v toliki meri, da se uso
dimo v drugem lustru izbrati si večjih nalog, ki segajo 
preko tesnih mej zgolj stanovskih potreb in razrednih 
vprašanj.

Presrčno vabimo vse člane in vse prijatelje našega 
društva, da nas razvesele v nedeljo dne 26. novembra 
ob praznovanju naše petletnice s svojim prihodom. Cim 
številnejši boste zbrani, tem jačjo izpodbudo nam daste 
na pot, ki jo bomo hodili v znamenju dela za povzdigo 
slovenskega trgovstva in za povzdigo gospodarskega 
blagostanja. Na svidenje torej !

Predsedstvo „Slov. trg. društva Merkur“.

Raznoterosti.
Jadranska banka v Trstu. Dne 29. oktobra t. 1. se je vršil 

v Trstu ustanovni občni zbor delniške družbe „Jadranska banka“. 
Udeležilo se ga je osebno ali po pooblaščencih 162 delničarjev, ki 
so zastopali 744.000 K delniške glavnice. Predložila so se od mi
nistrstva že potrjena pravila, ki so se soglasno sprejela. Delniška 
glavnica znaša 1 milijon kron, to je 2500 delnic po 400 K. Največ 
sta udeleženi „Banka i štediona za Primorje“ v Sušaku in „Ljub
ljanska kreditna banka“. V odbor so bili soglasno voljeni: za pred
sednika državni poslanec Ant. vit. pl. V u k o v i ć, za podpred
sednika odvetnik dr. O. Gregorin v Trstu in za odbornike : Ante 
Bogdanovič, veletržec v Trstu, Ivan Goriup, posestnik na
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Opčini, Ivan Hribar, ljubljanski župan in predsednik „Ljubljanske 
kreditne banke“, Tomo Kosovič, lastnik ladij v Trstu, dr. Rado
slav Kvekić, odvetnik v Trstu, Ladislav Pečanka, ravnatelj 
„Ljubljanske kreditne banke“, Oracijan Stepančič, trgovec v Trstu, 
Tomo Stipanov ič, ravnatelj „Banke i štedione za Primorje“ na 
Sušaku ter dr. Vrbanič, poslanec in vseuč. profesor v Zagrebu.
V nadzorovalni svet so bili izvoljeni: za predsednika Oj. Vukovič, 
trgovec v Trstu ter Henrik vit. Bačič na Sušaku, Hektor Polič, 
dr. O. Rybär in Josip Ul čaka r v Trstu. Banka je začela takoj 
poslovati. Novemu denarnemu zavodu, pri katerem je udeleženega 
tudi mnogo slovenskega kapitala, želimo z narodnogospodarskega 
stališča obilo sreče in največji uspeh!

Hotel „Union“ v Ljubljani. Dne 28. oktobra t. 1. se je 
otvoril v Ljubljani modern hotel prve vrste, opremljen z največjo 
udobnostjo, ki bo za »naraščajoči promet tujcev velikega pomena. 
Ljubljana se čimdalje bolj razvija v modernem zmislu in je s to 
moderno stavbo dosegla novo pridobitev, kajti ravno v tem oziru 
ji je primanjkovalo potrebne udobnosti.

$
Meščanska šola v Postojni. Učno ministrstvo je odobrilo 

učni načrt za meščansko šolo v Postojni. Kakor znano, se ta šola 
že skoro pet let pripravlja in zato upamo, da se prihodnje šolsko 
leto vendar otvori prvi razred. Sola bo imela bolj komercijalni 
značaj in brž ko dobimo učni načrt v roke, se bomo obširneje bavili 
z njim. — Obenem dobimo s prihodnjim šolskim letom meščansko 
šolo tudi v Ljubljani in sicer na ta način, da se II. osemrazredna 
deška ljudska šola pretvori v petrazredno ljudsko in trirazredno 
meščansko šolo. — Bil je res že skrajni čas, da so se na Kranjskem 
začele ustanavljati meščanske šole, kajti v tem oziru je naša kro- 
novina najzadnja v Avstriji.

*
Društvo trgovskih pomočnikov v Hamburgu. Letno po

ročilo tega društva za 1. 1904 izkazuje tako stanje, o katerem se 
nam spričo naših skromnih razmer niti sanjati ne more. Društvo je 
štelo poleg centrale v Hamburgu 278 podružnic in 76 poverjeništev.
V Nemčiji je bilo 217 podružnic, v izvennemških evropskih državah 
27 in v izvenevropskih mestih 34. Članov je bilo 72.417 in sicer 
odpade od tega števila na centralo v Hamburgu 18.609, na nemške 
podružnice 42.371, na izvennemške evropske podružnice 5638 in na 
izvenevropske 1906 članov. Članov z nestalnim bivališčem je bilo 
1047 in učencev 2846 (skoro vsi v Hamburgu). Podpornih članov 
ima 466. Članov, ki so že 25 let pri društvu, je 2355. Društveni 
dohodki so znašali 406.497'33 mark in izdatki 402.005'95 mark, 
torej čisti ostanek 4491'38 mark. S tem ostankom je društvena 
glavnica narasla na 269.818'38 mark. Skupno imetje iznaša 426.623'38 
mark. Društvo ima razne človekoljubne naprave in sicer podporni 
zaklad za podpiranje ubogih članov. Ta zaklad je imel 18.37024 
mark dohodkov. Od tega se je porabilo za upravne stroške 4049'42 
mark, za podpore 10.820'82 mark in 3500 mark se je naložilo v 
rezervo. Za predavanja se je potrošilo 4663T0 mark, za dru
štvene šole 16.479'40 mark. Šole je pohajalo 58 pomočnikov in 
354 vajencev, ki so plačali za šolnino 15.706'25 mark. Društveno 
glasilo „Der Handelsstand“ je imelo 11.375 naročnikov. Skupni 
dohodki so znašali 44.40L68 mark in izdatki 43.190'62 mark. Za 
tisk odpade 14.500‘85, za uredništvo 12.54875 in poštnino 11.14077 
mark. Pokojninski zaklad je imel 15.516 članov. Izplačalo se 
je na pokojninah, odpravninah, vdovščinah in vzgojninah 209.146’29 
mark. Čisti dobiček je znašal 41.773 07 mark in imovina pokoj
ninskega zaklada iznaša 9,036.16208 mark. Bolniška in po
smrtna blagajna je imela 12.637 članov ter 427.627'69 mark do
hodkov in 385.523'84 mark izdatkov. Rezervni zaklad je naraste! 
na 297.000 mark. — Hranilnica in posojilnica je imela 
437.87672 mark vložkov. Čisti dobiček je znašal 792L36 mark in

dividende se je izplačalo 3l/4°/0. - Društvena centrala je izdala za 
upravne stroške 242.462'52 mark. Od te vsote odpade na plače 
društvenim uradnikom in slugam 145.4707 0 mark. Posredoval
nica je namestila 6454 oseb. Služb sta iskala 13.202 osebi in služb 
je bilo oddati v 18.111 slučajih. — Ogromne številke govore!

Društvene vesti.
Slavnostni občni zbor. Na drugem mestu prijavljamo oklic 

na člane in vse prijatelje društva, da se udeleže slavnostnega 
občnega zbora, ki bo v nedeljo 26. novembra 1.1. ob polu 11. uri 
dopoldne v društvenih prostorih. Vzpored občnega zbora je na
slednji: L Nagovor I. društvenega podpredsednika g. Al. Lillega, 
II. Ob petletnici, govori g. dr. Fr. Windischer; III. O potrebi 
višje slovenske trgovske šole v Ljubljani, govori g. Karol Meglič; 
IV. Imenovanje častnega člana. — Vabimo tem potom zlasti vnanje 
člane, da se udeleže v obilnem številu manifestacije, kjer bodo 
izvedeli delovanje društva v prvih petih letih njegovega obstanka. 

*

Društveni sestanek. V soboto dne 28. oktobra t. 1. je odbor 
sklical društvenike na sestanek v društvene prostore. V imenu 
učnega odseka je v obilem številu zbrane člane prisrčno pozdravil 
načelnik učnega odseka g. dr. Fr. Windischer in nato dejal: 
Kakor prejšnja leta nameravamo tudi letos prirejati od časa do časa 
tekom zimske sezone prijateljske sestanke. Poskrbeti hočemo, da 
se bode na teh sestankih predavalo o aktualnih, za praktično trgov
sko življenje zanimivih predmetih. Tako se bode na eni strani 
skrbelo za povzdigo izobrazbe članov, na drugi strani pa dalo pri
liko, da se člani ob takih sestankih razgovarjajo o stanovskih pe
rečih vprašanjih. Svobodno je vsakemu, da vsakokratnega preda
vatelja vpraša o stvari, ki mu niso jasne. Razgovor, ki se tako 
razvije, je prav posebno pripraven razbistriti pojme. G. dr. Win
discher nato pozdravi in zahvali gosp. drja. Konrada Voduška, 
ki je drage volje ustregel prošnji učnega odseka in prišel, da pre
dava o važnem predmetu „O pravnem razmerju med principalom 
in trgovskim nastavljencem.“ Sledilo je nato predavanje gospoda 
drja. K. Voduška o navedenem predmetu. G. predavatelj je v 
lepem jeziku in na lahko umljiv način razložil vsa vprašanja, ki 
morejo nastati vsled sklepa službene pogodbe. Poslušalci so sledili 
g. predavatelju z vsem interesom. Posebno zanimanje smo opazili 
pri poslušalcih tekom razpravljanja o pravicah in dolžnostih trgovca 
in nastavljenca, v primeru bolezni nastavljencev ter o določbah 
glede odpovedi službe. Člani so stavili predavatelju, zlasti glede 
odpovedi, mnogo vprašanj, na katera je odgovarjal v poljudni obliki. 
Pokazalo se je jasno, kako potrebno je bilo predavanje o tem po
glavju trgovinskega zakona. Koncem predavanja se je odbornik 
g. Drčar toplo zahvalil g. predavatelju za poučno predavanje. Nato 
se je razpravljalo o učnih tečajih — laščina, tesnopis, knjigovodstvo. 
Obvladalo je po živahni debati, v katero so posegli gg. Golob, Gaber, 
Drčar, Eržen, mnenje, da gre pravica obiskovati učne tečaje le 
rednim članom, podpornim članom je treba odborovega dovoljenja, 

tj:
Gg. člane, ki so še s članarino za drugo polovico na dolgu, 

prosimo, da nam jo čimprej vpošljejo, ker prihranijo s tem društvu 
nepotrebne stroške za pošiljanje opominov. Obenem prosimo one 
člane in naročnike, ki so svoja mesta premenili, oziroma katerih 
naslov je morda pomanjkljiv, kar se razvidi iz ovitka, pod katerim 
pošiljamo list, naj nam to naznanijo. Natančne naslove rabimo 
namreč za imenik članov in naročnikov, ki ga ižda društvo in ki 
bo priložen prihodnji številki našega lista.
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f Feri Sajovic. Dne 27. oktobra t. 1. je nemila smrt našemu 
društvu ugrabila delavnega in za društvo vnetega člana gospoda 
Feri Sajovica, prokurista Ljubljanske kreditne banke. Umrli je bil 
leta 1901. tajnik, v letih 1903 do 1904 pa odbornik našega društva 
ter je kot tak pl 'donosno deloval v redakcijskem, učnem in vese
ličnem odseku. Z umrlim je naše društvo izgubilo delavnega so
delavca pri razvoju slovenskega trgovstva in našega društva. Kako 
je bil prerano umrli priljubljen in obče spoštovan, je pokazal veli
častni sprevod k zadnjemu počitku. Pogreba se je udeležil tudi 
pevski zbor našega društva ter zapel pred hišo žalosti žalostinko. 
Odbor društva pa je položil na rakev umrlega venec. Veleznačaj- 
nemu in za društvo zaslužnemu članu bodi zemljica lahka!

Čeke je poslal g Mihael Primožič, knjigovodja v Laškem 
trgu. Hvala !

Žalostinke. Dne 1. novembra t. 1. je društveni pevski zbor 
zapel na pokopališču pred skupno rakvijo trgovskega bolniškega in 
podpornega društva 3 žalostinke. Pevski zbor je zapel te žalostinke 
prav lepo in bi bilo le želeti, da nastopi pevski zbor ob vsaki 
priliki tako sigurno in da tako napreduje kot v zadnjem času.

*
Darilo. G. Josip Rus je izročil našemu društvu 8 K, kateri 

znesek je nabral v veseli družbi pri „Zlati ribi“. Naj bi našli 
gg. darovatelji obilo posnemovalcev!

*
Meničnega prava, ki je izšlo v zalogi našega društva, je še 

nekaj izvodov na prodaj. Kdor si ga še ni nabavil, ga vabimo, naj 
ga čimprej naroči pri našem društvu. Cena za člane je 1 K 80 h, 
za nečlane 2 K 80 h s poštnino vred.

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!“

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.

—- Stara, živahna =

v zvezi z gostilno
se odda z vso zalogo, celo hišo, skla
dišči itd. vred za dobo pet do deset 
let v najem. Naslov za ponudbe se izve pri 

upravništvu „Trgovskega Vestnika“.

Advokat

dr. Front Ksnu. Poček
naznanja vljudno, da je otvoril svojo

pisarno
v Ljubljani na Starem trgu 30,
II. nadstropje (v hiši gospe Marije Plautz, 
tik postajališča električne cestne železnice na 

Sv. Jakoba trgu).

S
K

V večjem trgu na Spodnjem Štajerskem 
je na prodaj enonadstropna hiša z vrtom in 
izvrstno idočo

mešano trgovino
s 60.000 kron letnega prometa.

Kupcu se proda tudi blago za lastno ceno, 
oziroma s popustom. Ponudbe na upravništvo.

Delniška družba združenih pivovaren Žalec in Laški trg
— v Ljubljani ------

priporoča

S- svoja svetla in črna piva.







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

Letnik II. V Ljubljani, dne 15. decembra 1905. Št. 12.

Ob petletnici
slovenskega trgovskega društva „Merkur“.

Slovensko trgovstvo je praznovalo 26. novembra 
t. 1. svoj prvi večji praznik, odkar se je organiziralo v 
svojem društvu. Druga društva praznujejo šele svoje 
desetletnice ali petindvajsetletnice, naše društvo je pa 
upravičeno lahko proslavilo tudi svoj petletni obstanek. 
S ponosom lahko zre na svoje delo v tej dobi, še z 
večjim ponosom pa na uspehe tega dela. Ako bi se 
hotelo vse navesti, kar se je delalo in storilo v teh letih, 
napisati bi morali debelo knjigo. Toda kakor trgovec 
ne kaže, kaj je v trgovini storil in kakšne uspehe do
segel, tako tudi društvo „Merkur“ ne razobeša svojih 
dejanj na veliki zvon. Zadostuje mu zavest, da je 
storilo svojo dolžnost v polni meri in da lahko zazna
muje velik napredek v vsem, kar se tiče slovenskega 
trgovstva, v prvi vrsti onega v beli Ljubljani. Ako ne 
bi ničesar drugega storilo nego da je organiziralo slo
venske trgovce in nastavljence v enem društvu, da je 
zbralo stanovske tovariše pod eno zastavo v močno 
falango, ki mora odslej vedno priti v poštev pri vseh 
vprašanjih slovenskega trgovstva, — je s tem že jako 
veliko storilo. Bilo nas je pred petimi leti veliko, lahko 
reče zdaj slovenski trgovec, toda odločevali nismo mi, 
ampak odločevala je manjšina, ne da bi nas vprašala, 
je-li nam prav ali ne. A zdaj je moč pri nas, nihče 
ne sme več odločevati preko nas, naša moč odločuje, 
ta moč, ki jo črpamo iz združenja v slovenskem tr
govskem društvu „Merkur“ !

Petletnica društvenega obstanka se na zunaj ni 
proslavila sijajno in hrupno, sklical se je samo slavnostni 
občni zbor. Veliko, uprav častno število članov se je 
zbralo v društvenih prostorih ter s svojim navdušenim 
odobravanjem pokazalo zadovoljnost z dosedanjim 
delom ter s programom bližnje bodočnosti. Vsakega 
posameznega je navdajala vesela zavest in ponos, da 
je kot člen močne verige, ki oklepa danes slovenske 
trgovce v društvu „Merkur“, tudi nekaj pomagal, da 
se je slovensko trgovstvo otreslo tujih vplivov — 
da ne rečemo: vodstva — in da zdaj tako samo
stojno in samozavestno nastopa v svoji krepki in zdravi 
organizaciji.

Slavnostni občni zbor je potekel takole:

Društveni prvi podpredsednik g. Alojzij Lilleg 
je otvoril slavnostni občni zbor nekako s temi bese
dami: „Častiti zborovalci! Naš priljubljeni predsednik 
g. cesarski svetnik I. Murnik je žalibog vsled bolezni 
zadržan, da bi vodil današnje slavnostno zborovanje, 
vendar mi je pa naročil, naj izročim vsem zborovalcem 
njegove iskrene pozdrave. Kot njegov namestnik tudi 
jaz presrčno pozdravljam vse častite udeležnike, v prvi 
vrsti dičnega predsednika trgovske in obrtne zbornice 
gospoda Josipa Lenarčiča, ki je s svojo navzočnostjo 
pokazal društvu svojo naklonjenost. Dalje pozdravljam 
gospode zastopnike ljubljanskega časopisja, ki nam je 
bilo vedno naklonjeno ter nas podpiralo s priobčevanjem 
naših naznanil. Pozdravljam tudi vse ostale zborovalce, 
ki so se v tako obilnem številu zbrali. Brez vrlšča in 
hrupa smo se danes sestali, da se spominjamo usta
novnega dneva našega društva. Polagati hočemo račun 
o tem, kaj smo v prvih petih letih storili in koliko 
dosegli. Obenem si hočemo načrtati program, ki ga 
bomo v bodoče izvrševali ter označiti pot, po kateri 
bomo odslej hodili v še večji blagor slovenskega 
trgovstva. S tem otvarjam današnji občni zbor!“

Ob petletnici.

Predsednik je nato dal besedo društvenemu od
borniku gospodu dr. Franu Windischerju, ki je 
govoril takole:

„Častita gospoda! Pet let, dolgih v življenju po
sameznika, le kratkih v delovanju organizacij je poteklo' 
včeraj, kar se je položil z ustanovitvijo slovenskega 
trgovskega društva „Merkur“ temelj slovenski trgovski 
organizaciji. Slovenski trgovski organizaciji, pravim, se 
je položil temelj pred petimi leti, kajti možje, ki so 
tedaj pričeli z organiziranjem slovenskega trgovskega 
stanu, so motrili naše razmere raz višji vidik in prav 
kmalu izpoznali, da je potreba, dati slovenskemu trgov
skemu stanu — trgovcem in trgovskim sotrudnikom — 
skupno in enotno organizacijo. Snovateljev vodilo je 
bilo, ne deliti, ne ločiti, marveč družiti! Ne lastne 
organizacije trgovcem in lastne nastavljencem, ne 
drug proti drugim, marveč drug z drugim za 
drugega!

Kako potrebno je bilo zbrati raztresene sile, šibke 
in brezpomembne zase, v močno, odločujočo enoto,

12
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pokaže pogled na razmere, kakor so vladale v tem 
oziru v Slovencih v mestu in na deželi še v letih 
1895—1900. Dočim so drugi slovanski narodi že imeli 
čvrste organizacije trgovcev in trgovskih nastavljencev, 
je še leta 1900 obstajala vsa slovenska trgovska orga
nizacija v slovenskem trgovskem pevskem društvu v 
Ljubljani. Sicer je v Ljubljani obstajal že od leta 1881 
trgovski gremij, ali splošne pomembnosti si ta prosto
voljna združba nekaterih ljubljanskih trgovcev že spričo 
nacijonalne mešanosti za slovensko trgovstvo ni pri
dobila. Nekaj trgovskih sotrudnikov v Ljubljani je v 
tej dobi pripadalo kot krajevna skupna stanovski orga
nizaciji trgovskih uslužbencev na Dunaju. Ali razmere 
v tej krajevni skupini so bile nevzdržne: kot privesek 
osrednjega društva ljubljanska skupina ni zmogla nikdar 
pomenljivejše in razsežne delavnosti, to temmanj, ker 
se slovenski nastavljenci nikdar niso prav mogli 
ogrevati za narodno tujo organizacijo; če so tudi slo
venski trgovski sotrudniki pripadali tej organizaciji, so 
bili merodajni zato kolegijalni oziri in skupni interesi 
v strogo stanovskih vprašanjih.

Tisto leto, ko se je pozno v jeseni ustanovilo 
naše društvo, so bila tla slovenski trgovski organizaciji 
dobro pripravljena po vladajočih razmerah samih ter 
po buditvi in prizadevanju zavednih slovenskih trgovcev 
in trgovskih sotrudnikov. Tako trgovci kakor trgovski 
nastavljenci so težko pogrešali središča in priložnosti 
stalnega stika s svojimi kolegi. Naravno, da je bilo 
trgovskim sotrudnikom, ki so bolj navezani sami na se, 
težje pogrešati dobre organizacije. Prva izpodbuda in 
prva pripravljalna dela so zategadelj izšla iz kroga 
trgovskih nastavljencev. Izkušeni trgovski sotrudniki, 
ki so imeli priliko izpoznati tudi razmere v drugih 
deželah, so z vso energijo in resno odločnostjo za
počeli propagirati misel o potrebi enotne slovenske 
trgovske organizacije. Izpoznali so dodobra potrebo 
lastne slovenske organizacije. Ne le v nacijonalno iz
postavljenih krajih slovenske domovine, celo v središču 
našem se je bilo upravičeno bati, da se prime narodna 
mlačnost slovenskega trgovskega naraščaja, ako ne da 
mladini opore in zavetišča odločno narodno društvo, 
ki neposredno in posredno budi narodno zavest v 
mladih srcih. Privezati je bilo treba slovenski trgovski 
naraščaj na slovensko družbo, dati mu priložnost, da 
v slovenskem društvu v krogu slovenskih tovarišev 
porablja svoje proste ure. Okolnost, da ni slovenskega 
ognjišča, povekša nevarnost, da se izvablja mladina v 
nasproten tabor. Potreba slovenskega stanovskega 
društva pa je bila posebno živa vočigled dejstvu, da 
gravitirajo trgovski ustavljenci iz dežele v Ljubljano. 
Prav onim pa, ki prihajajo iz krajev, kjer so bili v 
nemški službi in zategadelj, kolikortoliko odvisni, je 
potreba, da se jih ob prihodu v Ljubljano utrdi v 
narodni zavednosti. Snovatelji so pa tudi vedeli iz

lastne bridke izkušnje, da je za ves trgovski stan slabo, 
ako manjka vsake skupnosti, ako žive stanovski tova
riši ločeni, vsak zase, brez stika. Ni to v prid kole
gijalnosti, ni to v prid stanu v času, ko se splošno 
izprevideva onemoglost posameznika in vpliv jakih 
organizacij. Naravnost usodno pa mora biti za ves 
slovenski trgovski stan in za razvoj še mlade slovenske 
trgovine, ako se trgovskemu naraščaju v najbolj dov
zetnih letih ne vcepi zmisla za skupne stanovske 
interese, ako se ga ne navda z zavestjo o važ
nem poklicu slovenskega trgovca v našem 
narodu.

Temeljita in stvarna presoja v slovenskem trgov
stvu obstoječih razmer ter resna volja, ustvariti orga
nizacijo, ki naj se ne drži le v mejah strogo stanovskih 
vprašanj, je rodila prepričanje, da je poklicati v živ
ljenje splošno organizacijo, ki bode trdno oklepala 
trgovce in trgovske sotrudnike vseh slovenskih dežela. 
Stanovska zavednost in goreče rodoljubje je snovatelje 
privedlo do sklepa, da polože temelj trajni organizaciji, 
ki naj zbere slovenske trgovce in trgovske sotrudnike, 
zastopa opravičene interese obeh delov, ali tako, da 
ne izgubi nikdar izpred oči narodnopolitično prevažnega 
smotra, krepiti in jačiti slovensko trgovino, 
pomoči ji do viška popolnosti, do sploh 
dosežne osamosvoje.

Ko smo se danes, častita gospoda, ob društveni 
petletnici zbrali, da se pri tem prvem mejniku brez 
vsakih veselic v resnem zboru ozremo na delo v po
teklih letih, se moramo vprašati, ali je imelo društvo 
vedno v spominu naročilo, ki so mu ga dali na pot 
snovatelji našega društva.

Ni bila lahka pot, ki jo je hodilo društvo. Ledino 
je bilo orati, in le postopoma korak za korakom z 
neutrudno žilavostjo je zmoglo težkoče, na katere je 
namerilo. Mnogo predsodkov je bilo ovreči, mnogo 
nevernih in nezaupnih preveriti in pridobiti. Za vodilo 
imajoč v društvenih pravilih začrtan program, je društvo 
otvorilo svojim članom dobro čitalnico, ki je shajališče 
članov, uredilo lepo knjižnico, ki pridno razposoja 
članom raznovrstno berivo. V društvu se je osnoval 
pevski zbor, ki goji slovansko in slovensko pesem. 
Društvo je skrbelo za povzdigo splošne in strokovne 
izobrazbe s tem, da je prirejalo v zimskih mesecih 
redna predavanja, aktiviralo tečaje za knjigovodstvo, 
korespondenco, tesnopis, strojepis, laščino, ter priredilo 
oglede raznih industrijalnih naprav. Spričo neodbitne 
potrebe je uredilo lastno posredovalnico služb. V raz
vedrilo svojih članov je prirejalo društvo razne dobro- 
obiskane veselice, odzivalo se vedno drage volje 
vabilom drugih društev na sodelovanje ob velikih na
rodnih slavjih. V skrbi, da ohrani kontakt z vnanjimi 
člani je društvo že prvo leto svojega obstanka začelo 
izdajati lasten list „Narodnogospodarski Vestnik“, ki
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si je po dobrini svoje vsebine pridobil občno priznanje. 
Žal, da velikega denarnega bremena društvo tedaj še ni 
zmoglo in moralo zategadelj prenehati z izdajanjem. Ali 
le nekaj mesecev je ostalo društvo brez glasila, kmalu 
se je pokazalo, da delovanje društva brez lastnega 
glasila ni prav mogoče. Pričelo se je torej z izdajanjem 
„Trgovskega Vestnika“, ki izhaja v manjši obliki. Ali 
pri tem društvo ni ostalo. Ustrezajoč mnogostranski 
želji se je društvo odločilo, da izdaja tudi trgovcem 
potrebne knjige. Izdalo se je „Menično pravo“, ki se 
je dobro izpečalo, sedaj pa se pripravlja slovenska 
korespondenca. Ni trud, niti pomisleki, češ da gre 
preko svojih sil, niso ostrašili društva, ki je trdno 
preverjeno o resni potrebi slovenskih trgovskih knjig.

Častita gospoda! Kdor se je zanimal le nekoliko 
za slovensko trgovsko društvo, mi bode pritrdil, da je 
bila srečna misel snovateljev ustvariti splošno in enotno 
slovensko trgovsko organizacijo. V kratki petletni dobi 
obstanka našega društva se je že uresničila želja sno
vateljev, zbrati slovenske trgovce in trgovske sotrudnike 
v skupnem središču. Kar nas navdaja s posebno 
radostjo, je zavest, daje naše društvo že po pre
teku prvih pet let postalo centrala zavednih 
slovenskih trgovcev in trgovskih nastav
ljencev. In to ne le ljubljanskih, ne le kranjskih, 
preko mej naše lepe dežele oklepa obroč naše orga
nizacije slovensko trgovstvo in spaja v eno falango 
slovenske trgovske sotrudnike. Zasnovano na dobro 
premišljeni podlagi si je naše društvo zagotovilo v 
kratki dobi odlično mesto. Če nam je to v veselje, je 
pa naš največji ponos, da je društvo omajalo dolgo
letno apatičnost trgovstva in se je postavilo na čelo 
mladostno svežemu gibanju slovenskega trgovstva. 
Društvo „Merkur“ je vzbudilo slovenske 
trgovce intrgovske sotrudnike iz prejš
njega mrtvila, jih navdalo s stanovsko za
vednostjo ter z zanimanjem za splošne 
trgovske interese.

Tako tedaj stoje razmere ob društveni petletnici. 
In kaj sedaj gospoda moja? Sedaj, ko je društvo 
zmoglo pričetne težave, ko smo zbrali razbite dele v 
čvrsto enoto, smo si edini v tem, da ne bodemo trpeli 
stagnacije v društvu, ne mrklosti, ne nazadovanja. V 
organiziranih slovenskih trgovcih in trgovskih sotrud- 
nikih mora ostati zavest njih sile, njih socijalne 
važnosti in njih vpoštevnosti v javnem 
življenju. Trgovstvo slovensko ima za seboj čase 
brezbrižnosti, ko je prepuščalo, da je govoril kdorkoli 
v njih imenu. Za seboj ima čase, ko je drugim pre
puščalo skrb za svoje interese. Zbrano pod eno za
stavo hoče v svojih stvareh govoriti samo 
odločilno besedo ter besedi in volji svoji 
pridobivati veljavnost in spoštovanje z 
dejanji. Težilo bode za tem, da se v vseh primerih,

ko gre odločati v vprašanjih, ki se tičejo trgovstva, 
čuje mnenje slov. trg. društva „Merkur“, ki je sicer 
prostovoljna, ali edina splošna organizacija slovenskih 
trgovcev in trgovskih sotrudnikov. Preko združenega 
slovenskega trgovstva poslej ne pojde govoriti in od
ločati o interesih slovenskega trgovstva. Organizi
rano trgovstvo sijevsvesti, da je mogočen 
faktor, katerega želje in mnenje bode vpo
števati tudisicer v javnem življenju, kadar 
so soprizadeti interesi trgovstva.

Naravno je, da se bode društvo držalo v pravilih 
začrtanega programa, tega sporočila osnovateljev društva, 
tudi v prihodnjosti. Tako si je društvo glede posto
panja v bodočnosti povsem na jasnem. Vendar pa se 
mi zdi umestno, danes ob petletnici dotakniti se po
sebej nekaj vprašanj, ki jih smatra društvo za osobito 
važne ter glede teh vprašanj precizirati stališče 
društvenega vodstva.

Že v prvem lustru je naše društvo obračalo svojo 
skrb in pozornost povzdigi izobrazbe. Storilo je, kar 
je moglo po svojih silah. Članstvo je z veseljem in 
hvaležnostjo seglo po ponujeni priliki. Ali vse, kar se 
je storilo, se je moralo storiti v prvi vrsti zategadelj, 
da se doprinese zamujeno in za silo nadomesti, kar 
manjka. Prav izkustva v učnem odseku so nas posebno 
utrdila v mnenju, da se za trgovsko šolstvo pri nas 
bore malo stori. Odtod tudi zle posledice: manjka 
knjigovodij, korespondentov, poslovodij, skladiščarjev, 
sploh ljudi s komercijalno izobrazbo. Tega ne čutijo 
le trgovci, le obrtniki, čutijo to tudi kreditni zavodi, 
ki ne dobe zlahka ljudi, zmožnih voditi samostojno 
zavode, celo za podrejene posle ni veliko izbire. Po
manjkanje trgovskega šolstva je glaven 
vzrok, da se tako počasi otresamo posre
dovanja tu j cev. Vsekakor je trgovsko šolstvo pri nas 
tako pomankljivo, kakor nikjer. Manjkajo celo rudi
menti, in od teh stopnjo za stopnjo dalje z malo iz
jemo vse do višjega trgovskega zavoda. Snujejo se 
pridno obrtne nadaljevalne šole, ali le tri imajo 
skromem privesek v trgovskih tečajih. Edina osnovna 
šola za trgovski naraščaj je gremijalna šola v Ljubljani. 
To pa je tudi vse, manjka nam poslej nižjih, dnevnih 
dvorazrednih trgovskih šol, manjka nam višje trgovske 
šole. Nedostaja pa tudi meščanskih šol, ki se dado 
prav dobro postaviti v službo trgovskih potreb. Po
vzdigi trgovskega šolstva bode naše društvo posvečalo 
trajno skrbnost, oglašalo se bode s tem postulatom 
pri vseh prilikah. In to mora! Dokler nam povsod 
manjka komercijalno dobro izobraženih naših ljudi, je 
zaman tožiti o pomanjkanju slovenske podjetnosti. 
Dobri trgovci so predpogoj industrijalnosti. V naši 
trgovini v širšem pomenu besede so še zlata tla, do 
končnega smotra, do sploh dosežne osamosvoje se 
vzpne naša trgovina šele, ko ji bo na razpolago dovolj
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izvežbanih komercijalnih moči. Stoprav tedaj izgine 
navezanost na tuje posredovanje. Potem še-le se bodo 
obračali naši ljudje tudi do pomožnih trgovskih obrtov, 
potem še-le dobimo svoje špediterje, importerje, lastna 
blagovna skladišča, danes pa se niti eden slovenski 
trgovec ne poslužuje ugodnosti carinskih kreditov.

V zadnjih desetih letih je naša trgovina sicer na
predovala znatno, ali preko najpotrebnejšega še ni 
prišla. Čudo naposled, da smo tako daleč, saj se za 
trgovsko šolstvo, ki je predpogoj čvrstega razvoja 
trgovine, ne stori malone ničesar. Tisti trije tečaji za 
trgovske vajence v Novem mestu, Krškem, Kranju s 
par 100 kronami podpore, to je vse. Za ljubljan
sko gremijalno šolo, kije po svojem ustroju 
nadaljevalna šola za trgovske vajence, ne 
da država, ne dežela in ne občina ničesar, 
70 let sem jovzdržujejo ljubljanskitrgovci 
sami. To mora nehati, gospoda moja! Tu je treba 
drugega vetra, da bo plul trgovski brodi Tu ne trpimo 
več nobene tišine. Od mož in veljakov, ki iščejo opore 
v slovenskih trgovcih, bode redno zahtevati, da ne po
zabijo tega postulata, ki je življenske važnosti za naše 
narodno blagostanje.

In sedaj besedo za ožji stanovski interes trgovstva. 
Klic, mogočen in imponujoč, velike večine avstrijskega 
trgovstva se čuje po trgovskih stanovskih zastopih in 
zbornicah, da ne trpe več, da bi bil trgovski stan prosta 
luka in gostoljubno zavetišče vsem onim elementom, 
ki so se drugod ponesrečili. Trgovci zahtevajo obrambe 
svojemu stanu, obrambe trgovskemu- naraščaju, ki ima 
prvo pravico do trgovske samostojnosti. Kdor se po
nuja za trg. sotrudnika, mora izpričati svoje znanje; 
samostojen trgovec pa lahko postane vsak neuk človek. 
To je monstrozna anomalija. Ugovori se čujejo proti 
uvedbi dokaza usposobljenosti za trgovske obrte, ugo
vori pa le od onih, ki na svojem mesu ne čutijo, kako 
škodo ustvarja zlasti srednji trgovini prodiranje neuspo
sobljenih elementov v trgovino. Hujši udarec si je težko 
misliti, kakor dati trgovcu za konkurente ljudi, ki niti 
decimalne tehtnice ne poznajo. Mančesterske fraze o 
svobodi trgovine ne zmotijo slovenskih trgovcev. Naše 
trgovstvo je svobodomiselno in je za svo
bodno trgovino, ali svobodno in proštov 
drugem zmislu ■— prosto neukih ekzistenc. 
Zategadelj bode naše društvo stalo tudi v tem vpra
šanju na braniku trgovskih pravic in složno z drugimi 
stanovitno zahtevalo, da se odpravi sedanji nevzdržni 
položaj.

Častita gospoda! Tekom zadnjih let se je v šte
vilnih odborovih sejah med drugimi mislimi sprožila 
tudi misel, da si društvo osnuje lasten hranilni zavod. 
Eni so mislili, da bi tak zavod omogočal članom iz- 
vežbanje v poslovanju hranilnih zavodov, drugim je 
bil bolj pred očmi vzgojevalen namen, navajati članstvo

k varčnosti. Niti za eno niti za drugo misel samo zase, 
se odbor iz tehtnih razlogov ni odločil. Pred očmi je 
imel višje smotre. Posvetovanja o tem predmetu ter 
izjave odličnih slovenskih trgovcev so privedle odbor 
do prepričanja, da je umestnejše in za splošnost korist
nejše, če se iz društva započne akcija za 
ustanovitev slovenskega trgovskega denar
nega zavoda, ki bi se pečal z vsemi vrstami kre
ditnih opravil. Ideja je dobra, zdrava in izvedljiva. 
Trgovci danes plačujejo silo drag denar in ni malo 
število onih, ki tožijo, da dobe doma težje prav ne
znatne zneske kakor zunaj zastavne vsote. Z ustano
vitvijo slovenskega v prvi vrsti trgovskega 
denarnega zavoda, v katerem bi imeli odločilen 
glas slovenski trgovci, bi bilo za osamosvojo sloven
skega trgovstva mnogo storjeno, to tembolj, ker so 
možje, ki so misel izprožili, polagali poudarek nato, 
da se v poslovanju zavoda nikdar ne bi 
smelo pozabljati na interese splošnosti in 
naglavni namen ustanovitve, z as 1 o n iti sl o- 
vensko trgovstvo s cenim kreditom. Častita 
gospoda! To je ideja, katere izvedba bi bila odlične 
gospodarske važnosti. Za danes ne smatram za umestno 
govoriti o podrobnostih. Našla pa se bode v kratkem 
prilika, govoriti o tem predmetu obširnejše; vendar pa 
ne bi bilo prav, če bi se tega važnega pojava današnji 
dan ne bi omenjalo. Ideja o ustanovitvi slov. trgovskega 
denarnega zavoda v trg. društvu „Merkur“ ne izgine 
več iz ospredja!

Sklepam, častita gospoda, in izrekam srčno željo, 
da bi sile pod en prapor zbranih slovenskih trgovcev 
in trgovskih sotrudnikov, v nastopnem lustru rastle tako 
stanovitno, da bode slovensko trgovstvo, vpoštevano 
vsled svoje važnosti, vedno smelo in moglo reči z 
upravičenostjo : ,Kdor v odločilnih, trgovstva se tičočih 
vprašanjih ne gre z nami, tega ne poznamo, temu nismo 
dolžni nobenega ozira !‘ V to pa pomozi edinost in lju
bezen do dela za trgovstva in naroda blagor ! Na zdar!“

Govor gospoda dra. Windischerja je bil sprejet z 
vsestranskim odobravanjem in velikim navdušenjem.

Na to je poročal društveni odbornik gospod dr. 
Viktor Murnik o osnovi zaklada za:

Slovenski trgovski dom.

„Velecenjeni zborovalci! V enem tednu, lahko 
rečem, se v sedanjih časih zgodi več, nego se je v 
nekdanjih zgodilo v celem letu. V splošnem je zate
gadelj v naših časih pet let že velepomembna doba. 
V splošnem je tako, ali tudi za posameznika, ki mu 
niso brezdelno potekali dnevi, je tako in zlasti velja 
to tudi za vsako društvo, ki ni životarilo, ampak 
živelo krepko življenje, polno plodonosnih dejanj in 
važnih dogodkov.
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Društvo „Merkur“ sme z vso pravico slaviti svojo 
petletnico, saj mu pet let njegovega življenja pomeni 
pet let neumornega in vztrajnega dela, intenzivnega in 
uspešnega delovanja. Pokazati more na marsikateri 
lep uspeh, sme se danes ponašati s tem, da si je pri
dobilo zaupanje že pri mnogobrojnih članih onega 
stanu, v katerega korist se je osnovalo. Danes smemo 
Merkurja šteti že med največja slovenska društva. Ali 
tudi eno najagilnejših je in čimdalje krepkejše in 
živahnejše se giblje in razvija. Člani se v vedno večjem 
številu udeležujejo skupnega dela. Zanimajo se za 
društvo, čutijo zanj in ž njim, vesele se ga, radoste 
se lepega njegovega procvitanja, mislijo sami na izpo
polnitev društva v tem in onem pogledu.

In tako se gotovo ne motim, če rečem, da je že 
v mnogih med vami, videčimi, kako raste društvo, 
kako se širi njegov delokrog, vznikla misel in želja, da 
bi se društvu sčasoma preskrbeli udobnejši, vsem po
trebam in zahtevam primerni prostori.

Tihi tej želji morda vas vseh pa je dal glasnega 
izraza v zadnji odborovi seji gospod Ivan Jebačin. 
Glasnega izraza ji je dal in rekel bi tudi zvenečega 
izraza ji je dal, podarivši dvesto kron za poseben 
zaklad, ki naj bi se začel zbirati v ta namen, da se 
postavi lastno društveno poslopje, društveni dom — 
trgovski dom ! (Odobravanje.)

Društveni odbor je seveda z veseljem pozdravil 
lepo misel, meni pa je poveril častno nalogo, da 
danes ob tej slovesni priliki o tem govorim tu pred 
vami.

Ni težka moja naloga. Saj danes ne gre in ne 
more iti še za drugo, kakor da se javno povedo raz
logi, ki govore za gradnjo društvenega doma, da se 
izrazi to, kar, menim, čuti in misli vsakdo izmed vas.

V dvojnem oziru je potreben društveni dom.
Predvsem je potreben v ožjem oziru, v pogledu 

na društvo samo. Drugod in tudi pri nas vidimo, da 
skoro vsaka organizacija, zasnovana na širši podlagi, 
ko dospe do gotove višine razvoja, stremi za tem, da 
bi si postavila lastno stavbo, v kateri bi prosto, neo
virano, uspešnejše mogla zasledovati svoj cilj, razviti 
svoje delovanje. Reči pa smemo, da je tudi društvo 
„Merkur“ organizacija širokega temelja, namenjeno je 
mnogobrojnemu in jako važnemu stanu slovenskemu, 
raznovrstne so že sedaj njegove naloge, vedno nove 
in večje pa si bo stavilo in moralo staviti v prihodnje. 
Trditi pa smemo tudi, da je društvo „Merkur“ že 
danes na dokaj visoki stopnji razvoja. Upravičeno je 
zategadelj, da, tudi že primorano je, misliti na pri
dobitev lastnih prostorov. Z društvenim domom, vele
cenjena gospoda, bi društvo „Merkur“ ne postavilo v 
beli Ljubljani samo vidnega vnanjega znaka organizaciji 
slovenskega trgovstva, ampak bi ž njim odpomoglo 
tudi potrebi, ki je že danes dana, ki pa bo čimdalje

nujnejša, čim večje bo društvo, čim razsežnejši njegov 
delokrog. Kakšne velike naloge čakajo društva, smo 
že slišali danes, prepričan sem pa tudi, da je v društvu 
dovolj krepke sile in volje, jih tudi izvesti. Društvo bo 
rastlo, delo se mu bo množilo, prostori, že danes 
tesni, bodo kmalu pretesni. Treba misliti, da bo prej 
ali slej za vse, kar društvo potrebuje, za vsak poza- 
mezen del društvene delavnosti, za vsako napravo, ki 
jo že ima društvo — za uredništvo in upravo lista, 
za knjižnjico in čitalnico, za zborovalnico, za različne 
odseke, učni, posredovalni, pevski odsek itd. — ter za 
mnogo naprav, ki se imajo še osnovati, treba posebnih, 
ločenih prostorov, tako da bo sčasoma tudi največje 
stanovanje, ki bi se moglo najeti, premajhno. Drag 
denar bi stalo, pa komaj bi za dolgo časa zadostovalo 
in težko bi se dalo urediti primerno društvenim po
trebam in vedno večjim zahtevam.

Poleg tega: lastni dom, kamor bi člani z veseljem 
zahajali, kjer bi se v prijetnih, z vsem potrebnim 
opremljenih prostorih mogli učiti in izobraževati, 
kjer bi se pa tudi po dovršenem delu pri plemeniti 
zabavi v krogu enako mislečih drugov mogli odpočiti 
in razvedriti, osvežiti in okrepiti za trudapolno delo 
vsakdanjega dne, kakšna vzpodbuda to, kako bi to 
vzprožilo društveno gibanje in delovanje v vsakem, 
pred vsem tudi v socijalnem, v družabnem oziru, kako 
bi to razširilo smisel za skupnost, vzpodbudilo k delu 
ne le za lastno korist, temveč tudi za prid in korist vseh !

Pa tudi v splošnejšem pogledu je velikega po
mena društveni dom. Važen je za vse slovensko 
trgovstvo, kakor je za vse slovensko trgovstvo važno 
trgovsko društvo „Merkur“. Gotovo bi bilo velikega 
praktičnega pomena, če bi društvo imelo primerne 
prostore, kjer bi se trgovci lahko shajali s svojimi 
trgovskimi prijatelji, se informirali o tem in onem, kjer 
bi se sestajali na pomenek in domenek o zadevah, 
važnih za ves stan ali tudi samo za posamezne trgov
ske skupine, na razgovor o svojih skupnih težnjah in 
željah, o sredstvih, kako premeniti ali tudi odstraniti 
te ali one za trgovca neprikladne ali škodljive uredbe 
in naredbe, kako doseči ali zboljšati te in one koristne 
naprave.

Lastni društveni dom bi v odlični meri pospešil 
zbližanje in spoznanje članov — ker pa mora biti naš 
cilj, da pridobimo sčasoma v društveni krog vsakega 
slovenskega trgovca, smem tudi reči: društveni dom 
bi bil prevažen tudi za zbližanje, spoznavanje 
in za organiziranje vsega slovenskega 
trgovstva!

Naravno je seveda, da bo društvo v dosego po
trebnih denarnih sredstev moralo apelirati na radodar
nost svojih članov, na požrtvovalnost slovenskih trgovcev. 
Morda da bo tu pa tam potrkalo zaman, morda tu pa 
tam celo zbudilo nevoljo, ali to nado izrekam, da bodo
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taki primeri redke izjeme. Saj bo slovensko trgovstvo, 
ki se mu ne more očitati, da ne daruje rado v pametne 
in koristne namene, morda tu prvič v položaju, da 
žrtvuje za se, da daruje za svoj stan.

In tako sklepam z odkritosrčno željo, da bi se ' 
kmalu, kmalu uresničila lepa misel, da bi se skoro iz 
ljubljanskih tal dvignila veličastna stavba s ponosnim J 
napisom : Slovenski trgovski dom ! (Živahno ploskanje.)

Govornik je stavil naposled ta-le predloga:
1. ) Misel, izproženo po gospodu Ivanu Jebačinu, ) 

da je zbirati zaklad za stavbo slovenskega trgovskega 
doma, pozdravlja današnji izredni občni zbor z od- ! 
kritosrčnim veseljem.

2. ) Gospodu Ivanu Jebačinu, ki je prvi daroval 
v ta namen znaten dar, izreka občni zbor najtoplejšo 
zahvalo.“

Oba predloga sta bila sprejeta z velikim navdu
šenjem.

Potem je prejel besedo gospod Karel Meglič, 
da govori
o potrebi višje slovenske trgovske šole v Ljubljani.

„Častita gospoda! Kakor znano, je ob svoji pet
desetletnici 1. 1901. sklenila trgovska in obrtniška zbor
nica, ukreniti vse potrebno, da osnuje višjo trgovsko 
šolo v Ljubljani. Tudi deželni zbor je svoj čas so
glasno priznal potrebo te šole, naročil deželnemu 
odboru, naj po dogovoru s trgovsko zbornico stavi 
dež. zboru predloge glede uredbe in stroškov za šolo, 
ter odločil letni deželni prispevek do najvišjega zneska 
10.000 kron. Iz poročil in posvetovanj v javnih zbor
ničnih sejah posnamemo, da je ustanovni zaklad za 
šolo, ki ga je osnovala zbornica, dosegel že znatno 
vsoto, da se je izdelal že organizacijski načrt ter pro
račun za šolo in predložil na pristojnih mestih. Žal, 
da zadeva radi obstrukcije v dež. zboru ni mogla priti 
v tir. Sedaj pa, ko se kaže, da je postal dež. zbor 
zmožen za delo, je naša dolžnost, da ga opozorimo 
na to za trgovstvo in industrijo tako važno in nujno 
zadevo, da dvignemo svoj glas za to, da se tej za nas 
naravnost življenski potrebi ugodi v kar najkrajšem času.

Krvava potreba višje trgovske šole v Ljubljani je 
bila že 1. 1901. tako velika, da se more reči: Če bi se 
bila ustanovila že 10 let prej, bi se ne bila osnovala 
prekmalu.

Če nepristransko precenjujemo kulturno stališče 
narodov, — ali se ne govori v prvi vrsti o trgovini in 
industriji naroda — ali ni ravno to dvoje pred vsem 
merilo za visokost kulture naroda? Le dobro razvita 
trgovina in industrija donašata narodu samemu blago
stanje, na zunaj pa ugled in upoštevanje.

In naše razmere?! Kaj je ogromna večina naših 
tudi večjih trgovcev drugega, nego zalagatelj iz naj- 
bližje bližine za lokalne potrebe. Kdaj segamo preko

morja po direktnih virih, kdaj se izognemo sosed
nemu tujemu prekupcu in iščemo končnega konzu
menta? To z ozirom na trgovino. — Industrije pa s 
par izjemami enostavno nimamo, vsaj take ne, za 
kakršno so nam teritorijalni predpogoji v obilici dani.

Kje tiči vzrok vsemu temu?
Ne pretiravam, če trdim, da je tega kriv edino 

le nedostatek višje trgovske izobrazbe. Še-le višja iz
obrazba nam pomore do obsežnega znanja virov za 
nakup in do popolnega poznanja tržišč in razpeče- 
vališč, kar je dandanes tudi manjšemu trgovcu potrebno. 
Izobrazba bo izprožila večjo energijo in podjetnost —- 
višja trgovska izobrazba še-le nam bo dala orožje, s 
kterim bomo potisnili tuj element z uspehom nazaj za 
nekdaj obsežnejše slovenske meje.

Čil po duhu in krepak po telesu je naš narod — 
dve lastnosti, ki bi prišle za razvoj našega naroda 
še-le v obliki trgovine in industrije do popolne veljave. 
Trgovina in industrija jačita narod financijalno, potre
bujeta pa tudi na lastnih tleh krepko razvitih denarnih 
zavodov. Kdo, če ne dodobra trgovsko izobraženi, 
za pokret trgovine vnet trgovec bo snoval denarne 
zavode, ki bodo nosili domačemu trgovstvu koristi, 
skrbel za naprave v povzdigo trgovstva, zidal javno 
skladišče, podpiral velika podjetja domačinov doma in 
v tujini, provzročil kolikor največji razvoj trgovske 
literature, nosil naše ime preko meje ožje domovine z 
direktnimi izvozi in uvozi !

Zašel bi predaleč, če bi očrtaval vse hasni za 
posameznika in ves narod, ki izvirajo iz dobro razvite 
trgovine in industrije — to pa je zopet mogoče le, če 
so podjetniki strokovno dobro podkovani — to zopet 
bo tam, koder je poskrbljeno za višjo trgovsko izobrazbo.

Smelo trdim, da nam vsako leto, ki poteče brez 
lastne višje trgovske šole, neizmerno škodi moralno, 
na 100.000 pa efektivno.

„Merkur“ obhaja danes svojo petletnico, kratko 
dobo svojega obstanka, toda doba najhujše in v svoj 
prid dovršene borbe. Danes stoji društvo „Merkur“ 
zmagoslavno tu in zre z bistrim očesom v prihodnjost 
kot vodnik našega trgovstva. Smoter za smotrom 
dosega — končni smoter doseže, kdor je do konca 
vztrajen! Tak bodi in tak bo „Merkur“ — in na takega 
apelujem, da naj brezobzirno deluje na to, da se v 
prvi vrsti rešpektira naša trgovina in industrija, da po
klicani faktorji energično in točno vrše dolžnosti, ki 
jim jih nalaga ozir na domačo trgovino in industrijo.

Država uvideva potrebo o temeljiti reorganizaciji 
za kulturni napredek najvažnejših šol — trgovskih in 
višjih trgovskih šol ; ventilira vprašanje, kako priti goli 
teoriji kolikor največ s prakso na pomoč. Ogrska je 
v zadnjem času z ozirom na praktično stran trgovskih 
šol ustanovila poleg učiteljskih zborov na šolah še 
trgovske zbore, ki naj pripomorejo učiteljem in učencem
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z direktnimi konverzacijami do kolikor najpraktičnejšega 
pouka in učenja.

Tužna Kranjska pa se v tem pogledu kar nič ne 
gane. Po dolgem, dolgem času, ki je pretekel, odkar 
se je izprožila misel, ustanoviti višjo trgovsko šolo, se 
mi zdi potrebno, da se opozore poklicani faktorji iznova 
na izredno potrebo te šole za nas.

Predlagam zategadelj naslednjo resolucijo:
„Trgovsko društvo „Merkur“ izreka nujno željo 

in prošnjo, da poklicani faktorjinstore vse, da se v kar 
najkrajšem času osnuje višja trgovska šola v Ljubljani.“

Resolucija je bila z glasnim odobravanjem so
glasno sprejeta.

K zadnji točki vzporeda,

„predlog o izvolitvi častnega člana“

se je oglasil k besedi gospod A. Dečman. Dejal je:
„Častiti zborovalci! Ob tako slavnostnem dnevu 

kakor je danes za naše društvo, se moramo s hvalež
nostjo spominjati ljubljenega društvenega predsednika 
gospoda ces. svetnika I. Murnika. G. ces. svetnik je 
bil predsednik prvega slovenskega trgovskega društva, 
namreč slovenskega trgovskega pevskega društva ter 
eden najbolj delavnih ustanoviteljev trgovskega društva 
„Merkur“, kateremu je predsednik ves čas njegovega 
obstanka. Od počerka do danes si je pridobil odlične 
zasluge za društvo in zato mislim, da storimo le svojo 
dolžnost, ako mu o priliki petletnice izkažemo največjo 
čast, ki jo more društvo komu dati. Predlagam torej, 
da ga v znak hvaležnosti in globokega spoštovanja 
imenujemo za svojega častnega člana!“

Predlog se je z viharnim in dolgotrajnim odo
bravanjem sprejel.

Ker je bil dnevni red s tem končan, je g. pred
sednik zahvalil zborovalce za tako obilno udeležbo ter 
zaključil zborovanje.

Predsednik društvenega razsodišča gosp. dr. Karel 
Triller je bil vsled bolezni zadržan udeležiti se zbo
rovanja in je zato poslal društvu pismeno čestitko.

Dalje je čestitalo trgovsko izobraževalno društvo 
v Trstu z naslednjim pismom:

„Trgovsko izobraževalno društvo v Trstu pošilja 
Vam k slavnosti društvene petletnice svoje iskrene 
pozdrave in častitke. Ker našemu društvu ni mogoče 
dejanski se udeležiti slavnostnega občnega zbora, 
hočemo biti navzoči v duhu in se zavedati slovesnega 
momenta, ko Vaše dično društvo praznuje svoj prvi jubilej.

Naj „Merkur“ raste, se učvršča in razširja, da bo 
sčasoma sprejel v svoje varstvo vso narodno trgovino 
ljubljansko !“

Iz Zagreba je došla brzojavka:
„Slavnosti petletnice uspešnega delovanja pridru

žujejo se v duhu: Mervar, Žnidaršič, Lenard.“

O konkurzih.
Spisal dr. Konrad Vodušek.

(Konec.)

Upniški zbor.

Upniški zbor je prvi organ konkurznega upništva. 
Kakor smo videli, voli ta organ upravitelj a* in upniški 
odbor ter daje v vseh važnih zadevah odločilna navo
dila. Upniški zbor je celota in njegovi sklepi so 
enotni izraz celotne upniške volje. Glavni pogoj za 
veljavnost sklepov upniškega zbora tiči v tem, da se 
mora vsak zbor, vsaka seja pravilno in veljavno 
sklicati. Udeležba in število na pravilno povabilo 
došlih upnikov je brez pomena. Pa tudi nepravilnosti 
pri sklicevanju sej se lahko naknadno odobré od up
niškega zbora, iz česar razvidimo, da upniški zbor 
nasproti upništvu nima prav nikake odgovornosti, ker 
zborovim sklepom nihče ne more ugovarjati.

Stališče upniškega zbora je zelo neodvisno tudi 
nasproti konkurzni sodniji. Sodnija nima druge naloge 
in drugega vpliva, nego da sklicuje upnike k seji ter 
da vodi zborovanje in glasovanje. Ker pa ima tudi že 
večkrat omenjeno dolžnost, da nadzoruje konkurzno 
razpravo, mora pri vsaki priliki, kadar se pokaže po
treba, upniški zbor sklicati. Kakor smo videli, sme tudi 
upravitelj, upniški odbor in tudi toliko število upnikov, 
ki reprezentira najmanj četrti del vseh ugotovljenih in 
še spornih terjatev, zahtevati od konkurzne sodnije, da 
skliče sejo upniškega zbora. Sodnija mora seveda pre- 
motriti, če je razlog, radi katerega se zahteva seja, 
umesten. Sicer je pa upniški zbor povsem neodvisen 
od sodnije, ki zlasti ne sme in ne more vplivati na 
vsebino njegovih sklepov. Kar sklene upniški zbor, 
oziroma njegova večina, tega ne more nihče zabraniti.

To skoro neomejeno oblast pa dobi upniški zbor 
stoprav po likvidacijskem naroku. Sele pri tej priliki 
se namreč takorekoč konstituirajo konkurzni upniki. 
Stoprav tu se dožene njihovo število in kakovost nji
hovih terjatev. Tudi upravitelj in upniški odbor po
staneta šele po likvidacijskem naroku definitivna in iz
vršujeta potem sklepe neodvisnega upniškega zbora. 
Le-ta ima odtlej najobsežnejše pravice. Zlasti važno je, 
da upniški zbor daje smer celi konkurzni razpravi po 
likvidacijskem naroku, da določa način realizacije kon
kurznega premoženja, da sklepa o prosti prodaji ne
premičnin, o razdelitvi izterjanih terjatev, o izterjanju 
terjatev sploh in načinu njihove siceršne realizacije, da 
odmeri in prisodi konkurznemu upravitelju njegovo 
plačo, da sprejme ali zavrne v trgovskih konkurzih 
kridatarjevo ponudbo na prisilne poravnave i. t. d.

V najnovejšem času se večkrat piše zoper opisano 
veliko samostojnost upniškega zbora, ki s svojo večino 
takorekoč odločuje preko sodnije usodo vsakega kon-
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kurza. Ali po našem mnenju so upniki sami v prvi 
vrsti poklicani skrbeti za svoje plačilo in pokritje. In 
že ta okoliščina nam je porok, da bodo v vsakem slu
čaju zadeli ali vsaj skušali zadeti prava in najuspeš
nejša sredstva za najboljši prospeh konkurza in svojih 
terjatev. Ta konkurzna avtonomija je tedaj gotovo 
opravičena in temelji tudi na pravilnem principu delo- 
delitve v konkurzni razpravi.

Že gori smo mimogrede omenili, da se mora 
vsaka seja upniškega zbora pravilno in postavno skli
cati. To se zgodi s tem, da se vabilo razglasi v čas
niku, ki v kraju konkurzne sodnije prinaša sodne vesti, 
in nabije na sodno desko. Vrhu tega se vsak posamezni 
upnik posebno povabi bodisi s sodnim pozivom ali 
pa s primerno pozivno okrožnico. Za pravilnost pa 
zadostuje, da se seja razglasi in naznani v časniku. V 
tem slučaju je posebno vabilo sicer koristno, ne pa 
neobhodno potrebno. Če se slučajno seja prekine in 
odloži sklepanje o taistih točkah dnevnega reda, ni 
treba posebnega razglasa, marveč zadostuje, da se takoj 
določi dan in pričetek za nadaljevanje seje. S tem je 
stvar opravljena brez vsake formalitete.

Član upniškega zbora je vsak upnik, ki je oglasil 
svojo terjatev v konkurzu. Če se je njegovi terjatvi 
ugovarjalo pri likvidacijskem naroku, se mora izkazati 
pri konkurznem komisarju, da je vložil tožbo na pri
znanje likvidnosti svojega zahtevka, sicer ne pride v 
poštev pri razdelilnem načrtu. Pač se začasno lahko 
udeležuje zborovanja in glasovanja, vendar mora glede 
takih upnikov konkurzni komisar strogo paziti, da se 
ta pravica ne zlorablja od upnikov z izmišljenimi ter
jatvami.

Upniki se po navadi osebno udeležujejo upni
škega zborovanja. Ravno tako lahko pa si izberejo in 
se poslužijo kakega zastopnika. Pripomniti je, da tudi 
ženske smejo zastopati svoje može-upnike. Zborovanje 
ni javno. Za red ima skrbeti konkurzni komisar, ki 
poleg upnikov tudi še druge osebe, recimo izvedence, 
poročevalce i. t. d. lahko pripusti k zborovanju. Kri
datar ima pravico prisostvovati upniškim zborovanjem. 
Ali glasovati mu postava ne dopušča, ker je pač čisto 
potisnjen v kot in nima prav nobene besede.

Način glasovanja in sklepanja je v konkurzni po
stavi natanko določen. To poglavje je eno izmed 
najvažnejših in prav često se ravno o tej točki raz
vnamejo upniški boji, ki romajo včasih po vseh sodnih 
instancah. Vsak upnik odda svoj glas in večina glasov, 
kakor povsodi, odloči usodo predloga, o katerem se 
sklepa. Večina glasov pa se določi po višini upniških 
terjatev. Vsekdar pri vsakem sklepanju pridejo le ter
jatve navzočih konkurznih upnikov v poštev. Te ter
jatve se seštejejo in na tej podlagi se pri vsakem gla
sovanju prav hitro in lahko dožene večina. Kakšna 
mora biti ta večina? Pri volilnem naroku postava ne

zahteva in ne omenja izrecno absolutne, to je čez- 
polovične večine. Vsled tega se o predmetih, ki stoje 
na dnevnem redu vsakega volilnega naroka, sklepa z 
relativno večino. Na ta način večine obvelja predlog, 
— recimo glede osebe konkurznega upravitelja, —- za 
katerega glasuje toliko upnikov s takimi konkurznimi 
terjatvami, katerih vsota je največja. Vsi tisti predlogi 
pa, zoper katere glasuje „večja vsota“ upnikov, to se 
pravi, toliko in takih upnikov, kojih terjatve seštete glede 
zneska presegajo ostale terjatve, propadejo in se od
klonijo. Provizorični upniški odbor in konkurzni upra
vitelj se tedaj volita z relativno večino. Drugačna pa 
je stvar pri likvidacijskem in — po našem mnenju - 
pri vseh drugih narokih. Tu je treba absolutne večine 
navzočih upnikov. Večina se določi zopet po zneskih 
posameznih terjatev. Če glasuje za ta ali oni predlog 
toliko in takih upnikov, da vsota njihovih seštetih ter
jatev presega polovico vsote vseh po navzočih upnikih 
zastopanih konkurznih terjatev, potem dobi ta predlog 
absolutno večino in je sprejet. Tako se sklepa tedaj o 
vsaki točki in o vsakem predmetu pri likvidacijskem 
naroku. Pa tudi pri poznejših zborovanjih veljajo ti 
predpisi, ker ima § 144 konk. r. gotovo absolutno ve
čino § 143 konk. r. v. mislih. Kadar se glasovi delijo 
čez pol in ni mogoče priti do take večine, naj se po
skusi takozvano razdeljeno sklepanje o posameznih 
delih na glasovanje došlega predmeta. Konkurzni upra
vitelj, ki pri upniškem odboru v takih slučajih odločuje 
s svojim mnenjem, na upniškem zboru glasuje le kot 
konkurzni upnik kakor vsi drugi upniki; posebnih pravic 
in posebne moči pa nima.

Omeniti se mora še, da upniki, ki se zborovanja 
niso udeležili, naknadno ne morejo oporekati sklepom. 
Na odsotnost se nihče ne more sklicevati, ker sklep 
upniškega zbora veže vsakega upnika, ne glede na 
število upnikov, ki so se dotične seje udeležili.

Ta sklep pa velja tudi nasproti sodnije, ki sme 
le tedaj prepovedati njega izvršitev, če bi kršil kak 
postavni predpis. To pa je precej izključeno, ker bi 
sicer gotovo pri zborovanju navzoči konkurzni komisar 
zbrane upnike o tej nepostavnosti poučil ter bi vsled 
tega odpadlo vsako nadaljno razmotrivanje in sklepanje 
o nepostavnih predlogih. Sicer pa sodnija glede vse
bine in glede umestnosti upniških sklepov nima nikake 
moči in besede. Kar sklene upniški zbor — brez kršenja 
postavnih predpisov, tega ne more nihče „razvezati“.

Konec konkurza.

Tako smo tedaj dospeli do zadnjega poglavja. 
Radi bi sicer še pisali o tem ali onem važnem pred
metu in vprašanju. Ali čas in prostor nam tega žalibog 
ne dopuščata. Vsled tega naj le omenimo, da se po 
likvidacijskem naroku prične realizacija konkurzne ak
tivne mase. Pri tem naroku se več ali manj natanko



Št. 12. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Stran 141.

dožene višina dolgov ali različnih posebnih in kon- j 
kurznih terjatev. Premoženjski stan se je takoj pri in
venturi izkazal. In sedaj je treba pokriti ta pasiva s i 
konkurzno maso. Glavno načelo je, da se mora vse I 
kridatarjevo premično in nepremično premoženje spra- j 
viti v denar. Kajti razdeluje se v konkurzu edino le 
denar. Stvar neodvisnega upniškega zbora je, da s po
močjo svojih organov, strokovno izobraženega 
upniškega odbora in pravno izurjenega konkurz
nega upravitelja, ubere najkrajšo in najcenejšo pot 
realizacije. Kadar se smatra za koristno, zlasti v trgov- ' 
skem konkurzu, se naj kridatarjevo podjetje vodi dalje j 
in njegova trgovina počasi razproda, če je to mogoče. 
Sicer pa naj se poskrbi za dobro razpečanje in naj se 
nikari ne meče denarja skozi okno s smešno nizkimi ! 
cenami in prodajami. Kakor rečeno, se v tem oziru ne 
more ustvarjati stalnih predpisov, ker je pač vsak kon
kurz drugačen in je v vsakem slučaju pač treba upo
števati dane razmere.

Kakor hitro je končana realizacija, se prične raz
delitev konkurzne mase, ki jo ima načrtati in opraviti 
konkurzni upravitelj. Ta posel sam ob sebi ni težaven 
in je treba le pozornosti, da se ne pripeti kak računski 
pogrešek in da se ne prezre kakega upnika. Razdelitev 
se izvrši navadno po natančnem načrtu in je tedaj tudi 
najstrožja kontrola zelo lahka stvar.

Kadar je konkurzna masa razdeljena med posa- ) 
meznimi upniki, se konkurz zaključi. Seveda je lahko 
mogoče, da se je že v kakem prejšnjem stadiju konkurz 
ustavil. To je mogoče vsled sklepa višje instance, ki 
je otvoritveni sklep prve instance razveljavila. Ah pa j 
se je konkurzna razprava morebiti radi nezadostnega j 

premoženja in pokritja ustavila. Tudi kadar nastopa 
nasproti kridatarju en sam upnik, ki je sprva izposloval j 
konkurz, ne da bi se mu tekom konkurza pridružil kak 
drugi soupnik, se konkurz ustavi. Treba je vedno več 
upnikov, v katerih korist se upelje in izvrši konkurzna 
procedura. Lahko ah vendar težko mogoče je, da vsi 
upniki soglasno dovolijo ustavitev konkurza. Kaj ta
kega se zgodi kvečjemu tedaj, če se na priliko denarno 
dobro podkovan porok oglasi za kridatarja napram 
vsem upnikom ter prevzame ureditev njegovih razmer. 
Včasih se sklene med upniki na eni in med krida
tarjem na drugi strani poravnava, ki jo mora kridatar 
seveda takoj ah kmalu izpolniti. Če to stori, postane 
nadaljno konkurzno postopanje brezpredmetno. Pri 
trgovskem konkurzu se vedno poskuša ter velikokrat 
posreči že večkrat omenjena prisilna poravnava. (Zwangs
ausgleich, Accord.) Za to poravnavo, ki jo pozna pri 
nas edino le trgovski konkurz, veljajo posebni predpisi, 
ki jih na tem mestu radi obširnosti ne moremo raz
motrivati. Omeniti le moramo, da je prisilna porav
nava v svojem bistvu pravzaprav sodni odlok, ki 
temelji na sklepu večine konkurznih upnikov.

S tem odlokom se reši predlog kridatarjev, ki meri na 
delno popustitev konkurznih terjatev ah na začasni 
odlog njihovega plačila ah na obe skupaj. To pa le 
tedaj, če so dani postavni pogoji in se upniki usmilijo 
kridatarjeve prošnje. Pri tem pa pridejo sploh samo oni 
upniki v poštev, ki nimajo nikakega posebnega 
stališča, kakršno imajo n. pr. realni upniki in ki 
bi z ozirom na stanje in razmerje med ak
tivi in pasivi propadli z večjim ali manj
šim delom svojih terjatev. Za upnike, ki vzpričo 
zadostne mase vsled prednostne vrste v vsakem slučaju 
pridejo do polnega pokritja, nima prisilna poravnava 
nikakega interesa in pomena. Takim konkurznim ter
jatvam ta poravnava ne škoduje in ničesar ne odtegne. 
Glavni učinek te kupčijske poravnave pa tiči v tem 
podjetnem dejstvu, da je dolžan kridatar plačati le tiste 
odstotke vsake in vseh terjatev, na katere se 
glasi poravnava. Od vsakega nadaljnega plačila pa je 
na podlagi poravnave oproščen in sicer glede vsake 
terjatve naj je dotični upnik privolil za svojo osebo v 
poravnavo in naj je svojo terjatev sploh naznanil v 
konkurzu ah ne.

Na opisane načine se tedaj izvrši — včasih dobro 
včasih slabo — konec konkurza, kar se s posebnim 
sodnim odlokom izreče tudi od konkurzne sodnije in 
nabije na sodno desko ter razglasi v časnikih.

S svojimi izvajanji smo tedaj pri kraju. Upamo, 
da smo pisali jasno in umljivo in da smo se dotaknili 
vseh najvažnejših konkurznih vprašanj. Res je sicer, da 
bi se dalo napisati še debele folij ante o tem žalostnem 
poglavju, zlasti ker se v zadnjem času vsestransko že
lijo razne izpremembe sedanje konkurzne postave. Dalo 
bi se tedaj razmotrivati še to ali ono. Ah mi, ki smo 
celo leto govorih o tem, enem in istem predmetu, 
moramo za sedaj vendar že utihniti in se poslavljamo 
od svojih čitateljev z eno samo željo, da bi namreč 
naše nauke ohranili v — „dobrem spominu“ !

Pravni pomen trgovskega 
knjigovodstva.

Piše dr. Kermavner.
(Konec.)

V.
Pristojbinske določbe.

Po pristojbinskem zakonu iz leta 1862. morajo 
biti vse trgovske knjige kolekovane. Zaradi popolnosti 
te razprave navajamo tu nakratko tudi tozadevne za
konite določbe.
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Kolekovanje oskrbujejo davčni uradi. V svrho 
kolekovanja mora trgovec bodisi pri (mehko ali trdo) 
vezanih, bodisi pri parafiranih, to je preluknjanih in 
z vrvico zvezanih knjigah napisati na prvo stran namen 
knjige, torej svrho, v katero se bo rabila, n. pr. ali 
naj bo glavna, kontokorent ali salda-conti, ali pomožna 
knjiga. Potem mora trgovec navesti na prvi strani šte
vilo v knjigi nahajajočih se listov in površino knjige. 
Za vse te navedbe jamči trgovec s svojim podpisom 
pod kaznijo. Tudi pri vezani knjigi morajo biti listi 
tako zvezani z vrvico, da se moreta oba njena konca 
zapečatiti na prvi ali zadnji platnici knjige.

Kolekovina znaša za glavne knjige, konto
korent in salda-konti, trgovcev, tovarnarjev in obrt
nikov za vsako (normalno) polo 50 h, za pomožne 
knjige pa 10 h. Zadnje so po avtentični interpretaciji 
zakona iz leta 1864. sledeče: Dnevna, blagajniška, 
fakturna, inventarna, bilančna knjiga, štraca, primanota, 
magacinska knjiga itd., knjižice v notranjem obratu, 
n. pr. o manipulaciji, knjižice, katere nosijo trgovci in 
obrtniki v žepih, da si sproti bilježijo razne stvari, niso 
koleku podvržene, vse druge pa, naj so vezane ali ne
vezane, ali pa tudi na posameznih listih pisane, brez 
ozira vsi obratni zapiski, ki se vodijo v trgovini ali 
obrtu, posameznih njihovih delih ali pomožnih napravah 
za kak trgovski ali obrtni obrat.

Že zgoraj smo omenili, da velja ta kolek 50 h 
oziroma 10 h za normalno polo. Normalna pola 
pa obsega pri glavnih knjigah, kontokorentu, salda- 
konto 5040 cm1, pri pomožnih knjigah 2640 cm1. Ako 
so pole vezanih knjig večje ali manjše, treba je 
dognati, koliko normalnih pol da isto površino papirja, 
kakršna je v dotični knjigi, ali koliko normalnih pol 
je v nji. To se izračuna tako, da se določi najprej po
vršina ene pole knjige v cm- s tem, da se množi dol
žino lista s širino v cm ; ta zmnožek pomnožen s šte
vilom listov knjige nam dà površino knjige vera2; ko- 
likorkrat je število 5040 za glavne, 2640 za pomožne 
knjige zapopadeno v številu površine, za toliko nor
malnih pol je treba knjigo kolekovati z 50 h ozir. 10 h.

Trgovske knjige se vodijo pa tudi lahko na po
sameznih polah, vsaj nekatere. Take pole se mo
rajo tudi kolekovati s 50 h oziroma 10 h, ako niso 
večje, nego so omenjene normalne pole. Ako pa pre
sega površina pole take glavne knjige, 5040 cm1, tedaj 
se mora kolekovati dvakrat, to je z 1 K. Istotako se 
morajo kolekovati pole pomožnih knjig, ki obsegajo 
površino čez 2640 era2 z 20 h, namesto z 10 h, ako 
pa presega površino normalne pole glavnih knjig, pa 
celo s 30 h.

Omeniti moramo, da se dobe tudi že kolekovane 
trgovske knjige na prodaj. Tudi je finančnemu mini- 
sterstvu dovoljeno, da trgovca na prošnjo oprosti ko
lekovanja knjig proti primernemu letnemu pavšalu.

O dokazu usposobljenosti.
(Konec).

Kako je z dokazom usposobljenosti v trgovinskih 
obrtih? Trgovinski obrti so danes — izvzemši le nekaj 
trgovinskih strok, tako trgovina s knjigami, muzikali- 
jami, z denaturiranim žganjem, — svobodni in sme jih 
pričeti izvrševati vsakdo, kdor je izpolnil splošne po
goje obrtnega reda glede samostojnega obrtovanja. 
Dočim trgovec zahteva od oseb, ki se mu ponujajo za 
pomočnike, da z izpričevali dokažejo svoje znanje, 
obrtno oblastvo ob zglasitvi trgovine ne vpraša nikogar, 
ali si je pač pridobil potrebnih zmožnosti za izvrše
vanje trgovine. Posledica tega, da je izvrševanje 
trgovinskih obrtov omogočeno vsakomur, je nujno ta, 
da danes poskušajo v trgovini svojo srečo najrazličnejši 
ljudje. V trgovino prodirajo ljudje, ki se niso nikdar 
izučili trgovine, ki niso nikdar servirali in kateri si 
tudi sicer niso pridobili ni teoretičnega niti praktičnega 
poznavanja trgovinskega obratovanja. Pot v rokodelstvo 
je otežkočena ali celo zaprta, ker zakon ščiti obrt in 
dovoljuje samostojno obrtovanje le osebam, ki izpri
čajo z izpričevali svoje usposobljenosti in svoje znanje. 
Umevno je zategadelj, da poskuša precej pisana družba, 
kateri ni moč zagotoviti si drugih dohodkov, iztakniti 
po raznih britkih izkušnjah naposled v trgovini ene 
ali druge stroke zadnji vir svojih dohodkov. Pa ne 
le okolnost, da so trgovinski obrti brez obrambe in 
zategadelj svobodno torišče vseh mogočih poizkusov, 
privablja dandanes toliko trgovine neukih ljudi v trgo
vinske obrte. K naraščanju števila neizučenih trgovcev 
pripomore znatno tudi okolnost, da mnogokaterega 
zmoti dozdevno lažje delo in lažji zaslužek v trgovinah 
kakor v proizvajalnih obrtih ; nadalje pristopa okolnost, 
da za samostojno trgovanje saj za prvi začetek za
doščajo primerno le majhna in skromna lastna denarna 
sredstva, ker se glede dovoljevanja blagovnega kredita 
spričo hude in ostre tekme često ne postopa posebno 
varno in oprezno. Mimo tega pa zvabi v trgovanje 
mnogokaterega tudi skrb za zagotovitev dohodkov ob 
dneh, ko težje ročno delo ne gre več od rok. V trgo
vini, si misli, bo že šlo kako. Tako pa prihajamo do 
izpoznavanja, da je trgovina v sedanjih razme
rah zavetišče najraznovrstnejšim ljudem, 
katerim je povsod drugod bila sreče dar 
klofuta.

Sicer uči izkušnja, da so takim neukim, strokovno 
neizobraženim „trgovcem“ sojeni v največ primerih le 
kratki dnevi. Skoro ponavadi potrka eksekutor prav 
kmalu na vrata, skoro mu prilepijo mrtvaški list na duri, 
ki oznanja mimoidočim žalostni konec gospodarske 
samostojnosti. Ali navzlic temu napravlja trgovcem, zlasti 
malim in srednjim, ravno prodiranje neveščih elementov 
v trgovski stan brezmejno in težko zmagljivo škodo.
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Konkurenca strokovno nezmožnih konkurentov se tem 
težje nosi, ker taki konkurentje redno nimajo pojma 
o nastavljanju cen, o ravnanju z blagom, o popustih; 
ker taki elementi ne vedo, kaj zahteva trgovska 
dostojnost, ker s svojim brezumnim ravnanjem samo 
begajo kupujoče občinstvo. Tepeni in zbegani od nepri
jazne sreče žive le od rok do ust in, ker ne stavljajo 
do življenja malone nikakih zahtev in nimajo zmisla 
za višje smotre, prodajajo brezmiselno, da le vidijo 
denar, dasi skupiček ne odgovarja niti najskromnejšim 
zahtevam, kamolida opravičenemu meščanskemu dobičku. 
V zvrhani meri pa škoduje prodiranje neukih elementov 
v trgovino trgovskemu naraščaju. Do trgovske samo
stojnosti ima po vsem pravu prvo pravico trgovski 
naraščaj. Trgovski stan bi se moral rekrutirati v prvi 
vrsti iz svojega naraščaja, kakor to vidimo v drugih 
stanovih. Stan trgovskih sotrudnikov kot takih bi 
moral biti le prehodni položaj, le čas pripravljanja in 
čas zbiranja izkušenj za poznejšo osamosvojo. Kdor 
se ni učil ubogati, bode le redko dobro umel ukazo
vati in disponirati. V sedanjih razmerah pa silijo v 
trgovino ljudje brez znanja in brez strokovnih zmož
nosti, ljudje, kateri nimajo zmisla za trgovske 
interese in so zašli v trgovino le po „vhodu za silo“. 
Za trgovski naraščaj, za vsestransko izvežbane trgovske 
sotrudnike pa vsled tega padajo šanse za etabliranje.

Na dlani leži, da vstopanje neukih oseb v trgo
vino škoduje v znatni meri tudi ugledu trgovstva. 
Ljudje, ki niso vzrasli v stanu samem, nimajo srca in 
zmisla za stanovske interese. Manjka jim stanovske 
zavednosti, nedostaja jim zavesti o važnosti trgovskega 
stanu v organizmu naroda. Izvzemši le redke razmere 
pripomorejo taki neuki trgovci ponajveč v obilni meri k 
temu, da se slabšajo razmere na kreditnem trgu in 
da zategadelj ne dobe kredita celo solidni in vsega 
zaupanja vredni reelni trgovci. Solidno trgovstvo trpi 
za krivdo nesolidnih pripadnikov trgovskega stanu, 
ugled in glas celega trga, cele dežele izgubi vsled 
brezumnege ravnanja neukih elementov.

Čin samoobrambe je zategadelj, če velika večina 
avstrijskega trgovstva zahteva v svojem in v interesu 
trgovskih nastavljencev, da se poskrbi v obrtnem redu 
zato, da se odpravijo sedanje nevzdržne razmere v 
trgovinskih obrtih. Po širni Avstriji se razlega mogočen 
klic trgovstva, da se uvede tudi za trgovinske 
obrte dokaz usposobljenosti. Velika večina avstrij
skega trgovstva že leta sem terja v svojih zastopih in 
raznih zborovanjih, da se premene določbe obrtnega 
reda tako, da bode samo osebam, ki izpričajo svojo 
strokovno usposobljenost mogoče, pričeti samostojno 
trgovati. Strokovno nezmožnim ljudem naj 
ne bo dovoljen vstop vtrgovino. To je načelo 
in vodilo za postopanje trgovstva, ki mu je mar sta
novsko blagostanje in ugled trgovstva. Zahtevajo

pa enoten dokaz usposobljenosti za trgo- 
i vino, to se pravi, kdor si pridobi usposobljenost, 

kakor jo bode predpisoval nov predmeten zakon, 
imej pravico do samostojnega trgovanja v katerikoli 
trgovinski stroki. Na velikem trgovskem shodu le
tošnje leto na Dunaju je zbrano trgovstvo soglasno 
sklenilo zahtevati, da se uveljavi zakon, ki bode do- 

1 ločal, da je na sledeči način dokazati trgovsko uspo
sobljenost: 1. Z izpričevalom o najmanj šestletni učni 
in pomočniški dobi v trgovini, tovarniškem ali kupčij- 
skem kontorju ali 2. z izpričevalom o absolviranju 
dvo- ali večrazredne javne trgovske šole in vsaj dve
letno kupčijsko prakso ali pa 3. z izpričevalom o izo
brazbi, pridobljeni na višjem šolskem zavodu in dve
letno kupčijsko prakso. Izbera trgovinske branže 
je vsakomur, ki se izkaže s tako usposob
ljenostjo, prosta.

Tudi slovensko trgovstvo se je načelno izreklo 
za uvedbo dokaza usposobljenosti. In zdi se nam, da 
je ravnalo prav, kajti prav naša srednja in mala trgo
vina ima po izkustvih zadnjih let — spomnimo le na 
konsumna društva, — vzroka dovolj zahtevati, da 
sklene naše zakonodajstvo skoro zakon v obrambo 
trgovskega stanu.

O borznih uzancah.
Spisal Karel Meglič.

(Konec.)

Vsled obsežnosti snovi se omejujem h koncu le 
na budimpeštanske borzne uzance, ki obsegajo poleg 
posebnih določil za razna žita še določila za oljnata 
semena, sočivje, moko in mlevske izdelke, olje, svinjsko 
mast, slanino, strd, sladkor, vino, špirit, špirituoze, 
slive, češpljevec, petrolej, kože in krznarsko blago, 
ovčjo volno, hrastovo skorjo, smrekovo skorjo in 
ježiće.

Z navedenimi predmeti se tedaj ukvarja budim
peštanska blagovna borza. Ker nam pa čas ne dopušča 
govoriti podrobno o posameznih predmetih, omejili se 
bomo letos le še na moko.

Moka in mlevski izdelki se tržijo z navedbo 
tipe (številke) po 100 kg kosmate teže za čisto z vrečo 
vred. Cena se vedno razume per kasa z P/j0/« popusta, 
le moka za krmo, otrobi in drugi odpadki ne uživajo 
popusta. Če dostavi kupec vreče, ne izpremeni to na 
zgoraj omenjenem nič. Po budimpeštanskih borznih 
uzancah kupljena moka mora odgovarjati takratni 
borzni tipi. Tipo določa od 5 do 5 let komisija borz
nega sveta, opirajoča se na vsakokratne razmere.

Moka od štev. 0 do 6 mora biti basana v vrečah 
s 85 kg kosmate teže, štev. 7, 7l/2 in 8 (moka za 
krmo) pa po 70 kg.
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Vreče morajo biti plombirane; plomba mora 
imeti na eni strani vtisnjeno tipo (številko) moke, na 
drugi pa firmo mlina.

Za otrobe, ržene odpadke in druge mlevske iz
delke se ne predpisuje teža vreč, vendar pa se zahteva 
za posamezne pošiljatve egalna teža in — izvzemši 
otrobe in odpadke — plombe.

Vreče morajo biti dobre in sposobne za transport.
Moke od številke 0 do vštete štev. 6 ne smejo 

imeti grenkega okusa, pač pa se morajo z omenjeno 
napako brez ugovora prevzeti štev. 7, 7*/2 in 8.

Če se imajo pošiljatve vršiti v določenem času, 
pristoja prodajalcu pravica, v tem času poljubno blago 
odpovedati, t. j. kupca prisiliti, da z blagom disponira. 
Odpovedni rok traja 8 dni, in sicer od dne odpovedi 
začenši. Kupec mora najpozneje osmi dan pri proda
jalcu blago prevzeti ali pa tako ž njim razpolagati, da 
prejme prodajalec dispozicijo najkasneje do 12. ure 
onega predzadnjega delavnega dne, po katerem pre
teče drugi dan odpovedni rok.

Če se pa prodajalec ni poslužil svoje odpovedne 
pravice, potem mora kupec razpolagati najpozneje do 
12. ure opoldan onega predzadnjega delavnega dne, 
po katerem drugi dan poteče izvršilni termin.

Če se izvrši dispozicija najpozneje tri dni pred 
potekom odpošiljatvenega termina, opravičen je pro
dajalec odposlati blago takoj, primoran pa najpozneje 
do zadnjega dne odpošiljatvenega termina. Če pa je 
dospela dispozicija pozneje, vendar pa pred pretekom 
roka, izvrši jo prodajalec lahko takoj, dolžan pa pričeti 
z odpošiljatvijo zadnji dan roka in jo končati v na
slednjih treh dneh.

Pri sklepih na dva ali več mesecev se razumeva 
odpošiljatev enakomerno razdeljena po mesecih in 
vrstah. Če se čez mesečni predpisani kvantum ne raz
polaga, smatra se zaostanek tiho podaljšan za drugi 
itd. mesec. Če pa bi en kontrahent ne hotel ostanka 
ali cele za mesec namenjene množine podaljšati v 
drugi mesec, naznaniti mora to drugemu kontrahentu 
najmanj dva dni pred potekom roka s priporočenim 
pismom, sicer nastane zamuda, o kateri smo v sploš
nem delu podrobno govorili.

Če se posamezne mesečne zaostanke tiho podaljšuje, 
potem je zadnji odpošiljatveni rok 14. dan po preteku 
zadnjega meseca, o katerem naj bi bil sklep izmotan. 
Po preteku tega dne pa se poslužita kontrahenta po
ljubno pravic, ki jima jih nudi zamuda.

Pod točno pošiljatvijo je razumeti, da mora 
biti blago najpozneje osmi dan po završeni kupčiji 
izročeno transporterju.

Društvene vesti.
Imenik članov in naročnikov. Današnjemu listu je priložen 

imenik društvenih članov in naročnikov društvenega glasila. Imenik 
naj nam služi kot zrcalo, v katerem se mora ogledati vsak slovenski 
trgovec in trgovski sotrudnik, bodisi tega ali onega političnega 
prepričanja. V imeniku vidimo, komu je mar stanovska zavest, 
komu je mar, da se povzpne in povzdigne organizacija slovenskega 
trgovstva razmerno na ono višino, kakor je pri drugih narodih. 
Imenik nam po drugi strani zopet kaže, kdo se ne zanima za 
stanovski napredek in procvit in zlasti za edino slovensko trgovsko 
društvo, čigar namen je organizirati trgovce vseh slovenskih po
krajin. V imeniku nas je lepa vrsta, lepo število, a v tej vrsti jih 
še manjka veliko in zato naj za društvo vneti člani pregledajo 
imenik ter svoje prijatelje in znance, ki še niso člani, animirajo za 

1 pristop. Marsikateremu je treba reči le besedo, ali mu povedati 
kakšnega pomena je naše društvo za slovenske trgovce, in prav 
rad bo pristopil. Morda so v oddaljenejših krajih še kateri, ki 
sploh ne vedo, da društvo „Merkur" eksistira, ali si pa o njem 
mislijo, da je to kako zabavno društvo, kakor jih je mnogo. Take
je treba poučiti in hvaležni bomo prijateljem, ako nam pošljejo 
naslov tega ali onega, kateremu bomo poslali društvena pravila ali 
par listov našega glasila. Krepko naprej ! je naše vodilo in čim 
večja armada nas bo, tem več bomo dosegli v vsakem oziru. 
Mlačnežem in brezbrižnežem je treba vcepiti zavest, da je sra
motno za vsakega trgovca, trgovskega uradnika in sotrudnika, 
ako ni član našega društva. Delujte torej, dragi stanovski tovariši, 
da ne bode v slovenskih pokrajinah nobenega imenovanih, ki bi 
ne bil član „Merkurjev“ ; pridobivajte pa podporne člane in naroč
nike tudi v izventrgovskih krogih. Zahtevajte po kavarnah in go
stilnah, kamor zahajate, povsod naš list, kajti s tem si pridobimo 
več naročnikov in posredno tudi novih članov. Veliko članov — 
velika moč, in velike moči je treba odboru, da izvede svoj program, 
ki si ga je načrtal ob slavnostnem občnem zboru. Vsakdo naj stori 
svojo dolžnost in združeni ter močni bomo dosegli vse! Krepko 
naprej !

Javno predavanje v Kranju. Dne 14. novembra t 1. je 
priredilo naše društvo na željo svojih članov v Kranju javno pre
davanje. Bilo je to prvo predavanje, ki ga je priredilo društvo 
izven Ljubljane. Predavanje se je vršilo v gostilniških prostorih g. 
Petra Majerja in se ga je udeležilo kakih 60 oseb. Predaval je 
odbornik našega društva g. dr. Fran Windischer in je v 
poldrugo uro trajajočem govoru razpravljal o službenem razmerju, 
o trgovskih potnikih, o dokazu usposobljenosti in o potrebi krepke 
trgovske organizacije. Predavanju so sledili poslušalci s posebnim 
interesom in izrekli željo, da se skoro zopet priredi javno preda
vanje iz trgovskih ved. Ko je bilo predavanje končano, se je 
oglasil k besedi g. Janko Sajovic ter se v krepkih besedah 
zahvalil predavatelju in društvu „Merkur“. Izrekel je nado, da 
ostane zveza med društvom in kranjskimi člani kar najtesnejša, in 
napil odborniku g. Ivanu Kostevcu, trgovcu v Ljubljani, ki je 
kot zastopnik društva „Merkur" prišel v Kranj. G. Ivan Kostevc 
se je nato zahvalil predgovorniku, poudarjajoč, da bode društvo v 
bodoče prav često prirejalo predavanja za svoje zunanje člane. To 
mora, ako hoče združiti vse slovensko trgovstvo v svojem krogu. 
Sklepajoč poročilo omenjamo, da si je g. Janko Sajovic za prire
ditev predavanja pridobil največ zaslug. Za njegovo trudoljubnost 
bodi mu izrečena srčna hvala. —am.

*

Peti redni občni zbor našega društva se vrši v soboto dne 
6. januarja 1906 na sv. Treh kraljev dan ob 2. uri popoldne v 
društvenih prostorih z običajnim dnevnim redom. G. člane vabimo
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k prav obilni udeležbi ter jih obenem prosimo, da po možnosti 
morebitne slučajne predloge vsaj osem dni poprej naznanijo odboru.

*

Trgovski ples. Kakor vsako leto priredi naše društvo tudi 
v tekoči zimski seziji trgovski ples, in sicer v četrtek, dne 1. fe
bruarja 1906 na predvečer Svečnice. Odbor je sklenil, da se čisti 
dobiček nameni zakladu za „Trgovski dom“. Podrobnosti glede te 
prireditve objavimo v prihodnji številki našega lista in v dnevnikih. 
Danes povemo samo toliko, da bo smer prireditve taka, da bo 
ustrezala želji članov. S predpripravami je odbor že pričel.

*

Nekateri g. vnanji člani odnosno naročniki so še vedno 
s članarino na zastanku. Dotičnike poživljamo tem potom še 
enkrat, da nam čimpreje vpošljejo članarino, ker smo sicer prisiljeni, 
da jih ob še enkratnem brezuspešnem pismenem opominu iz 
društva izbrišemo.

Čeke so poslali: Lucijan Kovačič nasi., Sv. Lucija ob Soči; 
Leon Lavrič, Škofja Loka ; Tomo Tollazzi, Logatec ; in Feliks 
Urbanc, Ljubljana. Hvala !

Zaklad za „Trgovski dom“ je osnovalo naše društvo, kakor 
je razvidno iz poročila odbornika našega društva g. dr. Murnika 
na slavnostnem občnem zboru dne 26. novembra t. 1. Idejo je 
sprožil odbornik g. Ivan Jebačin, tovarnar in trgovec v Ljubljani, 
ter podaril v ta namen 200 K. Njemu je sledil kot drugi darovalec 
za „Trgovski dom“ g. dr. Danilo Majaron, dež poslanec in 
odvetnik v Ljubljani, ki je v ta namen društvu izročil 100 K.

Obema velikodušnima darovateljema izreka odbor iskreno zahvalo 
z željo, da bi darovatelja našla obilo posnemalcev.

G. člani, spominjajte se v vsaki družbi in pri vsaki priliki 
zaklada za „Trgovski dom“. Zbirajte prispevke, vsak še tako majhen 
znesek je dobro došel. V ta namen došle zneske izkazali bomo z 
imeni darovalcev in nabiralcev v našem listu in v dnevnikih.

*
Kot drugi ustanovnik je pristopil našemu društvu g. Peter 

Majdič, lastnik paromlina in veletržec v Celju, ter vplačal usta- 
novnino 200 K. Naj bi tega vrlega narodnjaka, ki je s svojim 
velikodušnim činom pokazal, da ve ceniti delovanje našega edinega 
slov. trg. društva, še mnogi drugi posnemali!

Izkaz društvene posredovalnice. V službo se sprejme: 1 
pomočnik želez, stroke, 1 pomočnik manufakturne stroke, 1 pro
dajalka, 1 kontoristinjo ali prodajalko za knjigarno v Gorico in 
sicer gospodično, ki je že služila v enaki trgovini v mestu, 1 
učenec. Službe iščejo : 2 kontorista praktikanta, 8 pomočnikov meš. 
stroke, 9 pomočnikov špec. stroke, 7 pomočnikov manufakturne 
stroke, 1 pomočnik galanterijske stroke, 3 prodajalke, 2 blagajni
čarki, 4 kontoristinje.

Listnica uredništva.
G. R. M—k. Radi pomanjkanja prostora ni bilo 

mogoče. — G. J. G—r v Lj. Rokopis Vam je v 
uredništvu na razpolago.

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!“

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.
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it. Franc Krav. Poček
naznanja vljudno, da je otvoril svojo

pisarno
v Ljubljani na Starem trgu 30,
II. nadstropje (v hiši gospe Marije Plautz, 
tik postajališča električne cestne železnice na 

Sv. Jakoba trgu).
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Piše naj se pod „Ugodna prilika 90“ poste re
stante Ljubljana.

V večjem trgu na Spodnjem Štajerskem 
je na prodaj enonadstropna hiša z vrtom in 
izvrstno idočo

mešano trsovino
s 60.000 kron letnega prometa.

Kupcu se proda tudi blago za lastno ceno, 
oziroma s popustom. Ponudbe na upravništvo.
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SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur".

Letnik III. V Ljubljani, dne 15. januarja 1906. Št. 1.

Peti redni občni zbor slovenskega 
trgovskega društva „Merkur“.
Dne 6. t. m. se je vršil ob obilni udeležbi članov 

peti redni občni zbor našega društva. Prvi društveni 
podpredsednik g. Alojzij Lilleg je otvoril zborovanje 
nekako takole: „Otvarjam današnji zbor ter iskreno 
pozdravljam čestite člane, da so se vkljub tako lepemu 
vremenu in solnčnemu dnevu udeležili v tako častnem 
številu zborovanja. V prvi vrsti pozdravljam gg. poro
čevalce ljubljanskih dnevnikov ter predstavljam obla
stvenega zastopnika g. Šviglja. Obširnejše poročilo o 
društvenem delovanju Vam bo podal društveni tajnik, 
zato se omejim le na važnejše dogodke. V preteklem 
letu so umrli naslednji člani : Oskar Terglov, Leopold 
Jeran in Feri Sajovic iz Ljubljane ter Alojzij Črnuta v 
Logu. Prosim častite zborovalce, da v znak sožalja 
vstanejo raz sedeže. (Se je zgodilo.) Dalje presrčno poz
dravljam misel, ki jo je sprožil g. Jebačin, da si naše 
društvo omisli trgovski dom. Ta misel je vzbudila ve
liko veselje in se je povsod radostno pozdravila. Poleg 
tega je pa misel tudi že gmotno podprta. Prvi je da
roval za trgovski dom g. Jebačin 200 K in dal s tem 
lep zgled. Brez vsake agitacije se je doslej nabralo v 
ta namen 800 K, katere so poleg g. Jebačina darovali 
gg. dr. Majaron, I. K n e z, A. Š a r a b o n, in I. Vod
nik v Šiški. Predlagam, da se gg. darovalcem izreče 
iskrena zahvala občnega zbora. Dalje mi je omeniti, da 
si je društvo omislilo sliko društvenega predsednika in 
prvega častnega člana gosp. ces. svetnika Ivana Mur
nika ter le-to obesilo v društveni dvorani, oboje z 
dovoljenjem naslikančevim. — Prosim gospoda tajnika, 
da poroča k drugi točki vzporeda.“

Društveni tajnik g. Fran Golob je nato poročal 
takole :

„Slavni občni zbor! G. predsednik me je 
pozval, naj Vam podam v imenu odbora, ki ste ga 
izvolili na lanskem občnem zboru, poročilo o delovanju 
našega društva, odnosno odbora. Kot tajnik društva 
„Merkur“ mi je, častiti g. zboravalci, danes že četrtič 
poročati in Vam v odborovem imenu polagati račun o 
delovanju društvenega odbora.

V lanskem poročilu sem omenil, da je odbor de
loval plodonosno, kar sem tudi dokazal z dejanji, ki

jih je odbor izvršil. Tudi delovanje odborovo v pre
teklem letu ni zaostajalo za delovanjem prejšnih let. 
Da, smelo lahko trdim, da je bilo delovanje v preteklem 
letu še plodonosnejše. Predno pridem k poročilu, moram 
z veseljem konstatirati, da se je v preteklem letu za
nimanje za naše društvo med trgovstvom zelo po
množilo. Vse prireditve so bile dobro obiskane, prirastek 
novih članov, čitalnica, predavanja in posebno knjižnica 
kaže lepe uspehe in napredek. Ker je bilo zanimanje 
za društvo vedno večje, je imel odbor tudi več dela. 
In ravno vsled tega, ker je bilo več zanimanja za dru
štvo, se je odbor s tem večjim veseljem lotil svoje 
naloge. Pri tej priliki moram pa priznati, da imajo tudi 
društveniki izven odbora veliko zaslug za društveni 
napredek, ker so zanimanje za društvo širili in se 
številno udeleževali društvenih priredb. In tako je 
prav. Vsak poedini član naj skrbi za društvo in lahko 
se bomo ponašali vedno z novimi uspehi.

Danes živimo v dobi napredka. Vsak stan hrepeni 
po napredku in se organizira, in če tega ne stori, zao
stane za drugimi stanovi. Posledica temu pa je, da tak 
stan nazaduje in poleg tega ni v javnosti vpoštevan. 
Slovensko trgovstvo je bilo do zadnjega časa še malo 
razvito, ono ni imelo svoje organizacije in ne svojega 
lista. Z ustanovitvijo „Merkurja“ se je začelo slovensko 
trgovstvo pravzaprav razvijati, to društvo je zaneslo v 
slov. trgovstvo drug duh. Uspehi in delo našega dru
štva kažejo, kako je bilo društvo potrebno in da ima 
nele življensko moč, marveč gotovo in lepo bodočnost. 
Treba je samo vstrajnosti v gotovih vprašanjih, disci
pline in prave ljubezni do društva in cvetela bo slo
venskemu trgovstvu vedno lepša bodočnost.

Pred kratkim se je neki govornik izrazil, da če 
storimo Slovenci en korak naprej, napredujejo drugi 
narodi za 10 korakov. Kot majhen narod bodimo za
dovoljni, da vsaj toliko napredujemo, da storimo vsako 
leto vsaj en korak naprej, a ta mora biti siguren.

Te besede so resnične in ravno raditega morajo 
vsakega izmed nas, ki ljubi svoj narod, izpodbujati k 
delu. Imejmo jih vedno pred očmi, da storimo kot stro
kovna organizacija na trgovskem polju vsako leto vsaj 
en korak naprej. Če to storimo, storili bomo mnogo 

j ne samo za svoj stan, marveč tudi za svoj narod. Pribito 
in docela dokazano je namreč, da je ravno krepka trgo-
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vina in obrt največjega pomena za razvoj vsakega 
naroda. Naše geslo naj bo „Delajmo organizirani“ in 
gotovo bo uspeh na naši strani. Čim številnejši in 
vstrajnejši bomo, tem lepše se bo razvijalo slovensko 
trgovstvo.

Na zadnjem slavnostnem občnem zboru smo spre
jeli soglasno krasen program, dolžnost naša pa je, da 
ga tudi uresničimo. Poročila in sprejeti predlog o tem 
najvažnejšem zborovanju našega društva so natisnjeni 
v zadnji številki našega lista. Poleg tega je dal odbor 
natisniti 1000 brošur, ki jih bo razposlal raznim kor
poracijam, in jih dal v prodajo. Častiti zborovalci, prosim 
Vas, imejte te sklepe vedno pred očmi in pomagajte j 
vsak po svoji moči odboru, da se ti sklepi, ki so vsi 
izvedljivi, tudi uresničijo.

Sedaj preidem na društveno delovanje. Predvsem 
se mi je spominjati društvenega predsednika, ces. svet
nika Ivana Murnika, ki je bil vsled svojih velikih za
slug za društvo izvoljen na slavnostnem občnem zboru 
za častnega člana. Žalibog da mu ni mogoče vsled 
bolezni prisostvovati društvenim zborovanjem in sejam, 
a v njem imamo vseeno velikega predsednika, kajti v 
društvu je njegov duh in mnogo njegovega dela. G. pred
sednik stoji namreč odboru vedno s svojimi izkušenimi 
nasveti na strani, kar je za naše društvo velikega po
mena. Vsi važni koraki se store v sporazumljenju 
žnjim. Vsled bolezni predsednikove sta vodila zboro
vanja, seje in druge prireditve I. društveni podpredsednik 
g. Lilleg oziroma II. podpredsednik g. Kessler. Odbo- 
rovih sej je bilo v preteklem letu 13, kjer so se reše
vale vse društvene zadeve. Odbor se je razdelil v od- I 
seke, ki so se volili pri prvi odborovi seji pod pred
sedstvom društvenega predsednika ces. svetnika Murnika; 
istočasno se je konstituiral tudi odbor. Odseki so bili > 
sledeči: gospodarski, redakcijski, posredovalni, učni, vese- j 
lični in zabavni ter hranilnični odsek. Odseki so si iz
volili svoje načelnike, zborovali samostojno ter predlagali 
svoje sklepe celemu odboru. Ker so se pokazali odseki \ 
ob vedno naraščajočem delovanju društva za prepotrebne 
hočem najprej nekoliko izpregovoriti o delovanju od
sekov.

Gospodarskemu odseku je naloga skrbeti za dru
štvene finance in sploh za gospodarsko upravo društva. 
Ta odsek, čigar načelnik je ces. svetnik Murnik, je 
imel eno sejo, ker ni bila potreba dana sklicevati več 
sej. Blagajniške posle je opravljal član tega odseka, 
društveni blagajnik g. Vlach, vestno in vzorno. Dokaz 
temu naj bo računski zaključek, ki ga imate pred seboj. 
Delovanje blagajnikovo zasluži vse priznanje in zahvalo 
občnega zbora. Mesto gospodarja in knjižničarja je 
opravljal g. Ivan Volk. Po njegovem nasvetu se je 
inventar pomnožil z nakupom 53 stolov, dalje knjižnica 
z nakupom 210 knjig in poleg tega sta darovala člana 
g. Petan in Schmitt knjige, prvi 65, drugi 13. Knjižnica je

' bila preteklo leto odprta vsak torek in petek ter 2krat 
bolje obiskana nego poprej v vseh 4 letih skupaj. To 
je velik napredek, na katerega moramo biti ponosni,

! kajti ravno to najbolje kaže, da se slovenski trgovski 
naraščaj naobrazuje. Knjig se je izposodilo 943. Tudi 

j čitalnica, ki jo je oskrboval g. Volk in v kateri je na 
razpolago 42 večinoma strokovnih časopisov, kaže lep 
napredek. Člani zahajajo v čitalnico veliko bolj pridno 
nego prejšnja leta. Gotovo mi bo slavni občni zbor so
glasno pritrdil, če izrečem v Vašem imenu iskreno za
hvalo g. Volku za njegov trud in požrtvovalnost ter
še posebej za vzorno uredbo knjižnice.

Redakcijski odsek, čegar načelnik je g. dr. Win-
dis ch er, je imel 6 sej, kjer so se reševala vsa vprašanja 
glede lista in člankov, objavljenih v našem listu. Častita 
gospoda! Napredek našega društva je mnogo ali največ 
odvisen od našega lista. Ker smo v preteklem letu iz
datno napredovali, smemo trditi, da je k temu napredku 
mnogo pripomogel naš list. Glava vsemu delu red. 
odseka, ki je skrbel za praktično in za vsakega vele- 
poučno vsebino, je bil g. dr. Windischer, ki ima za 
naše društvo neovrgljivih, resnično velikih zaslug. Nje
govo delo se kaže pri vsaki prireditvi, on nam je dober 
svetovalec in neumoren pospešitelj naših teženj. Zato 
imate obilo dokazov, o katerih ste sami poučeni in mi 
jih vsled tega ni potreba še posebej navajati. Dolžnost 
slavnega občnega zbora je, da izreče temu požrtvo
valnemu odborniku iskreno zahvalo za njega plodo
nosno in uspešno delovanje.

G. dr. Windischer je poleg tega tudi načelnik učnega 
odseka. Učni odsek je imel 4 seje, v katerih se je raz
pravljalo glede učnih tečajev, dalje glede izdaje društ
venega koledarja odnosno naslovne knjige, glede izdaje 
slovenske korespodence ter glede prirejanja predavanj. 
V sedanji seziji se je otvoril samo tečaj za laščino, ki 
lepo napreduje. Pač je mislil odsek na prireditev še 
drugih tečajev, a se odsekova želja ni mogla uresničiti 
radi premajhnega števila priglašencev. Vzrok, da je bilo 
v tekoči seziji manj zanimanja za tečaje, tiči v tem, da 
je prišlo v Ljubljano preteklo leto izredno malo trg. 
sotrudnikov, ki ne bi bili že poprej obiskovali trgovskih 
šol. V tekočem letu se bodo razmere najbrž premenile, 
zato bo gotovo potrebno v bodoči seziji otvoriti več 
tečajev. Odbor in odsek sta polagala največjo važnost 
na tečaje, ker pa ni bilo zadostno prijav, se ni moglo 
otvoriti pri najboljši volji več tečajev, zlasti zategadelj ne, 
ker imajo pravico obiskovati naše tečaje samo člani. 
Dalje je učni odsek pretresaval vprašanje glede izdaje 
slov. korespondence ter sklenil, da se slov. korespon
denca izda. Rokopis je že skoro dovršen ter upam, da 
ga dobi društvo v kratkem v svojo last. S tem bo zopet 
storjen velik korak naprej, ustreženo pa bo tudi že 
večkrat izraženi želji slov. trgovstva. Učni odsek se je 
bavil tudi z vprašanjem glede izdaje naslovne knjige
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oziroma društvenega koledarja. To vprašanje je toliko 
dozorelo, da smo se odločili za izdajo koledarja. De
finitivno sklepati o tem vprašanju bo naloga prihodnjega 
odbora, odnosno učnega odseka.

V preteklem letu se je priredilo dvoje predavanj. 
Predaval je g. dr. Vodušek o pravnem razmerju med 
principalom in uslužbenci. To predavanje je bilo dobro 
obiskano. Drugo predavanje se je vršilo v Kranju. 
Predaval je g. dr. Windischer o službenem razmerju, 
o trg. potnikih, o dokazu usposobljenosti in o potrebi 
krepke trg. organizacije; to predavanje je bilo izredno 
dobro obiskovano. Tako je rešil tudi učni odsek vse
skozi lepo svojo nalogo. Iskrena zahvala občnega zbora 
gre tudi tu g. dr. Windischerju kot načelniku učnega 
odseka.

Obilo posla je imel pevski odsek, čigar načelnik 
je g. Josip Drčar. Pevski zbor je priredil lansko leto 
3 žalostinke umrlim članom ter 4 podoknice nevestam 
društvenikov, sodeloval je pri koncertu zveze sloven, 
pevskih društev v Švicariji, pri Prešernovi veselici v 
„Zvezdi“, pri odkritju Prešernovega spomenika in pri 
izletu ljubljanskega Sokola na Jesenice. Dalje je zapel 
pevski zbor 3 žalostinke na vseh Svetih dan na poko
pališču pred rakvijo trg. bolniškega in podpornega dru
štva ter priredil skupno z veseličnim odsekom 2 jour- 
fixa za člane in prijatelje društva in sicer prvega v 
hotelu Ilirija in drugega v areni Narodnega doma. 
Naposled je sodeloval pevski zbor pri sestanku, ki gaje 
priredil veselični odsek odnosno naše društvo članom 
česko-slovanske obhodnicke besede povodom potovanja 
na jug na vrtu Narodnega doma. Pevski zbor je v 
preteklem letu lepo napredoval, vsakokrat nastopil si
gurno ter žel obilo priznanja. Vse priznanje in zahvala 
za to gre g. Drčarju kot načelniku pevskega odseka 
in pevovodji g. Sachsu.

Veselični odsek je imel v preteklem letu 5 sej. 
Načeloval je odseku g. Josip Perdan. Odsek je pri
redil, kakor že prej omenjeno, 2 jour fixa, ki sta bila 
prav dobro obiskana, dalje je priredil češkim izletnikom, 
članom češkoslovanske obchodnicke besede časten 
večer na vrtu „Narodnega Doma“, ki je izborno uspel. 
Tudi je ta odsek izvršil vse predpriprave za trgovski 
ples. Kakor uvidite, je tudi ta odsek imel obilo posla 
ter gre odseku in njegovemu načelniku g. Perdanu 
topla zahvala.

Hranilnični odsek je imel 2 seji. Razmotrival je 
vprašanje glede ustanovitve društvene hranilnice. Kako 
daleč je z zadevo, je poročal na slavnostnem občnem 
zboru g. dr. Windischer, zato se mi ne zdi umestno, 
zopet sedaj o tem govoriti. Odseku je načeloval g. dr. 
Viktor Murnik, ki mu gre za njegov trud topla za
hvala občnega zbora.

Posredovalni odsek je imel 5 sej. Načelnik tega 
odseka je bil g. Edm. Kavčič. Posle posredovalnice

sta vodila gg. Župančič in pozneje Eržen. Prijav 
od strani delodajalcev je došlo 146, od strani deloje
malcev pa 168. Ekspedicij je imela posredovalnica 919, 
uspehov 108. Statistika nam kaže, da je bil uspeh 
posredovalnice povoljen. V zadnjem času se je poka
zala manipulacija posredovalnice kot nedostatna, po
sebno z ozirom na tiskovine, ki so otežkočile hitro 
posredovanje. Odsek je vsled tega sklenil upeljati nov 
način posredovanja. Zadevne tiskovine, ki bodo olaj
šale manipulacijo in vsestransko zadoščale poslovni 
potrebi, so že v tisku. Upati je, da se bo s to bolj eno
stavno, a pri tem veliko bolj praktično uvedbo, lažje 
in hitreje ustrezalo interesentom. Opozarjam na to vse 
interesente že sedaj ter jih vabim, da se v vsakem 
slučaju potrebe poslužujejo naše posredovalnice. Od- 
sekovemu načelniku, g. Kavčiču, gre za njegov trud in 
požrtvovalnost vse priznanje občnega zbora.

Toliko o delovanju odsekov.
Iz tega razvidite g. zborovalci, kako obširno je 

delovanje našega društva. Očrtal sem delovanje od
sekov vsled tega, da g. zborovalci uvidite, koliko truda 
in dela je bilo treba, da se je društvo tako povspelo 
in ima danes tako močno podlago. Po sebi umevno 
so se ravnali odseki strogo po poslovnem redu, ki ga 
je potrdil lanski občni zbor. Vse delovanje odsekov 
se je vršilo sporazumno s celim odborom ter so vse 
sklepe odsekovi načelniki predlagali odboru v potrditev, 
če jih odbor v izvršitev gotovih zadev in priredb ni 
že vnaprej v to pooblastil.

Sedaj mi je omeniti še nekaterih prireditev, ki jih 
je odbor ukrenil oziroma priredil.

V društvu se je vršil sestanek odposlancev našega 
j društva z odposlancem trg. in obrt. društva v Gorici 

g. dr. Tumo glede skupnega delovanja, dalje se je 
vršil v Trstu informativen sestanek glede organizacije 
slovenskega trgovstva v Trstu. Sestanka sva se udeležila 
g. Perdan in jaz. Društvo je priredilo sestanek, na 
katerem je poročal tedanji predsednik gremija trgovcev 
g. Bürger glede konference, ki se je vršila na Dunaju 
o dokazu usposobljenosti v trgovskem obrtu. Društvo 
je sklicalo sestanek trg. sotrudnikov, na katerem so se 
postavili kandidati za pomočniški zbor gremija trgovcev. 
Istočasno se je vršil sestanek članov glede nedeljskega 
počitka. Pri tej priliki bodi omenjeno, da ima poleg 
gremija trgovcev tudi naše društvo in še posebej g. 
Perdan zasluge za uvedbo popolnega nedeljskega po
čitka v Ljubljani. Društvo je priredilo lansko leto 
trgovski ples, ki je dobro uspel. Društvo je doseglo 
tudi za tekoče leto 30% popusta za člane pri pred
stavah v slovenskem gledališču. Sklepalo se je tudi 
glede ustanovitve zbirke vzorcev, ki naj bi služila v 
to, da bi člani spoznavali blago surovo do zadnjega 
štadija gotovega izdelka, poleg tega bi služilo ozna- 
čenje teh različnih predmetov za sestavo strokovnega

1*
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trgovskega slovarčka. Dalje se je odbor bavil z vpra
šanjem glede ustanovitve podružnic, katero vprašanje 
se ima rešiti v bližnji bodočnosti. Društvo je preskr
bovalo članom prestave iz tujih jezikov brezplačno, 
dajalo informacije tako na primer glede osebnega 
kredita, bančnega kredita, o odpovedi, o pravicah trg. 
potnikov, glede dobave blaga, obrtnih pravic; zavzelo 
se je za odpravo umazane konkurence ter za ustano
vitev carinske ekspoziture. S tem je deloma navedeno 
delovanje društva. Omeniti mi je še idejo in sklep 
slavnostnega občnega zbora glede ustanovitve zaklada 
za trgovski dom. Idejo je sprožil odbornik našega 
društva g. Ivan Jebačin ter v to svrho daroval svoto 
200 K Njegovemu zgledu so sledili še drugi rodo
ljubi, o čemer je poročal že g. predsednik, tako da je 
v ta namen že danes naloženih 800 K- Če je podarilo 
5 rodoljubov v to svrho brez agitacije to znatno svoto, 
upati je, da se ta fond skoro okrepi.

Poročal je o tej točki na slavnostnem občnem zboru 
g. dr Murnik, čigar govor je na zborovalce napravil velik 
vtisk. Gotovo ostaneta imena Jebačin in dr. Murnik 
v zgodovini „Trgovskega doma“. Da pa se ta ideja, 
ki je velikanskega pomena za cel trgovski stan, v do
glednem času uresniči, je treba, da poleg odbora tudi 
vsi društveniki delujejo po svojih močeh na to, da 
fond vedno bolj narašča.

V preteklem letu je društvo vložilo 3 prošnje za 
podporo in sicer sl. trgovski zbornici, sl. gremiju 
trgovcev in visokemu deželnemu zboru. Kakor je na
znanil že g. predsednik, je podelila trg. zbornica društvu 
500 K, gremij trgovcev pa 300 K podpore. (Obema 
darovateljema gre iskrena zahvala občnega zbora.) 
Prošnja na visoki deželni zbor še čaka rešitve. Sl. 
občinskemu svetu nismo poslali prošnje za podporo, 
ker so bile vse dosedanje prošnje brezuspešne. Enaka 
društva v drugih deželah dobivajo od občin lepe sub
vencije. Upam, da tudi mestna občina ljubljanska v 
bodoče ne bo odklanjala prošenj našega društva, po
sebno če dokažemo svoje dosedanje vspehe in bodoče 
naše velepomembne namene.

Društvo je štelo koncem leta 2 ustanovnika. 
463 rednih in 73 podpornih članov. Dalje je imelo 
društvo 78 naročnikov na naš list. Če primerjamo stanje 
članov koncem leta z onim koncem leta 1904, pokaže 
se prirastek 1 ustanovnika, 46 rednih in 14 podpornih 
članov ter 4 naročnikov na naš list. Tudi to je dokaz, 
da društvo napreduje in da se zanimanje zanje vedno 
bolj širi. Ta napredek pa tudi kaže življensko moč in 
potrebo društva.

Končno predlagam še, da izreče slavni občni zbor 
svojo zahvalo in priznanje našemu predsedstvu, to je 
g. predsedniku ces. svetniku Ivanu Murniku, ter obema 
podpredsednikoma g. Lillegu in g. Kesslerju; ki so s

svojim delovanjem in preudarnostjo mnogo pripomogli 
k lepim uspehom društva v preteklem letu.

Koncem svojega poročila apeliram še enkrat na 
Vas, častite zborovalce, delujte s pravo ljubeznijo za 
svojo organizacijo. V svojem poročilu sem vam do
kazal, kako pomembna je naša organizacija ; omenil 
sem Vam tudi delo, katero je društvo do sedaj storilo 
in katero ima bodoči odbor še rešiti. Prepričan sem, 
da bomo na slavnostnem občnem zboru sprejeti program 
rešili, če bo v društvu dosedanja sloga in vstrajnost.

S tem končam svoje poročilo ter prosim, da 
je slavni občni zbor vzame na znanje in odobri.“

Tajnikovo poročilo je bilo odobreno z živio-klici 
in ploskanjem, predsedstvu se je pa izrekla zahvala.

Nato je poročal društveni blagajnik gosp. Josip 
Vlach o društvenem premoženju. Koncem leta 1904 je 
znašalo društveno premoženje, naloženo v hranilnici, 
3541 K 09 v. Dohodki so bili leta 1905: članarina in 
naročnina 6187 K 45 v, za „Menično pravo“ se je 
dobilo 254 K 03 v, oglasi v društvenem glasilu so 
nesli 626 K 84 v, čisti dohodek plesa 51 K 96, učni 
tečaji 184 K 50 v, podpore in darila 1017 K 74 v, 
darila za trgovskkdom 800 K, dohodek posredovalnice 
94 K 39 v, obresti hranilničnih knjižic 163 K 02 v. 
Stroški so znašali: za društveno glasilo 2654 K 81 v, 
stanarina 436 K honorar učiteljem 692 K, razsvetljava 
in kurjava 273 K 35 v, sluga in snaženje društvenih 
prostorov 146 K, tiskovine, listi in pisarniške potreb
ščine 176 K 72 v, nabava inventarja 366 K 50 v, nove 
knjige 159 K 89 v, poštnina in mali stroški 531 K 49 v 
ter posredovalnica in upravni stroški 1003 K 34 v. 
Dohodkov je torej bilo 12.921 K 02 v in stroškov 
6440 K 10 v, tako, da znaša društveno imetje koncem 
leta 1905 6480 K 92 v. Premoženje se je torej po
množilo za 2939 K 83 v. Omeniti je še, da je došlo 
v letu 1905 za 1879 K 45 v več članarine nego 
leta 1904.

Gospod A. Vidic je predlagal, da se izreče bla
gajniku zahvala za vzorno vodstvo blagajniških poslov 
ter vestno sestavo računov ter prosil za pojasnilo, 
zakaj izkazuje točka „posredovalnica in upravni stroški“ 
toliko izdatkov. G. predsednik in blagajnik sta mu 
pojasnila, da so v tej točki izdatki za posredovalnič- 
nega uradnika, nagrada tajniku, nagrada slugi, ki po
bira v Ljubljani članarino ter drugi upravni izdatki, s 
čimer se je g. Vidic zadovoljil.

V imenu pregledovalcev računov je poročal go
spod Leopold Legat, da je navedeni saldo popolnoma 
v redu, kar se je vzelo na znanje z odobrenjem. Nato 
se je vršila volitev predsedstva, razsodišča in odbora.

Na predlog g. Gabra so bili per acclamationem 
iznova izvoljeni: predsednikom gosp. ces. svetnik Ivan 
Murnik, I. podpredsednikom gosp. Alojzij Lilleg,
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in II. podpredsednikom gosp. Kessler, v razsodišče 
pa gosp. Karel Triller.

G. A. Gaber predlaga, da se da odboru abso- 
lutorij, kar je bilo enoglasno sprejeto.

Pri volitvi novega odbora sta bila imenovana 
skrutinorjem gg. Gaber in Magdič, ki sta nazna
nila sledeči izid volitev: Oddanih je bilo 70 glasov. 
Izvoljeni so bili : 1. iz vrste samostojnih trgovcev gg. 
Ivan Jebačin, Edmund Kavčič, Ivan Kostevc, 
Josip Perdan in Andrej Šarabon; II. iz vrste so- 
trudnikov gg. Josip Drčar, Josip Kraigher, Karel 
Meglič, Avgust Peruzzi, Ivan Podlesnik, Oro
slav Schaffer, Josip V1 a c h , Albert Gaber in Franc 
Berjak; III. iz vrste podpora, članov gg. Fran Golob, ' 
dr. V. Murnik, dr. Fran Windischer. Za revizorja 
pa gg. Jernej Bahovec in Leopold Legat.

Gosp. Lilleg se je zahvalil, da se mu je zopet 
izkazalo zaupanje z izvolitvijo za prvega podpredsed
nika ter zagotavljal, da bo delal za društvo kolikor bo 
v njegovi moči. Poživljal je tudi zborovalce, naj vsak 
deluje po svoji moči, da bo uspeh še večji nego je 
bil doslej. Ker se nihče ni več oglasil k besedi, je nato 
zaključil občni zbor.

Dohodki od trgovine in osebna 
dohodnina.

!
Ker se bliža zopet čas, ko bo treba davčnim ob- j 

lastvom oddajati napovedi za osebno dohodnino, se 
nam zdi umestno, da tudi „Trgovski Vestnik“ spre
govori nekoliko o tem, kako se napovedujejo dohodki 
od trgovine.

Za trgovino kot samostojno pridobitno podjetje 
je merodajen § 165 zakona o osebnih davkih z dne 
25. vinotoka 1896, štev. 220 drž. zakonika, ki se glasi 
v prvem odstavku :

Ker se trgovinski dohodki v različnih letih me
njajo, zato jih je treba napovedati po § 156 omenje
nega zakona po povprečnosti zadnjih treh let, če pa 
ne obstoje še tako dolgo, tedaj jih je vzeti po po- I 
vprečnosti časa, za kolikor obstoje, ali če treba, po j 
verjetnem letnem donosu.

Ako je na primer pri kakem trgovskem podjetju i 
znašal dohodek od 1. oktobra do 31. decembra 1000 K, 
se vzame za podlago letni dohodek 4000 K, ako se 
dohodki v posameznih letnih časih preveč ne izpre- 
minjajo.

Vedno se pa mora napovedati celoletni do
hodek.

Člen 20 izvršitvenih predpisov k omenjenemu za
konu natančneje našteva prejemke, ki jih je treba na
povedati in stroške, ki se smejo od dohodkov odbiti.

Najložje bomo te določbe razumeli, če si ogle
damo en primer napovedi za davčno leto 1906.

Nekdo ima trgovino z manufakturnim blagom. 
Med dohodke bo vzel iz poslovnega leta 1905:

1. Znesek za prodano blago (naj si bo pro
dano proti plačilu ali na upanje) . . 18.000 K

2. denarna vrednost blaga, ki se je vzelo iz 
zaloge za porabo davčnega zavezanca, 
njegovih svojcev in drugih domačinov 
(kar se porabi za osobje v trgovini, se 
šteje med obratne stroške)................... 1.500

3. denarna vrednost zaloge koncem 1. 1904 4.200 »
Skupaj . 23.700 K

Kot odbitki se bodo pa našteli:
1. Stroški za vzdržavanje poslopja (proda

jalne ali skladišča), ki se rabi za trgovino 
in pa stroški za vzdržavanje in dopolnitev 
živega in mrtvega inventarja .... 500 K

(Če se prodajalna razširi ali napravi 
na novo, ali če se inventar poveča, 
tedaj se ti stroški ne smejo odbiti.)

2. primeren odstotek za prodajalniške oprave 
(po navadi 10% kupne vrednosti) . . 100 n

3. stroški zavarovanja tega dela poslopja, 
inventarja ter blaga............................. 60 »r

4. stroški za kurjavo in svečavo v proda
jalni ...................................................... 120 j»

5. stroški za nabavo blaga........................ 8.400
6. plače za pomožno osobje v trgovini (po

močniki, sluge, posli)........................ 2.800 n
(Tu se odbije tudi osebna dohodnina, 

če jo gospodar plačuje za svoje v trgo
vini nastavljene uslužbence, dalje vred
nost hrane in drugih naturalnih dajatev 
trgovskemu osobju.)

7. prispevki bolniškim blagajnicam . . . 240 »
8. občna pridobnina z dokladami, dalje pa 

tudi užitnina, carina, posebna davščina 
od prodaje žganih opojnih pijač in kolki, 
ki se rabijo v obratu (ne pa osebna do
hodnina, katero ima trgovec od svojih 
dohodkov plačati).................................. 900 »

9. obresti za opravilne dolgove .... 700 »
10. reklamni stroški, stroški za prevažanje 

blaga, poštnine....................................... 1.060 »
11. neizterljive terjatve (se imajo s sodnij- 

skimi odloki i. dr. dokazati) .... 4.700 »
12. denarna vrednost blaga s 1. jan. 1905 1.100 >»

Skupaj stroški . 20.680 K
Dohodki . 23.700 »

ostane torej kot dohodek iz trgovine 1. 1905 3.020 K
Ker je pa čisti dohodek leta 1903 znašal 

2.830 K in leta 1904 2.737 K, tedaj se po-
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stavi na prvi strani napovedi povprečni 
znesek treh let pod rubriko C iz samo- 
stojnih podjetb, to je........................ 2.862 K

(Povprečni znesek treh let dobil se je 
tako-le :
Čisti dohodek leta 1903 . . . 2.830 K

„ 1904 . . . 2.737 „
7) „ „ 1905 . . . 3.020 „

Skupaj . 8.587 K
8587 : 3 = 2862.)

Pojasnila, kakor smo jih ravnokar našteli, pa se 
lahko vpišejo na 3. strani napovedi.

Če predsednik cenilne komisije, ozirom davčno 
oblastvo na podlagi izjav od deželnega odbora imeno
vanih zaupnikov misli, da so kaki dohodki prenizko 
ali stroški previsoko nastavljeni, tedaj mora te pomis
leke z razlogi podpreti in trgovcu dati priložnost, da 
da ta potrebna pojasnila pismeno ali ustno, kakor si 
to sam izvoli. Trgovec tudi lahko podpre svojo na
poved in odgovor na pomisleke s tem, da predloži 
svoje knjige na vpogled.

Če dvomi predsednik cenilne komisije, oziroma 
davčna oblast o višini odpisa vrednosti prodajalne ali 
inventarja, tedaj mora zaslišati izvedence in s temi do
ločiti višino odbitka, seveda se mora mnenje zveden- 
čevo davkoplačevalcu predočiti, da le-ta sam svoje pri- 
pomnje postavi.

Pomisleki proti izjavam davčnega zavezanca se 
morajo stranki pred odmerjenjem davčnega zneska 
sporočiti, sicer se dohodki ne smejo drugače oceniti, 
kakor so bili napovedani.

Dohodki se smejo le v tem slučaju drugače oce
niti, ne da bi se trgovcu sporočili pomisleki, če se gre 
pri popolnoma pojašnjenem in s povedbami stranke se 
strinjajočem stvarnem položaju za različno pravno 
presojo posameznih podstavkov med prejemki ali 
stroški.

Ako pa davčni zavezanec ne odgovori na po
misleke v določenem roku, tedaj se davek odmeri kar 
naravnost na podlagi uradnih poizvedb, čeprav se po 
teh dognani dohodki ne ujemajo z onimi v napovedbi.

Trgovska in obrtniška zbornica za 
Kranjsko.

Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko je 
imela dne 29. decembra pod predsedstvom predsed
nika gospoda Josipa Lenarčiča redno javno sejo, 
katere se je udeležilo 18 zborničnih svetnikov. Bila je 
to zadnja plenarna seja pred zborničnimi volitvami, ki 
se vrše po vsem pričakovanju meseca februarja. Otvo
rivši sejo je predsednik pozdravil vladnega zastopnika

gosp. Kulavica in imenoval za verifikatorja sejnega 
zapisnika zbornična člana gg. Rohrmanna in Tönniesa. 
Zapisnik zadnje seje, ki se je že natisnil, se je brez 
ugovora odobril. Predsednik naznani, da je trgovinsko 
ministrstvo zbornični proračun za 1. 1906 potrdilo in 
odobrilo tudi pobiranje zbornične doklade v dosedanji 
izmeri 4%. Nato naznani zbornici, da je zborn. član 
g. Karel Luckmann poslal pismeno poročilo o svojih 
predlogih v železniškem svetu, ki merijo na to, da se 
ne zviša pri državnih železnicah manipulacijskih pri
stojbin.

Zborn. predsednik je nato podal obširno po
ročilo o delovanju Kranjske trgovske in obrtniške zbor
nice v minolem letu, hkratu je podal zanimiv pregled 
o gospodarskem položaju monarhije. Iz tega po
vzamemo sledeče: Ob koncu tekočega leta je glede 
splošno političnega položaja v naši državi konštatirati, 
da se tekom leta razmere niso obrnile na boljše. Kriza 
na Ogrskem, ki se je, rekel bi, perpetuirala in ki je v 
svoji akutnosti pridobivala mesec za mesecem, učinkuje 
trajno slabo in to v veliki meri tudi na našo državno 
polovico, ker ovira in zadržuje prepotrebno rešitev 
prevažnih gospodarskih vprašanj. Položaj v monarhiji 
je na kratko označen s popolno jasnostjo, ako spom
nim na dejstvo, da živimo v dobi provizorij e v. 
Provizorij pomaga pri budgetu, provizorij je edino 
odpomočno sredstvo tudi v razmerju in prometu z 
inozemstvom. Ker nagodba z Ogrsko še ni dognana, 
je tudi carinska tarifa in carinski zakon še vedno samo 
osnutek, ki še ni prebil parlamentarne razprave. Ker 
pa se je spričo okolnosti, da so stare trgovinske po
godbe deloma potekle, deloma pa se bliža koncu eno
letni rok v prometu z raznimi pogodbenimi državami, 
opravičeno bati, da nastopi glede trgovinskopolitičnega 
razmerja z inozemstvom brezpogodbena doba, na
vaja sila neodbitnih gospodarskih potreb osrednjo 
vlado, da navzlic temu na temelju nove avtonomne 
carinske tarife dogovarja nove trgovinske pogodbe. Pri 
tem računa z gotovostjo na to, da konečno zmaga 
precedarnost in se posreči do 1. marca 1906 ustanoviti 
v prometu z inozemstvom novo trdno in zanesljivo 
podlago s tem, da se dotlej ugotove nove definitivne 
trgovinske pogodbe. Dotlej pa si mora pomagati z iz
rednimi sredstvi — s provizornim urejevanjem trgo- 
vinsko-političnega razmerja. Tako se je trgovinska po
godba z Italijo že tretjič provizorno uredila in se sedaj 
podaljšala do 1. marca 1906. Tudi glede Švice, kjer 
stoji s 1. januarjem 1906 v veljavo nova avtonomna, 
odnosno pogodbena tarifa se je za čas do 1. marca 1906 
ustvaril nekak modus vivendi in se je za prva dva me
seca prihodnjega leta ustanovila začasna pogodba. Z 
Nemčijo je pogodba dogovorjena in pripravljena; na
dejati se je, da se dotedaj posreči obnoviti tudi po
godbo z Rusijo, Italijo in balkanskimi državami.
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Poudariti pa je, da se pojavljajo pri pogajanjih s 
Srbijo in Bulgarijo velike težave, katerim državam 
avstrijski zastopniki ne morejo priznati onih ugod
nosti glede uvažanja živine, za katerimi streme.

Pred letom dni smo imeli jako kritičen položaj, 
ker se ni moglo vedeti, kako poteko pogajanja s so
sedno Italijo zlasti glede ondotne carine na les. Posrečilo 
se je, dogovoriti se tako, da ni lesna trgovina otežko- 
čena, ker bi bilo sicer za kranjsko deželo tako hud 
udarec, da bi ga ne mogla zlepa preboleti, saj je glaven 
vir dohodkov v deželi spojen z lesno trgovino. Žalibog po
gajanja z Nemčijo v tem pogledu niso imela istega uspeha.

Na dlani leži, da v takih razmerah trpi vse go
spodarsko življenje. Živahen kupčijski promet predpo
stavlja jasne in stanovitne odnošaje; če pa je ves 
položaj labilen in seje trgovcem in industrijalcem celo 
glede bližnje bodočnosti opirati le na kombinacije, je 
nujna posledica ta, da se vsakdo ugiba dalekosežnih 
odločitev. Za produktivne in trgovske stanove ustvarja 
posebno nepriličen položaj negotovost, kako se urede 
razmere tostranske državne p ol o vi ce z Ogr
sko, kjer se celo konservativnejši sloji pričenjajo na
gibati k stremljenju za gospodarsko osamosvo
jitev. Na veljavi pridobiva mnenje, da je trajno za
vlačevanje končne rešitve glede odnošajev z Ogrsko 
v največjo škodo naši polovici ter da je boljše, vzeti 
nase naenkrat ves slab vpliv carinske razdelitve, kakor 
pa kot žrtev za ohranitev starega razmerja privoljevati 
leto za letom več ugodnosti Ogrski, ki se končno vendar 
carinsko loči. Za manjše zlo se smatra krepka in brez- 
odložna rešitev procesa, ki ga navzlic trdnim bremenom 
ne bo zadržati. Naša dežela bi vsled carinske ločitve 
ne trpela, v splošnem se je nadejati celo ugodnih po
sledic. Prizadet bode pač obmejni promet s hrvatskimi 
mejaši, če bi se proti pričakovanju otežil tudi bližnji 
promet. Vsekakor pa so razmere take, da se je treba 
pripraviti na eventualnosti carinske ločitve v bližnji 
prihodnjosti. Za našo deželo popolna carinska ločitev 
Ogrske ne more imeti za posledico slabejšega položaja 
kakor je sedanji, ko imamo opraviti s prijateljem, ki 
nam ničesar ne da, marveč le jemlje. Ljubši nam mora 
biti tujec, s katerim smo popolnoma na jasnem, kakor 
pa prijatelj, na katerega se moramo pri vsaki umestni 
in neumestni priliki ozirati. Tu opozorim le na železniško 
politiko, glede zvez z Bosno oziroma Dalmacijo, glede 
tarifov za predmete, ki se dovažajo v naša pristanišča 
za eksport, ko navzlic jasnim dogovorom med obema 
državnima polovicama uživajo Ogri udobnosti, katerih 
mi ne moremo biti deležni, in nam tako odjemajo trge 
za naše proizvode. Navzlic obstoječi skupnosti nas smatra 
Ogrska za inozemce, in ravna tudi tako z nami. Če 
smo ločeni, pa si svoje razmere uredimo tako, kakor 
nam ugajajo. Poročilo se je vzelo z odobravanjem na 
znanje.

Zborn. tajnik g. dr. Viktor Murnik predloži 
podrobno poročilo o zborničnih agendah za čas od 
zadnje seje. Iz tega povzamemo, da se je zbornica 
izrekla za preosnovo carinske službe pri glavnem ca
rinskem uradu v Ljubljani in da je ozirajoč se na 
dejanske potrebe trgovstva priporočala, da se določijo 
uradne ure na čas od VIII. - XII. dopoldne in od 2—5 
popoldne. Nadalje se je zbornica trudila za osnovo 
carinske filijalke na glavni pošti v Ljubljani. Ob tej 
priliki je imela povod izjaviti se tudi glede določitve 
fakinažnih pristojbin uradnim organom. Izrekla se je 
za brezplačno opravljanje poslov in odločno nastopila 
proti vsakem povišanju predmetnih pristojbin. Zbornica 
je storila korake pri trgovinskem ministrstvu, da se 

i odpravi ali vsaj zniža sedaj veljavna manipulacijska 
pristojbina, ki se pobira v izmeri 20 v od pošiljatve 
od v Ljubljano dohajajočih poštnih pošiljatev, ki vse
bujejo užitnini podvrženo blago. V zbornici se je vršila 
anketa interesentov raznih stavbnih obrtov, ki je 
razpravljala o potrebnih premembah obstoječega za
kona o stavbnih obrtih.

Zborn. svetnik g. Ivan Mejač je poročal o 
prošnji deželne zveze za pospeševanje prometa tujcev 
na Kranjskem za naklonitev podpore. Poročevalec je 
poudarjal važnost tujskega prometa za povzdigo blago
stanja v deželi in omenjal, kako velike dohodke imajo 
dežele od tujskega prometa. Novo osnovano društvo 
rabi zlasti ob začetku izdatne podpore, ako naj z 
uspehom vrši nalogo, ki si jo je stavilo. Na predlog 
poročevalca se je naklonila deželni zvezi za 1. 1906. 
podpora v znesku 500 kron.

Zborn. svetnik g. Lavoslav Fürsager je po
ročal o prošnji slovenskega trgovskega društva „Merkur“ 
v Ljubljani za dovolitev podpore. Poročevalec je opisal 
delovanje društva in poudarjal važnost tega društva za 
trgovstvo ter predlagal, da se dovoli delavnemu društvu, 
ki izdaja prepotreben trgovski list in slovenske trgovske 
knjige, letno podporo 500 kron.

Zborn. svetnik g. Ivan Mejač je nato predlagal, 
da se spričo občutne draginje v Ljubljani zborničnim 
uradnikom, ki so jako vestni in delavni, dovoli pri
merna draginjska doklada. Predlog, ki ga je podpisal 
zborn. svetnik g. Ivan Kregar, je bil soglasno sprejet.

Zborn. tajnik je nato poročal o imenovanju 
zborničnih zastopnikov v šolske odbore obrtnonadalje- 
valnih šol na Kranjskem. Zbornica podpira vse te šole 
od leta do leta in ima zategadelj pravico, voliti za
stopnike v posamezne šolske odbore. Za posamezne 
šole so bili izvoljeni sledeči zastopniki : za šolo v 
Kranju: Lorene Rebolj v Kranju; v Škofji Loki: Nikolaj 
Lenček, c. kr. notar v Škofji Loki; v Tržiču: Fran Deu, 
strojar v Tržiču; v Metliki: Leopold Gangl, posestnik 

I v Metliki; v Postojni: Maks Šeber, lastnik akcidenčne 
tiskarne v Postojni; v Št. Vidu pri Ljubljani: Simon
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Jovan, krojač v Št. Vidu ; v Novem mestu : Adolf 
Pauser ml., trgovec v Novem mestu; v Kamniku: 
Anton Stadler, kleparski mojster v Kamniku ; v Šmartnem 
pri Litiji: Vencel Arko, trgovec v Šmartnem; v Ra
dovljici : Ivan Sartori, ključavničar v Radovljici ; na 
Bledu : Ivan Rus, trgovec na Bledu.

Nato je podal g. dr. Fran Windischer poro
čilo o obrtnem šolstvu na Kranjskem. Zbornica je svoj 
čas sklenila, da je zbrati leto za letom poročila o 
stanju obrtnega šolstva na Kranjskem. V zmislu tega 
sklepa se je razposlala na šolska vodstva detajlirana 
vprašalna pola. Na podlagi poročil šolskih vodstev se 
je sestavilo poročilo v tabelarični obliki, kateremu je 
uvodoma pridejan spis o pomenu in ustroju obrtno- 
nadaljevalnih šol. Poročilo, ki se je natisnilo, se je 
vzelo odobrilno na znanje.

Zborn. svetnik g. Ivan Schrey je nato poročal 
o podelitvi 18 cesarja Jožefa ustanov (10 po 20 kron, 
8 po 50 kron) za onemogle obrtnike in o podelitvi 
5 cesarice Elizabete ustanov po 40 kron za onemogle 
uboge vdove kranjskih obrtnikov. Zbornica je pritrdila 
soglasno predlogom poročevalca o razdelitvi ustanov.

Zborn. predsednik g. Lenarčič se je nato za
hvalil zborničnim svetnikom za složno in marljivo delo 
1. 1905 in želel vsem veselo novo leto.

Zbornični podpredsednik g. Fran Kollmann 
se je zahvalil v imenu zbornice gospodu predsedniku 
za prijazno voščilo in mu želel srečno novo leto.

Predsednik je potem zaključil sejo. R.

Književnost.
Koledar družbe sv. Cirila in Metoda v Ljubljani za 1. 1906 

in obenem vestnik te družbe je tudi letos izšel. Poleg navadne 
koledarske vsebine obsega vladarje Slovanom, poštne določbe in 
kolkovno lestvico. Zabavni in poučni del je posvečen Prešernu. 
Tomo Zupan priobčuje dva Prešernova rokopisa, IvanVrhovnik pa spisek 
Prešeren v Naklem in J. Poboljšar še nenatisnjeno igro „Prešerin“, 
ki se je našla v ostalini Lujize Pesjakove. Koledar prinaša končno 
vestno sestavljen vestnik o družbenem delovanju leta 1904, imenik 
podružnic in pokroviteljev. Jako veliko število podružnic je naštetih, 
ki za leto 1904 niso poslale nobenega prispevka. Cena koledarju 
je 1 K 20 vin. in ga toplo priporočamo.

$

Slovenski obrtnik. Deželna zveza kranjskih obrtnih zadrug 
je sklenila izdajati svoje glasilo, ki je tudi 1. januarja 11. izšlo pod 
imenom „Slovenski obrtnik“. Iz programa listovega posnemamo, da 
bo zastopal „Slov. obrtnik“ koristi in težnje obrtnega stanu ter da 
je v prvi vrsti ustanovljen, da organizira slovenske obrtnike v 
celoto za skupno nastopanje v stanovskih vprašanjih. List je poučen 
in strokoven, strankarska politika je, kakor čitamo v listu, izključena. 
„Slov. obrtniku“ želimo uspeha v organizaciji obrtnikov. List izhaja 
dvakrat na mesec in stane za celo leto 6 K, za pol leta 3 K.

*

iz naroda za narod! Pod tem naslovom je izšla jako lična 
knjiga, ki prinaša poročilo o I. shodu narodno-radikalnega dijaštva

v Trstu, ob času od 5. do 8. kimavca lanskega leta. Knjigo, ki 
stane 1 K 50 h, toplo priporočamo vsem onim, ki žele natančnejše 
spoznati stremljenje velike skupine slovenskih visokošolcev. Žal ne 
moremo na tem mestu obširnejše izpregovoriti o tej knjigi, bodi 
nam dovoljeno le povedati, da z veseljem opazujemo današnje 
dijaško gibanje in izreči željo, da iz vrst sedanjih akademikov 
dobimo obilo krepkih in resnih narodnih delavcev. Potrebujemo 
jih! To čutimo zlasti v našem trgovskem društvu vedno, kadar je 
treba izvesti kako akcijo

Tršćanski Lloyd št. 151 z dne 13. januarja t. 1. ima na
slednjo bogato in zanimivo vsebino : Burza : Burzovne viesti. - 
Carinarstvo: Carinarski savez izmedj Bugarske i Srbije. — Dr- 
varstvo: Jeftimba. — Dopisnica uprave. — Dopisnica uredničtva. —- 
Gospodarstvo: Političko-gospodarski krupnozor: Marokanski spòr.
— Kretanje ruske izvozne i uvozne trgovine od 1. siečnja do 5. pro
sinca 1905. — Bosansko-hercegovački narodno-gospodarski vodič: 
Kozarac. — Novi dalmatinski namjestnik. — Izložbe: Austrijska 
izložba u Londonu. — Hrvatski proizvodi na 50 izložaba. Za iz
ložbu u Londonu. — Izseljivanje. U Ameriku. — Iz Amerike.
— Izseljivanje Japanaca. — Pozor izseljenici. — Lutrijska vu
čenja u Avstriji. — Književnost: „Srdj“. — „Subotička Danica“
— Novčarstvo: Krah amerikanskih banaka. — Srbska tr
govinska banka, dion. dr. u Brčkom. — Novinarstvo: „Obchodni 
Obzor“. — „Novo sunce“. — „Bos.-herc. glasnik“. — Oglasi. — 
Osmrtnica: Arso Pajević. — Pivničarstvo: Gospodari! — Pomorstvo: 
Austro-ugarski Veritas. — Poštarstvo: Pasivni odpor u austrijskoj 
poštanskoj štedionici. — Poskupljenje poštarskih značaka. -- 
Promet: Za novi Orient-Express kroz Hrvatsku. — Radničke viesti: 
Radničke viesti iz Amerike. — Radničke viesti iz Austrije. 
Svjetozor. — Uljarstvo: Sa uljarskog tržišta u Nizzi. — Rod 
maslima. — Trgovina: Nové podniky v Brné (češki). — Prümisl 
a obchod (češki). — Lanena roba poskupila. — Proti amerikanskoj 
trgovini. — Ciena svinjetine. — Vinogradarstvo : Siečanj ! —
Tršćanski Lloyd, list za narodno gospodarstvo, izhaja vsako soboto 
v Trstu in stane za celo leto 12 K, za pol leta 7 K. Denar in 
pisma se pošilja lastniku in glavnemu uredniku „Trščanskega 
Lloyda“ g. Fr. Kučiniču, Trst, Via Fabio Severo št. P. 104, T. 246.

Raznoterosti.
Obrtno in trgovsko šolstvo na Kranjskem. V šolskem 

letu 1904/5 je bilo na Kranjskem izven Ljubljane 16 obrtnona- 
daljevalnih šol. V Ljubljani sami obstoje poleg obrtnonadaljevalne 
šole, ki ima šolske prostore v realki, še tri obrtne pripravljalnice, 

i Obrtne pripravljalnice v Ljubljani, ki se jih namerava združiti pod 
eno vodstvo z obrtno pripravljalnico, obiskujejo obrtni vajenci, ki 

' niso dovršili 4 razredne ljudske šole, dočim zahajajo ostali vajenci 
v obrtnonadaljevalnico. Trgovski vajenci v Ljubljani obiskujejo 
takozvano gremijalno šolo, ki jo vzdržuje z lastnimi sredstvi 
ljubljanski gremij trgovcev. Po svoji uredbi je ta šola trgovska 

j nadaljevalna šola. Obrtno nadaljevalne šole so na Kranjskem v 
! sledečih krajih : Bled, Cerknica, Kamnik, Kočevje, Kranj, Krško, 

Metlika, Novo mesto, Postojna, Radovljica, Ribnica, Škofja Loka, 
Šmartno, Tržič, Št. Vid nad Ljubljano, Zagorje ob Savi. Poseben 
trgovski tečaj, namenjen trgovskim vajencem, imajo obrtnona- 

I daljevalne šole v Kamniku, kjer obstoji trgovski tečaj že od leta 
1887 ; v Metliki, kjer se je ustanovil leta 1896 ; v Novem mestu, 
kjer so ga osnovali leta 1875. Na ostalih šolah se poučujejo 

j trgovski vajenci skupno z obrtnimi ; večinoma se v takih šolah, 
ako imajo primerno število trgovskih vajencev, jemlje na trgovske 
vajence poseben ozir in imajo navadno mesto pouka v risanju 
poseben pouk v korespondenci in knjigovodstvu. Trgovski tečaj v
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Kamniku je v preteklem šolskem letu obiskovalo 7 učencev; v 
Metliki 11 učencev in v Novem mestu 14 učencev. V trgovskih 
tečajih se poučuje v sledečih predmetih: trgovsko računstvo, 
trgovsko spisje, knjigovodstvo, zemljepis in domoznanstvo. Glede 
vrednosti, važnosti in praktične pomembnosti obrtnonadaljevalnih 
.šol je opomniti, da se v splošnih obrtnonadaljevalnih šolah, ki so 
namenjene vsem obrtnim in trgovskim vajencem okraja, za katerega 
obstoje, dosegajo zadovoljivi učni uspehi dokaj teže, kakor v 
strokovnih šolah, ki so namenjene le vajencem določene obrtne ali 
trgovske stroke in v katerih je mogoče učitelju prilagoditi se indi
vidualnim potrebam onega obrta, čigar vajencem so namenjene. 
Obrtnonadaljevalne, odnosno trgovsko nadaljevalne šole so obvezne, 
in je dolžnost obiskovati nadaljevalne šole utemeljena v obrtnem 
zakonu. Dolžnost obiskovati te šole pričenja za vajence s pričetkom 
učnega razmerja ter konča tedaj, kadar je vajenec dovršil šolo ali 
pa prestal učno dobo. Vsaka taka šola ima lasten statut in poseben 
učni načrt. Ministrstvo je izdalo normalen učni načrt, ki pa se more 
razmeram primerno prikrojiti za potrebe posameznih šol. Žal, da 
obstoji tak normalen učni načrt zgolj za obrtnonadaljevalne šole, 
dočim se normalni učni načrt za trgovske nadaljevalne šole še ni 
izdal, dasi je gotovo potreben, ker znatno olajšuje snovanje šol.

Nova mednarodna železniška zveza med Parizom in 
Belgradom. Gradbena dela v Simplonskem predoru bodo v kratkem 
končana, skoro bo izročena prometu nova železniška proga, ki 
ustvari kaj ugodno zvezo med južno Švico in Gornjo Italijo. Z 
otvoritvijo te nove železniške proge pa so hkratu dani pogoji za 
oživotvorenje novih kombinacij v mednarodnem železniškem pro
metu. Eno takih kombinacij je dal v svet francoski publicist in 
odvetnik Charles Loiseau v Moulinsu na Francoskem. Sprožil je 
misel, da se uvede nov internacijonalni ekspresni vlak, ki bi vezal 
Pariz z Belgradom in izkoristil pri tem okrajšavo rute, ki bo po
sledica nove proge skozi Simplonski tunel. Itinerer železniške 
proge, ki jo propagira Loiseau bi bil sledeči: Pariz-Dijon-Lausanne- 
Brigue skozi Simplonski predor do Milana, tega industrijalnega in 
finančnega središča Italije, dalje po dolini reke Po do Mestre, ki 
je zadnja postaja pred Benetkami, odtod čez Červinjan, Nabrežino, 
Ljubljano, Zidani most, Zagreb, Sisek, Mitrovico v Belgrad. 
Dolžina te proge bi znašala 1956 km od Pariza do Belgrada, dočim 
znaša dolžina proge, ki jo prevozi sedanji orientni ekspresni vlak 
iz Pariza preko Nancy, Monakovega, Dunaju, Budimpešte do Bel
grada 2957 km. Iz povedanega je razvidno, da bi vlak, ki ga pri
poroča Loiseau, šel preko naših dežel. Ta okolnost sama na sebi 
kaže z vso jasnostjo, kolike važnosti bi bil ta vlak za naše dežele. 
Tujski promet, od katerega imajo naše slovenske dežele navzlic 
obilnim in izrednim naravnim krasotam še bore malo, bi se vsekakor 
dvignil. Čim bi se uvedel novi mednarodni vlak med Parizom in 
Belgradom, bi bilo vse drugih uspehov pričakovati od prizadevanja, 
privaditi tujce v naše dežele. Prepričani smo, da se potrudijo vsi 
prizadeti faktorji tudi pri nas na pristojnih mestih za aktiviranje 
novega vlaka. Skupna akcija utegne pač izpolniti željo naših dežela, 
da se obrne tok tujskega prometa tudi v naše pokrajine.

*
Carina na opeko. V naših krajih je lepo število opekarn, 

ki narejajo opeko deloma za neposredne potrebe bližnjih krajev, 
deloma pa izvažajo izdelano opeko v bolj oddaljena tržišča. Uva
žanje opeke se sedaj vrši v precej obilni meri v južnih krajih, ki 
so blizu Italije, tudi iz inozemstva in sicer iz Italije. Mali izdelo
valni stroški in pa ceni prevoz po ladjah na eni strani, na drugi 
strani pa okolnost, da po sedanjih carinskih določbah avstrijskih 
ni plačevati ob uvažanju navadne stavbne opeke nobene carine, so 
vzroki, da se čuti v krajih, ki so v bližini Italije, prav močno kon
kurenca laške opeke. Tržaško razpečevališče je skoro zaprto iz
vozu naše opeke iz notranjskih opekarn, ki imajo na železnici

neprimerno višjo voznino plačevati, kakor je voznina po ladjah 
za laško robo. V novi carinski tarifi so glede carine na opeko 
določbe, ki sedanji položaj izpremene v izdatni meri. Ko se 
uveljavi nova carinska tarifa, ne bo več mogoče uvažati iz ino
zemstva opeke carine prosto. Carino bode plačevati tako od navadne 
stavbne in strešne opeke kakor tudi od opeke boljše kvalitete, 
fasonirane in nepregorne. Omenjena izprememba seveda ne ostane 
brez vpliva na razpečavanje opeke v južnih krajih; vsekakor mnogo 
opekarn pridobi. V naslednjem navedemo na podlagi nove carinske 
tarife opeke raznih vrst se tičoče carinske postavke. Pregorljiva 
opeka: a) navadna strešna in stavbna opeka od 10.000kg = 20 K; 
V) fasonirana opeka žgana ali nežgana od 10.000kg = 120 kron,
c) impregnirana 150 kron od lO.OOOÄg. N ep r egorl j i va opeka;
a) iz magnezita in grafita, če posamezni kosi ne tehtajo čez 5 kg 
od 100kg = 2 kroni; če pa posamezni kosi tehtajo nad òkg od 
100&g 3 krone; b) drugovrstna opeka, če posamezni kosi ne do
sežejo teže lO&g, od vsakih 100/eg = L20 K; če pa tehtajo po
samezni kosi nad 10 kg za vsakih 100 kg opeke 2'40 K. Pri tem 
pa opomnimo, da se carinske postavke avtonomne avstro - ogrske 
carinske tarife potom trgovinskih pogodb izvestno nekoliko znižajo ; 
na podlagi poročil o uspehih trgovinsko političnih pogajanj z 
Nemčijo se je nadejati, da se v pogodbi z Italijo zniža uvozna 
carina od opeke pri stavbni opeki na 10 kron od 10.000 kg, pri 
strešni opeki pa stane carina od 10.000 kg 20 kron. Pri ostalih 
vrstah opeke utegnejo znižanja znašati 25 do 30°/o.

Predstojeće povišanje davkov v Nemčiji. Rastoče potrebe 
državne uprave, ki se množe zlasti z velikanskimi izdatki za vojsko 
in mornarico, silijo vlado iskati si pokritja v novih dohodkih. 
Državnemu zboru predložena vladna predloga predlaga med drugim 
tudi povišanje konzumnih davkov od piva, cigar in cigaret. Vladna 
predloga ni našla veselega odmeva, poslanci so jo sprejeli z ne
voljo in so odločeni, da jo zavržejo, izvzemši povišanje davka od 
cigaret. Breme, ki ga vlada hoče naložiti, je v istini trdo. Iz po
višanega davka od piva se nadeja vlada večji dohodek v znesku 
67 milijonov mark, od cigar in tobaka 28 milijonov mark, od cigaret 
12 milijonov mark na leto. Na največje nasprotstvo je naletelo 
predlagano zvišanje davka od piva. V Nemčiji je davek od piva 
različno urejen v severnih deželah in južnih deželah. V južnih 
deželah je davek znatno višji, vlada predlaga, da se dvigne davek 
tudi v severnem delu države do višine sedanjega davka od piva 
v južni Nemčiji. Povišanje davka na ta način je v primeru s se
danjim davkom 2‘/a večja obremenitev. Pri tem pa tudi južne de
žele ne bi ostale brez „darila“, tudi v teh krajih bi se davek so
razmerno dvignil. Ker bi pivovarne zvišani davek gotovo zvrgle 
na konzumente, je nameravano zvišanje kot obremenitev konzuma 
odijozno vsem slojem. Zanimiva pri tej izpremembi je okolnost, 
da vlada predlaga, naj bi se davek uredil tako, da bi bil ob raz
lični velikosti posameznih pivovarniških obratov različen. Manjše 
pivovarne bi bile razmerno niže obdačene, davčna mera naj bi 
rasla z množino produkcije. Predlog, ki jemlje ozir na gospodarske 
sile manjših, je uvaževanja vreden. Pri nas je glede davka od piva 
za pivovarne vseh velikosti enotno merilo.

Znižanje tarifa za izredne časniške priloge. C. kr. trgo
vinsko ministrstvo je z razglasom z dne 29. marca 1905, drž. zak. 
štev. 68 znižalo tarifo za izredne časniške priloge, da s tem olajša 
razširjenje reklamnih oglasov. Poštnina za take časniške priloge 
znaša za vsako prilogo v teži 10 gr ‘/s vinarja, za vsako prilogo 
nad 10 do 20 gr '2/s vinarja in za priloge, težke nad 20 do 30 gr 
1 vinar. Število izrednih časniških prilog se je sicer od tedaj, ko 
je stopila v veljavo nova tarifa zvišalo, vendar ni dvoma, da se 
trgovstvo tega reklamnega sredstva, ki je izredno po ceni, še ve-
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liko premalo poslužuje. Razlagati bo to pač tako, da je nova tarifa 
še vedno premalo znana v krogih interesentov. Zategadelj opo
zarjamo iznova nanjo. *

■
Carinska unija med Srbijo in Bolgarijo, ki se kakor vse 

kaže, v kratkem sklene, je našla v Avstro-Ogrski kaj malo prija
teljev in v odločilnih krogih na Dunaju so bili kaj neprijetno pre- j 
senečeni. Prvi vzrok je ta, da je ta vest tako nepričakovano prišla. 
Nihče ni slutil, da se med obema balkanskima državama ; ripravlj a 
tako iskrena gospodarska skupnost. Drugič so pa na Dunaju tudi , 
v skrbeh, da bo gospodarskemu združenju sledilo politično pobra
timstvo, da nastane vsled tega nova politična moč na vročih tleh ' 
balkanskega polotoka. To je najbrž do gotove meje resnično in ! 
neprijazen sprejem omenjene carinske unije na Dunaju bo morda 
v udeleženih deželah še povečal zanimanje za to gospodarsko zvezo. 
Gospodarsko je ta misel gotov zdrava in male balkanske države 
store najbolje, da se kolikor mogoče trdno združijo. V slogi bo [ 
rasla njih moč gospodarsko in politično. Za našo državo bi bila 
to britka ironija, kajti vedno se je smatrala in čutila kot varih bal
kanskih državic in zdaj naj bi se te združile v skupni gospodarski 
in politični razvoj ! * — n.

Statistika avstrijskih železnic za leto 1904. Dolgost vseh 
železnic avstrijskih v državnem zboru zastopanih dežel znaša 
koncem leta 1904 okroglo 20.612 km, torej za 252 km več nego 
leta 1903. C. kr. državnih železnic je 7897 km in privatnih železnic 
12.643 km. V državnem obratu je stalo 4484 km privatnih železnic 
v privatnem obratu je pa bilo 113 km državnih železnic. 20540 km 
je gonila parna, 70 km pa električna sila. n.

Vprašanja in odgovori.
(Na razpolago vsem društvenim članom in naročnikom.)

V tukajšnji dolini obiskuje že več let tržaški potnik tvrdke 
G. K- vsako privatno hišo; poleg vzorcev ima tudi nekaj blaga s 
seboj. Tukajšnji trgovci imamo občutno škodo, kajti imenovani je 
hujši kakor vsak krošnjar. Zato si usojam vprašati, ali sme orožnik 
konfiscirati kovčeg z vzorci in komisijonski zapis ter takega po
tnika zapreti ter sploh prosim za natančno pojasnilo glede obiska 
potnikov pri privatnih strankah ter navedbo dotičnih zakonitih do
ločb. — Nadalje prosim tudi za odgovor, koliko davka plačajo 
sladkorne tovarne za 100 kg sladkorja in koliko znaša carina za 
kavo. T. Ml. v St. t.

Odgovor. V 11. številki letnika 1904 našega lista smo pri
občili članek „Neopravičeni trgovski potniki,“ v katerem smo na
vedli naredbi trgovinskega ministrstva z dne 25. decembra 1902 in 
24. julija 1903, ki določata, katere predmete je trgovski potnik 
upravičen prodajati. Za vse razen v omenjenih naredbah navedenih 
predmetov velja predpis, da trgovski potnik ne sme obiskati pri
vatnih strank razen ako ga stranka sama pismeno ne pozove, da 
pride k njej z vzorci. Orožnik nima pravice konfiscirati kovčegov in 
komisijskih zapisov, dolžnost njegova je le, da opozori potnika, 
da ne sme dlje prodajati blaga, zapisali njegov in tvrdkin naslov 
ter ga naznaniti obrtni oblasti. Ako se temu pozivu ne ukloni, ga 
ima pravico aretirati. Obrtna oblast kajpada vsakega kaznuje, ki 
krši gori omenjene predpise. V še natančnejše pojasnilo Vam po
šljemo dotično številko našega lista. — Za 100 kg sladkorja (Rohr- 
und Rübenzucker) znaša davek 38 K- Za sladkorne sirupe (Stärcke- 
und Malzsyrup), ki pa niso zaužitni, se pa plača 6 K davka za 
100 kg. Carina za surovo kavo znaša 80 K v zlatu, pristevši 
19‘/2 3/o agio, torej za 100 kg kave 95 K 60 h. Agio se večkrat 
menja, a navadno znaša vsak mesec 191/,"/,. Carina na žgano kavo

znaša 50 K, prištevši 19’/2O/o agio. Za surovo kavo, ki pride po 
morju v Trst, je plačati 74 K carine v zlatu z 191/.2°/0 agio, torej 
za 100 kg 88 K 43 h.

Društvene vesti.
Čeke so poslali gg. Edmund Kavčič v Ljubljani, Franc 

Terdina v Ljubljani, Davorin Šetinc na Vrhniki in Jos. Tušak 
pri Sv. Antonu v Slov. Goricah. Hvala !

*

Trgovski dom. Za trgovski dom so darovali: Ivan Knez, 
veletržec v Ljubljani, Andrej Šarabon, trgovec v Ljubljani po 
200 K. Josip Vodnik, trgovec in tovarnar kisa v Spodnji Šiški pa 
100 K. Tako znaša zaklad za trgovski dom sedaj 800 K. Veliko
dušnim darovateljem se odbor iskreno zahvaljuje. Rodoljubi, posne
majte jih.

Trgovski plesni venček. V zadnji števiki našega lista smo 
naznanili, da priredi naše društvo dne 1. februarja 1905 „Trgovski 
ples“. Ustrezaje mnogoterim željam članov se je odbor odločil 
prirediti letos plesni venček. Venček se vrši v veliki dvorani 
„Narodnega doma“ v prid zaklada za „Trgovski dom“.

Začetek ob polu 9. uri zvečer. Sodeluje slavna društvena 
godba. Vstopnina 2 K za osebo. Kakor vsako leto je odbor tudi 
letos oskrbel za lepa damska darila in vstopnice.

Vabila se bodo v kratkem razposlala. Če bi kdo po pomoti 
morda ne dobil vabila, prosimo, da nam to oprosti, ker je po sebi 
umevno mogoče, da se pri največ paznosti lahko kako osebo pre
zre. Vstopnice se dobe proti izkazu vabil pri tvrdkah Gričar & 
Me'jač v Prešernovih ulicah, Ivan Kostevc na Sv. Petra cesti, 
J. Lozar in Gvidon Čadež na Mestnem trgu.

Sklepajoč po razgovorih posameznikov upamo, da bo ta pri
reditev, ki se vrši v prid „Trgovskega doma“, dobro uspela.

Gg. člani in društveni prijatelji, udeležite se te prireditve z 
rodbinami v obilem številu, da bo uspeh tem povoljnejši.

*

Ob petletnici slov. trg. društva Merkur. Poročilo o slav
nostnem občnem zboru povodom petletnice našega društva, ki je 
bilo objavljeno v decembrski številki Vestnikovi, se je ponatisnilo 
v posebni brošuri, katero na željo radi pošljemo dotičnim, ki se 
zanimajo za naše društvo.

Konstituiranje odbora. V odborovi seji dne 14. t. m., ki se 
je vršila pod predsedstvom društvenega predsednika ces. svetnika 
g. Ivana Murnika, se je odbor naslednje konstituiral : za tajnika 
je bil izvoljen g. Fran Golob, za njega namestnika g. Ivan 
Podlesnik; za blagajnika je bil izvoljen g. Josip Vlach, za 
njega namestnika g. Josip Perdan; za arhivarja, gospodarja in 
knjižničarja pa je bil izvoljen g. Ivan Volk.

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

a) v gospodarski odsek gg. ces. svetnik Ivan Murnik, 
Ivan Jebačin, Ignacij' Kessler, Josip Perdan, Avgust 
Peruzzi, Andrej Šarabon, Josip Vlach in Ivan Volk;

b) hranilnični odsek: gg. Alojzij Lilleg, Karel 
Meglič, dr. Viktor Murnik, Ivan Podlesnik, Josip 
Vlach in dr. Fran Windischer;

c) pevski odsek: gg. Josip Drčar, Albert Gaber, 
Josip Kraigher, Alojzij Lilleg ter pevovodja g. Alojzij 
Sachs;

d) posredovalni odsek: gg. Edmund Kavčič, Fran 
Berjak, Josip Drčar, Ivan Kostevc, Ivan Volk in Ivan 
Zupančič;







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

Letnik III. V Ljubljani, dne 15. februarja 1906. Št. 2.

Pred važnim terminom.
Komaj štirinajst dni nas še loči od termina, ki 

je za naše narodno gospodarstvo vseh panog največje 
važnosti. Dne prvega marca stopi v veljavnost 
v Avstro-Ogrski novi carinski zakon in nova 
carinska tarifa. Carinski zakon in avtonomna 
carinska tarifa sta dva mogočna fundamenta v državnem 
ustroju, prevažna instrumenta, ki regulirata blagovni 
promet iz inozemstva v tuzemstvo in obratno; hkratu 
pa je carinska tarifa za državne finance znamenitega 
pomena, kajti doneski uvozne carine so za državo 
obilen vir dohodkov.

Carinstvo spada med one zadeve, ki jih je v 
Avstro-Ogrski po veljavnih državnih zakonih šteti med 
skupne obema državnima polovicama. Glede carin
skega zakona in carinske tarife je treba doseči soglasje 
med obema državnima polovicama, in sta zadevna 
zakona kardinalna točka vsakokratne pogodbe med 
Avstrijo in Ogrsko. Pripravljalna dela za sestavo novega 
carinskega zakona in nove carinske tarife so se pričela 
že leta 1900, vršile so se obširne poizvedbe in se je 
končno po dolgotrajnih posvetovanjih z gospodarskimi 
zastopstvi izdelal načrt za oba zakona. Delo se je 
vršilo s tem večjo pospešitvijo, ker je v takozvani 
Szellovi klavzuli iz leta 1894 določeno izrecno, da se 
pridrži gospodarska skupnost med Avstrijo in Ogrsko 
le do leta 1907 v primeru, ako se trgovinska in carinska 
pogodba med Avstrijo in Ogrsko ne obnovi vsaj do 
leta 1903. Znana stvar je, da Ogri že leta in leta 
delujejo na to, da se v gospodarskem oziru postavijo 
povsem na lastne noge in da preneha med Avstro- 
Ogrsko carinska skupnost in enotnost. To stremljenje 
je našlo odmev na navedenem mestu. Avstrijski parlament 
je navzlic raznim homatijam končal razpravo o carinskem 
zakonu in carinski tarifi pravočasno. Ne tako ogrski. 
Razmere so se na Ogrskem od leta 1900 dalje vedno 
ostrile, in naposled je prišlo do tako akutne krize, da 
je onemogočeno vsako redno parlamentarno delovanje. 
Ob takih razmerah je umevno, da se nova carinska 
predloga ni spravila pod streho pravočasno.

Posledica tega je, da je z ozirom na više nave
deno določbo Szellove klavzule nastalo vprašanje ali 
sploh ostane pri gospodarski skupnosti med Avstro-

Ogrsko preko leta 1907 dalje. Rešitev tega vprašanja 
pa je dalekosežnega pomena zategadelj, ker sklepanje 
trgovinskih pogodb naše monarhije z inozemstvom 
predpostavlja zagotovitev gospodarske enotnosti v 
Avstro-Ogrski. Trgovinske pogodbe so pogodbe, ki 
se sklepajo med državami za daljšo dobo, večinoma 
za dobo deset let, s tem namenom, da se olajša in 
ugladi pot blagovnemu prometu. Avstro-Ogrska nastopa 
ob sklepanju takih pogodb napram drugim državam 
kot gospodarska enota s skupnim, istoglasnim carinskim 
zakonom in z isto carinsko tarifo.

Veljavnost starih trgovinskih pogodb, ki so bile 
sklenjene večjidel okoli leta 1892 gre h koncu, ker 
so bile podane lansko leto odpovedi. Tekom let so 
nastale druge razmere in nove gospodarske potrebe. 
Sledeč zgledu Nemčije, ki je prva naredila novo lastno 
carinsko tarifo z znatno višjimi carinskimi postavkami, 
so tudi druge države preuredile svoje carinske zakone 
in se odločile za to, da na temelju novih carinskih tarif 
prično pogajanja za nove trgovinske pogodbe z ino
zemstvom. Sklepanje trgovinskih pogodb predpostavlja 
za vsako pogodbeno državo, da ima izdelano lastno, 
takozvano avtonomno carinsko tarifo, ki daje s svojimi 
carinskimi postavkami podlago za obravnave in sklepe. 
O tem, da mora sedanja avstroogrska carinska tarifa 
dobiti nadomestilo v novi, je vse na jasnem. Nova 
carinska tarifa se je tudi dovršila, in jo je avstrijski 
parlament rešil. S tem pa je delo šele napol storjeno, 
ker manjka odobritve od strani Ogrske. Tako je torej 
nova avtonomna carinska tarifa do danes še samo 
načrt. Navzlic temu pa je ob pogajanjih naše države 
z inozemstvom služila kot trdna in stanovitna podlaga 
za pogajanja in so se na temelju tega carinskega 
načrta že dogovorile nove trgovinske pogodbe. Eno 
od teh — pogodbo z Nemčijo — je avstrijski parlament 
že tudi sprejel. Pogodbe z Italijo, Rusijo, Belgijo, 
Švico in z balkanskimi državami pa bodo skoro 
gotove. Vse te nove pogodbe so dogovorjene na ta 
način, da stopijo v veljavnost s 1. marcem in sicer za 
dobo 10 let. Pri vsem tem se je računalo na to, da 
tudi na Ogrskem poleže razburjenost in z ozirom na 
resne gospodarske potrebe, življenske važnosti za pri
dobivajoče sloje končno ob dvanajsti uri zmaga 
resnost in razumna preudarnost spričo okolnosti, da se
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v gospodarskih vprašanjih ni igrati z ognjem. No, 
dogodki zadnjih dni so pokazali, da je brezupno 
misliti na poravnavo ogrske krize.

Akcija, zasnovana z namenom, da se odstranijo 
preporna vprašanja, ni imela uspeha. Avstrijska in 
ogrska vlada sta dogovorili, da navzlic temu potom 
ukaza uveljavita nove carinske zakone in nanovo do
govorjene trgovinske pogodbe, ker državni interes 
zahteva, da ne ostane Avstro-Ogrska glede prometa z 
inozemstvom v brezpogodbenem položaju, ki bi imel 
neizogibno v gospodarskem oziru najslabše posledice. 
Dasi ta ukrep obeh vlad ni spojljiv z obstoječimi zakoni 
in nasprotuje jasno in odločno ustavnim določbam, se 
je ta korak, ki ga je provocirala sila razmer, vendar v 
naši javnosti pozdravil z zadovoljstvom. Gospodarski 
sloji so dobili gotovost, da promet ne bode trpel. 
Hkratu pa je ta odločen korak vlade važen tudi zatega- 
voljo, ker bo Avstro-Ogrska napram inozemstvu vezana 
za čas desetletne pogodbene dobe. S tem pa je pre
judicirano drugo vprašanje : zagotovitev carinske skup
nosti med Avstrijo in Ogrsko saj za dobo veljavnosti 
trgovinskih pogodb.

Z uveljavljenjem novih carinskih zakonov v 
Avstro-Ogrski ter novih trgovskih pogodb v prometu 
z inozemstvom se položaj v mnogih ozirih izpremeni. 
Nova carinska tarifa ima mnogo postavk, ki se znatno 
razlikujejo od sedaj veljavnih, to velja za industrijalne 
kakor za agrikolne predmete. Potrebno je zategadelj, 
da se vse firme, ki so interesirane nauvozu, seznanijo 
natančno z novimi carinskimi postavkami ter pri tem 
avstrijsko avtomno tarifo primerjajo tudi s trgovinskimi 
pogodbami onih držav, iz katerih prihaja blago v 
tuzemstvo. Firme pa, ki izvažajo blago v inozemstvo, 
morajo vestno pregledati carinske tarife dotičnih držav, 
v katere je eksport našega blaga namenjen, in se pri 
tem tudi ozreti na trgovinsko pogodbo Avstro-Ogrske 
z vsako posamezno državo. W.

Volitve v trgovsko in obrtniško zbor
nico kranjsko.

V kratkem bo našim trgovcem dana prilika, da 
izvrše eno svojih najvažnejših pravic. Pred durmi so 
dopolnilne volitve v trgovsko in obrtniško zbornico.

Trgovinski odsek kranjske trgovske in obrtniške 
zbornice je razdeljen v tri kategorije volilcev. V prvi 
volilni kategoriji imajo volilno pravico vsi trgovci, ki 
plačujejo od svojega trgovskega obrta vsako leto najmanj 
po 350 K pridobnine, v drugi volilni kategoriji vsi 
trgovci, ki plačujejo na leto najmanj po 30 K ter manj 
kakor 350 K pridobnine, v tretji volilni kategoriji pa

trgovci, ki plačujejo vsaj po 5 K pa manj kakor 30 K 
pridobnine.

Dočim je aktivna volilna pravica vezana na 
kategorijo, tako, da sme volilec na pr. prve kategorije 
voliti samo v tej kategoriji, ne velja to za pasivno 
volilno pravico, tako da sme trgovec, ki ima aktivno 
volilno pravico na pr. v drugi kategoriji, voljen biti 
tudi v prvi kategoriji ali v tretji kategoriji.

Vsaka kategorija voli njej pripadajoče število pravih 
članov zbornice. Prva kategorija ima 2 mandata, druga 
4 in tretja tudi 4 mandate. Ker pa je pri dopolnilnih 
volitvah voliti samo polovico članov, voli pri letošnjih 
volitvah prva kategorija samo enega, druga katego
rija dva in tretja tudi dva prava zbornična člana.

Volitev se vrši javno. Voliti more volilec ali ustno 
ali tako, da svoje može na glasovnici napisane poda 
volilni komisiji ali pa, da s svojim imenom podpisano 
glasovnico pošlje volilni komisiji ter obenem odda 
ali priloži izkaznico.

Volilski imeniki so bili že razgrnjeni in je rok 
za vložitev reklamacij že potekel. Vsak čas je torej 
pričakovati razpisa volitev in razposlatve izkaznic in 
glasovnic.

Trgovske in obrtniške zbornice, namenjene iz
ključno služiti trgovskim in obrtnim interesom, so za 
trgovski in obrtni stan gotovo najvažnejša korporacija. 
Sestava te korporacije je v rokah trgovcev in obrtnikov 
samih, pri volitvah jim jo je določiti.

Naj bi naši trgovci važno pravico, voliti v zbor
nico, ne smatrali samo za pravico, ki se jo lahko 
zanemari, temveč nje izvršitev za dolžnost napram 
sebi, napram svojemu, stanu ! Noben trgovec, ki hoče 
veljati za zavednega, ne bi smel opustiti izvršiti jo.

Za nekakšno merilo zavednosti trgovcev smemo 
smatrati udeležbo pri zborničnih volitvah. Da bi se to 
merilo izkazalo častno za naš trgovski stan, to je naša 
iskrena želja, navdaja nas pa tudi nada, da se izbero 
kot kandidati in izvolijo možje, vneti in zavzeti za 
korist in blaginjo trgovstva.

Imena kandidatov se objavijo pravočasno.

Razvoj vinarstva in vinskega prometa 
na Kranjskem.

(Fr. Gombač.)

Odkar so nastopile in jele razsajati tudi na Kranj
skem razne trtne bolezni in razni trtni škodljivci, v 
prvi vrsti trtna uš (Phylloxera vastatrix) in peronospera 
(Peronospera viticola de B.), ki so rapidno prej lepe, 
z bujno rastočo vinsko trto okinčane gorice, v malo 
letih malone popolnoma ogolile, kar je pouzročilo ne
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samo silno bedo med revnejšimi prebivalci prizadetih 
krajev, marveč tudi veliko izseljevanja na razne kraje 
sveta, zlasti pa v Ameriko, je nastal na vinstvenem 
polju popolen preobrat.

Posebno v kulturi je izginila marsikatera stara 
napačna in škodljiva navada, ter se je uvedlo inten
zivnejše obdelovanje, uvedle so se nove boljše trtne 
vrste, vsled česar se je zvekšal in zboljšal vinski pri
delek in tudi v kletarjenju, t. j. v napravi in hranjenju 
vina, so začeli vladati drugačni, pametnejši nazori.

Tako moramo trditi, da sta ti dve bolezni, zlasti 
pa trtna uš, povzdignili sedanje vinstvo na višek kul
ture, kajti z nobeno rastlinsko boleznijo in z nobenim 
rastlinskim škodljivcem se strokovnjaki in učenjaki niso 
tako natančno in obširno bavili, kot ravno z razvojem 
teh dveh škodljivcev; in ker se je moralo v obrambo 
teh posluževati popolnoma novih sredstev, se raziska- 
vanja še vedno nadaljujejo in proučavajo. In faktično 
so se vse te bolezni v malo letih tako temeljito pre
študirale, da je mogoče sedaj na podlagi teh študij 
vspešno pokončevati tudi druge, pozneje nastale bo
lezni in razno golazen. V tem oziru smo torej kolikor- 
toliko na dobrem in je vspešno pokončevanje bolezni 
odvisno sedaj večinoma le od pravočasne rabe pri
poročljivih sredstev.

Drugačen je pa boj proti uimam. V tem oziru 
dela kmetovalcu zlasti vinogradniku in tudi sadjarju 
največjo preglavico — toča.

Proti drugim uimam kakor n. pr. proti povodnji, 
močnem deževju, mrazu, proti burji itd., je možno 
kolikortoliko se ubraniti na eden ali drugi način, ni
kakor pa ne s popolno sigurnostjo in v vsakem slu
čaju proti toči.

Tudi proti tej uimi So se poskusila že v staro
davnih časih razna Sredstva, toda z minimalnim vspe- 
hom. Največ nade je dajalo v tem oziru pred 10 leti 
predlagano sredstvo, namreč streljanje s posebnimi, 
nalašč za to napravljenimi strelnimi pripravami, obsto
ječimi iz velikih topičev, nad katerimi so se pritrdili 
po 272—4% tn visoki valjasti nastavki.

Sprva se je to sredstvo smatralo kot nekaj že 
popolnega, dokler so se le praktiki s tem bavili, ko 
so' pa začeli to stvar meteorologi, fiziki in drugi uče
njaki natančneje raziskavah ter se s tem vprašanjem 
baviti, ko so namreč dognali — vsaj problematično — 
kako visoko da plavajo točonosni oblaki in kako vi
soko da more vplivati moč strela, in ko se je konečno 
tupatam pri prav hudih nevihtah vkljub streljanju toča 
vsula, je pričel tudi praktikom padati pogum, in tako 
jemlje to sredstvo tudi pri nas na Kranjskem, kjer smo 
stvar koj v začetku močno propagirali, žalostni konec. 
Tudf pokrivanje vinogradov z gosto žično mrežo se 
ni udomačilo, ker stane preveč, namreč povprečno 1 K 
za1 ni1 ali 10.000 K za ha.

Da bi se naši kmetovalci, v prvi vrsti pa vino
gradniki obvarovali hude katastrofe, ki jih zadene, ako 
toča močno pobije, bilo bi umestno, ako se proti tej 
zavarujejo.

Ker pa takega zavarovanja ne prevzame vsaka 
zavarovalnica in ker je zavarovalnina jako visoka (pri 
vinogradih in hmeljiščih 10—14%), bi bilo priporoč
ljivo, ko bi se ustanovila posebna deželna zavaroval
nica ali pa tudi akcijsko društvo pod deželnim nad
zorstvom, in sicer s pomočjo državne podpore tako, 
da bi se letne premije znižale za vsaj 5%. Seveda bi 
moralo biti potem tako zavarovanje obligatno.

Ako vpoštevamo škodo, ki jo je provzročila toča 
v zadnjih letih po raznih krajih na Kranjskem, je to 
prav akutno vprašanje, katero bi morali merodajni 
faktorji vzeti v pretres, kajti na eni strani bi se s tem 
osiguralo kmetovalčevo stališče, na drugi strani pa 
zvekšal pridelek z večjimi napravami in z intenziv
nejšim obdelovanjem, in dosledno bi se zvekšali tudi 
deželni dohodki, zlasti iz vinogradništva. Posebno pa 
sedaj, ko se kranjsko vinstvo tako lepo razvija, da 
vzbuja v vseh krogih pozornost, ko se vinski pridelek 
od leta do leta vekša in ko je postalo ljudstvo novim 
nazorom in dobrim naukom bolj pristopno, bilo bi 
želeti, da se vinogradnikovo stališče na vse mogoče 
načine podpre in izboljša.

Vinski pridelek in promet z vinom. — 
Da se je pridelek z intenzivnim obdelovanjem dokaj 
zvekšal, nam jasno dokazujejo statistični podatki. Tako 
se je n. pr. pridelalo na Kranjskem 1. 1894., ko je 
trtna uš največ pokončala in ko ni bilo še skoro nič 
novih trtnih nasadov, skupaj le 58.000 hi vina, 
dočim se ga pridela sedaj povprečno do 200.000 hi; 
torej toliko kot pred trtnoušno dobo, čeravno je sedaj 
komaj polovica toliko vinogradov kot poprej. V celi 
Avstriji se pridela povprečno 4,000.000 hi vina, na 
Ogrskem pa povprečno 400.000—450.000 hi na leto. 
Leta 1904 se je pridelalo v Avstriji 4,453.767 hi.

Tudi vinski promet postaja pri nas od leta do 
leta živahnejši, k čemur so veliko pripomogli vinski 
sejmovi, razstave in druge naprave. Toda ker pridelek 
od leta do leta narašča in ker se še vedno uvažajo' v 
deželo tuja vina, če ravno ne več v taki meri kot pred 
leti, je treba pač že sedaj skrbeti, da se izvoz doma
čega pridelka odpre tudi v tujino in sicer v oddaljene 
nevinorodne severne kraje.

Kot dober odjemalec za naša vina bi bila Češka, 
Galicija in Bukovina, deloma pa tudi Gorenje-Avstrijsko.

Sicer je tudi pri nas vinska trgovina še precej 
razvita, toda še zdavno ne tako, kakor v drugih vino
rodnih deželah.

Da se naša vina le malo v tujini poznajo, je 
krivo v prvi vrsti pomanjkanje velikega kapitala, ki je 
za taka podjetja neobhodno potreben in dosledno se-
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veda tudi podjetniški duh. Dosedaj se ravno ni moglo 
misliti na večji razvoj vinskega prometa s tujimi kraji, 
ker je primanjkovala dovoljna množina pravega blaga, 
toda v bodoče bo tudi eksportnega vina v izobilju.

Tudi v tem oziru bi bila organizacija na svojem 
mestu.

Velika založna, moderno opremljena klet v Ljub
ljani, ustanovljena s primernim kapitalom, subvencio
nirana od dežele in nahajajoča se pod magistratnim 
ali deželnim nadzorstvom, pridobila bi si v vseh krogih 
simpatij in zaslombe.

S tem, da bi se razna vina, ki se sedaj pridelajo 
v deželi in ki so deloma tudi za steklenice jako spo
sobna, zlasti močnejša in finejša vipavska vina, kakor 
beli burgundec, zelen rulandec, rizling, silvanec, kar- 
menet i. dr., razstavljala na raznih, v severnih krajih 
prirejenih razstavah, kjer se snidejo tujci — interesenti 
od vseh strani — bi se kupčija kmalu razvila tudi z 
našim, sedaj v tujini nepoznanim vinskim pridelkom.

Ženska kot nastavljenka v trgovini.
Ker bo slovensko trgovsko društvo „Merkur“ 

vsled razmer, ki vladajo dandanes v trgovini z ozirom 
na njene pomočnike, itak samo po sebi primorano, 
da zavzame načelno stališče napram temu vprašanju, 
zato mislim, da ni neumestno, izpregovoriti na tem 
najbolj pripravnem mestu nekoliko misli o tem perečem 
vprašanju. Te misli, ki jih hočem tukaj očrtati, so se 
mi rodile deloma pri opazovanju stanovskih razmer 
naših pomočnikov, deloma pa so to recipirane misli 
moških trgovskih nastavljencev samih, katerih interes 
zastopati je gotovo v prvi vrsti poklicano slovensko 
trgovsko društvo „Merkur“ — organizacija trgovcev in 
trgovskih sotrudnikov v svrho podpiranja skupnih 
interesov.

Da je postala žena kot pomočnica v trgovini 
močen konkurenčni faktor moškim nastavljencem, tega 
ne more tajiti nihče, kdor ima samo malo vpogleda 
v razmere trgovskih nastavljencev. Interes poslednjih 
hočemo na tem mestu z vsemi močmi in poštenimi 
sredstvi zastopati. Samo po sebi je jasno, da zelo ško
duje vedno bolj se množeče vsiljevanje žene v trgovino 
moškim nastavljencem. V prvi vrsti s tem, da vpliva 
sicer ne na delo, pač pa na višino že itak skromne 
plače naših trgovskih sotrudnikov. Dekle gre služit naj- 
češče za vsako, še tako skromno plačo, dasi si pogosto 
za le-to ne more nabavljati niti obleke ne. Pri obilnem 
razpolaganju z ženskimi močmi pa je razumljivo, da 
se ozirajo trgovci na ceneje pomočnike ozir. pomočnice. 
Za plačo, ki je bila navadna moškemu pomočniku, 
nastavi trgovec dve ali celo tri ženske moči. Tamkaj

pa, kjer so nastavljeni moški in ženski pomočniki, 
tamkaj pa stoje plače moških pomočnikov gotovo v 
slabem razmerju s plačami ženskih. Poslednje čutijo 
najbolj nastavljenci v kontoarjih.

Dve vrsti ženskih delavnih moči lahko razločujemo. 
Vestne, marljive pomočnice, ki opravljajo svoje delo 
mirno in natančno. Ako jih opazujemo, se nam zdi, 
da so zadovoljne, samo da so v službi in da 
dobe svojo skromno mesečno plačo. Vendar pa so te 
pomočnice navzlic svoji vestnosti in natančnosti močen 
konkurenčni faktor moškim in sicer v tem oziru, da so 
premalo samozavestne, prezadovoljive in pre
skromne tudi v pravičnih svojih zahtevah. Ne zavedajo 
se, ali pa se ne upajo zavedati, da služba ni nič dru
gega nego pogodba med delodajalcem in delo
jemalcem. Pri ženskih pomočnikih pa se dogaja često, 
da se prekorači ta pogodba od strani delodajalca v 
škodo nastavljenk kakor tudi v škodo moških kolegov. 
Često se jim naklada premnogo in mnogokrat takega 
dela, ki ne spada v njih delokrog, In dekle dela, dela 
samo da je v službi, ne pomisli pa, da pretirana de
lavnost tudi škoduje. V službi delamo in zastopamo 
z vsemi svojimi močmi koristi delodajalca, toda nikdar 
pa nismo manj kot sotrudniki, pomočniki. Šef kakor 
nastavljenec, oba morata poznati pogodbo dela. Mno
gokrat pa se zgodi, da je odstavljen moški uslužbenec, 
ki je pravično zastopal svoje stališče, na njegovo mesto 
pa pride — skromna ženska.

Zopet pa srečamo v trgovini in zlasti v kontoarjih 
dekleta, ki se ne odlikujejo toliko po duševnih zmož
nostih in pridnosti, ampak v tem, da so sposobne za vse. 
Nekatere tudi za mesto služkinj. Kot kontoristinje letajo 
na pošto, prinašajo časopise, so nastavljene v ekspe- 
ditu in pišejo na pisalni stroj. Trgovci se gotovo ne 
bodo branili tako mnogovrstno porabljivih, cenih moči, 
odločno pa se jih morajo braniti njih moški kolegi, 
katere ovira njih napačna delavnost v plači in jim za
pira vsled tako mešanega, nerazdeljenega dela pristop.

Sploh pa ako pogledamo v trgovino ali pisarno, 
kako redko srečamo v nji dekle, ki dela v resnici z 
veseljem in ki čuti poklic do svojega dela. Vse se vidi 
tako prisiljeno, tako težko. Najbolj pogosto srečamo 
v pisarni dekle, ki je zašlo vanjo, „ker ni bilo drugače“. 
Pravi mati : „Moj Bog, kam pa hočem ž njo, nekaj 
mora delati. Ali naj bo šivilja ali pa hišna?“ — pa 
jo pošlje v šestmesečni kurz in kontoristinja je gotova, 
ž njo pa število našega trgovskega proletarijata po
množeno. Pa ni to kontoristinja, temveč cena delavna 
moč, porabna tudi za tako delo, katerega se pravi, za 
svoj poklic navdušeni kontorist ne dotakne, ker ne 
spada v njegov, temveč v delokrog sluge. Dekle pa 
dela za bore vinarje in se čuti nesrečno, teptano in 
zaničevano od moških kolegov in vendar tako visoko 
stoječo nad tovarišicami, ki so samo — šivilje, hišne
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i. t. d. Pred nekaj leti še ni bilo na Kranjskem niti 
polovica toliko ženskih uslužbencev, kot jih imamo 
sedaj samo v Ljubljani kjer ne najdemo skoraj pisarne 
ali trgovine, v kateri ne bi bilo ene ali dveh ženskih 
nastavljenk. Od leta do leta se množe ženski privatni 
trgovski tečaji in od leta do leta raste število ženskih 
nastavljenk — v kvar moškim, ne v korist trgovini in 
v dvomljivo vrednost ženskim delavkam samim.

In zato : zahtevamo saniranje teh nezdravih soci
jalnih razmer med našimi trgovskimi pomočniki in po
močnicami, fried našimi kontoristi in kontoristinjami. 
Očitalo se nam bo morda, da smo brezobzirni, da 
smo nazadnjaški v razumevanju ženskega vprašanja, 
kruti napram ženi v socijalni družbi itd. Pa vse to 
nismo in nočemo biti ! Zahtevamo samo reforme ne
zdravim razmeram v prvi vrsti v lastnem in tudi v 
interesu žene kot pomočnice ■ v trgovini ali pisarni. 
Konkurenca in sicer občutna konkurenca, ki se nam 
vsiljuje od ženske strani, ni zdrava konkurenca in zato 
se moramo bojevati proti nji. Boj pa, ki ga hočemo 
biti, je pošten, konkurenčni boj, ki naj bo ko
risten obema strankama, v katerem naj se krepe moči 
in bistrijo nazori.

Prvo pa, kar zahtevamo od žene, ki naj sprejme 
ta boj, je, da je samozavestna, da se zaveda 
svojih moči, dolžnosti in pravic. I. P.

Naša društvena posredovalnica.
Pred dobrimi dvemi leti je ustanovilo slov. trg. 

društvo „Merkur“ svojo društveno posredovalnico služb. 
Odsek, ki je bil v to svrho sestavljen, je rešil svojo 
nalogo s tem, da je napravil posredovalnici poslovni 
red ter vse potrebne tiskovine, z eno besedo ustvaril 
je posredovalno pisarno ter tako začel delovati. Zani
manje za to novo uvedbo v društvu je od dne do dne 
raslo. Ne samo iz naših krajev, temveč tudi iz Goriške, 
Primorske in Štajerske so prihajala oglasila izpraznjenih 
mest različnih trgovskih strok kakor tudi oglasi po
močnikov za izpraznjena mesta. Društvena posredo
valnica je imela naenkrat obilo posla in videlo se je, 
kakor da bi bili skoro trgovci in uslužbenci prišli do 
prepričanja, da je ta nova uvedba v društvu prepo
trebna ter da so spoznali tudi pravi namen te posre
dovalnice. Reči se sme, da je imela posredovalnica 
lepe uspehe v primeri s kratkim časom svojega delo
vanja! Toda kaj pomaga vse to, ko je pri nas, rekel bi, 
prirojena ona velika napaka, ki vedno pridobljene 
uspehe zopet uniči! Ta napaka je samo momentano 
vzplamteče zanimanje za nove uredbe, ter gotova ne- 
zaupnost v trenotku, ko se pokaže le minimalen ne- 
dostatek.

Delo je naraščalo in upravitelj društvene posre
dovalnice ni mogel dosti hitro ustrezati željam trgovcev, 
ne dosti hitro vpošiljati izkazov izpraznjenih mest 
pomočnikom. Dohajale so pritožbe, da ne dobijo 
odgovora pravočasno, da so že vposlana mesta zase
dena itd. Bila je tu neka ovira, ki ni dopuščala 
eksaktnega in uspešnega poslovanja. — Zanimanje, 
kakor že omenjeno, je zopet pojemalo in pokazalo se 
je nekako nezaupanje do te posredovalnice. Da, celo 
očitalo se je, da se ne dela z vnemo in da stvar zopet 
nazaduje. Ko je posredovalni odsek videl, da se zani
manje za to potrebno uredbo očividno manjša, je stvar 
preiskal in tudi našel glavni vzrok, glavno oviro, ki 
je grozila razvoju posredovalnice. Ta ovira je tičala v 
nedostatnosti in veliki pomanjkljivosti tiskovin. Sestavile 
so se zato nove tiskovine, ki so danes v tisku. Sestavile 
so se vseskozi dobro in premišljeno ter se uredile 
tako, da bo poslovanje ž njimi naravnost lahko in bo 
ustrezalo točno in jasno v vseh primerih posredovanja. 
S tem bo ustrezala posredovalnica popolnoma zahtevam 
strank in upati smemo, da se zanimanje zopet povrne 
v večji in stalni meri, da se doseže zopet pravo in 
trdno zaupanje do prepotrebne društvene posredovalnice, 
ki je vendar z ozirom na predpisane stroške v slučaju 
posredovanja zelo cena. Ker pa je to tudi naša prva 
in prava stanovska, edino našemu trgovstvu posvečena 
posredovalnica, nas skoro bi rekli veže dolžnost, da 
se je poslužujemo in ji izkazujemo svoje polno za
upanje. Posredovalnica bo storila svojo dolžnost v 
polni meri.

Gospodje trgovci kakor tudi g. trgovski 
sotrudniki, obrnite se v slučaju potrebe 
vedno na svojo prvo stanovsko društveno 
posredovalnico. Obenem vam polagamo na srce, 
da se vselej držite predpisov posredovalnične ga poslov
nega reda, katerega dobi vsakdo, če želi posredovanja. 
Poslovni red posredovalnice, ki se je tudi v mnogih 
točkah spremenil, je ključ k povoljnemu poslovanju 
kakor tudi ključ k zaželjenemu vsestranskemu uspehu.

O varstvenih znamkah.
Število varstvenih znamk trgovcev in industrijalcev 

na Kranjskem se je v zadnjem času v precejšnji meri 
pomnožilo. Znamčni register kranjske trgovske in 
obrtniške zbornice izkazuje doslej 275 številk, od teh 
odpade samo na zadnjih pet let skoro polovica. Pri
čakovati je, da se bodo naši trgovci in industrijalci 
v prihodnje še v večjem številu začeli posluževati var
stvenih znamk za svoje blago in izdelke. Ne bo zate
gadelj odveč, če podrobneje izpregovorimo o zadevnih 
zakonitih določbah in zahtevah. Premalo so še pri nas
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poznane, tako, da si ta ali oni trgovec ali industrijalec, 
iščoč primerne znamke za svoje blago in zakonitega 
varstva znamki, neredko prizadene nepotrebnega dela, 
truda, potov in stroškov, ali pa celo, ne vedoč, kako 
se tej reči streže, docela opusti misel, da bi si oskrbel 
varstveno znamko. Pri obrazložbi našega predmeta nam 
bo skrb, da pojasnimo kakor stvarne, tako zlasti tudi 
formalne določbe in zahteve ter da podamo tudi vzorce 
za razne vloge pri registriranju znamk, njih obnovitvi 
i. t. d.

Zakona o varstvu znamk.

Varstvo znamk je na Avstrijskem dandanes ure
jeno po zakonu z dne 6. januarja 1890, drž. zak. št. 19, 
dopolnjenem oziroma izpremenjenem po zakonu z dne 
30. julija 1895, drž. zak. št. 108 (noveli o varstvu znamk). 
S samim besedilom teh dveh zakonov pa bi bilo 
trgovcu ali industrijalcu malo pomagano, ko je še 
pravnik nemalokrat v zadregi in mora pomoči iskati 
pri nebrojnih odločbah upravnega sodišča in razpisih 
trgovinskega ministrstva, ki razrešujejo dvomljiva vpra
šanja, pojasnujejo zakon, dajejo praktična navodila itd. 
Pri obrazložbi zakona bomo te odločbe, odredbe in 
razpise kolikor moči vpoštevali. Po njih številkah in 
letnicah jih ne bomo posebej navajali. Naj tu omenimo 
le nekatere najvažnejše in najobširnejše : instrukcija 
c. kr. trgovinskega ministrstva z dne 18. aprila 1890, 
štev. 15.377 glede vodstva znamčnih registrov; razpis 
c. kr. trgovinskega ministrstva z dne 25. oktobra 1890, 
št. 45.951 glede registriranja znamk z razstavnimi ko
lajnami, redi, označbami kakor „c. kr. priv.“, z grbi, 
ter glede predložitve klišejev in poskuskov; razpis 
istega ministrstva z dne 1. marca 1891, št. 763, glede 
barvastih znamk in glede poskuskov, razpis istega mi
nistrstva z dne 19. avgusta 1903, št. 25.682, kako ra
čunati desetletno dobo ob obnovitvi znamk, o nedo
pustnosti razširjenja znamčne pravice na vrste blaga, 
ki niso bile naznanjene pri registriranju, o podložnem 
in ovojnem papirju itd.; odredba trgovinskega mini
strstva z dne 15. julija 1895, drž. zak. štev. 120, ki 
predpisuje obvezno označitev kos, srpov in slamo- 
reznih nožev z znamkami.

Namen znamk. Podobaste in besedne znamke.

Trgovec ali industrijalec, proizvajalec, ki redno 
postreže kupujočemu občinstvu z dobrim blagom, z 
dobrimi izdelki, si bo seve pri občinstvu pridobil veliko 
zaupanje. Iskalo bo njegovo blago, ga raje kupilo 
kakor blago kakega drugega trgovca ali industrijalca; 
pri nakupu morda tega blaga sploh ne bo preiskovalo 
ali vsaj ne podrobno, če bo vedelo, da je blago res 
iz njegove trgovine, oziroma tovarne, delavnice. Ako 
ima občinstvo prepričanje, da blago izvira iz tako dobrega 
in vedno enako solidnega podjetja, bo brez skrbi, da

je kupilo dobro blago, no polno zaupanja vsled do
sedanjih dobrih izkušenj. Takemu trgovcu ali proizva
jalcu pred vsem, neredkokrat pa tudi trgovcu ali indu
strijalcu začetniku — zlasti tedaj, če je v prijetnem 
položaju, da ima v svoji trgovini ali da izdeluje v 
svoji tovarni blago, ki ima posebne vrline, blago, ki 
bo po njegovem prepričanju kmalu „iskano“, „upeljano“ 
in bo morda celo izpodrinilo blago druge provenijence, 
— tem bo na tem, da na hiter, lahek in zanesljiv 
način omogočijo občinstvu, izpoznati, katero blago je 
iz njih trgovine ali industrije. V ta namen sfužijo znamke, 
zavarovane pred posnetjem in rabo po kom drugem.

Znamka ima torej ločiti blago, ki je ž njo ozna
čeno, od blaga kakega drugega trgovca ali industri
jalca enake stroke. Da dobro doseže svoj namen, mora 
na lahek način vzbuditi pozornost v občinstvu in se 
mu hitro in trajno vtisniti v spomin. Da je tudi manj 
pazljivemu kupcu ni moči zamenjati s kakšno znamko 
drugih trgovcev ali 'industrijalcev enake stroke, mora 
znamka imeti nekaj čisto posebnega, le sebi lastnega, 
nekaj „svojega“. Ž njo se mora blago trgovca ali indu
strijalca nasproti enakostročnemu blagu kateregakoli 
drugega trgovca ali industrijalca individualizirati, 
nekako poosebiti. Znamka mora zategadelj imeti svojo 
posebno značilnost.

To značilnost je moči doseči na dvojen način. 
Ali tako, da se vzame znamenje, ki je na poseben 
način narisano, naslikano, načrtano ; take znamke se 
imenujejo podobaste znamke (Bildmarke). Ali pa 
tako, da si izbere trgovec ali industrijalec posebne 
besede, s katerimi označi blago ; to so takozvane 
besedne znamke (Wortmarke).

Do leta 1895, je naš zakon varoval samo podo
baste znamke. Že vsled pogodb o varstvu znamk, 
sklenjenih s Švedsko in Norveško, z Zedinjenimi drža
vami v Ameriki, z Anglijo in s Francijo, ki omogočajo, 
da morejo podaniki teh držav v svoji domovini zava
rovane znamke dati registrirati tudi na Avstrijsko- 
Ogrskem, so bili naši državljani, ki jim v lastni državi 
to ni bilo mogoče, v svoji domovini na slabšem 
od tujih podanikov. Še-ie, ko je tudi Nemčija s svojim 
zakonom z dne 12. maja 1894. 1. stopila v vrsto držav, 
v katerih je moči zavarovati tudi besedne znamke, ko 
bi bila vsled pogodbe z dne 6. decembra 1891, sklen
jeno med našo državo in Nemčijo v vzajemno varstvo 
iznajdb, znamk in vzorcev, zapostavitev naših držav
ljanov postala še občutnejša, ker bi se bilo po tej po
godbi tudi nemškim državljanom moralo v naši državi 
dovoliti varstvo besednih znamk, se je naposled tudi 
na Avstrijskem sklenil zakon, ki tudi našim državljanom 
omogočuje, v enakem obsegu kakor na Nemškem za
varovati besedne znamke. Zgoraj navedena novela je 
to o varstvu znamk z dne 30. julija 1895, drž. zak. 
štev. 108.
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Zahteve zakona glede podobastih znamk.

Kakšno znamko naj si izberem, da bo ž njo 
primerno in praktično, dobro in vidno označeno moje 
blago? Odgovor na samo to vprašanje trgovcu in 
industrijalcu večinoma ne bo pretežak. Praksa in iz
kušenost v stroki mu bo v izdatno pomoč; vedoč za 
svoje potrebe, poznavajoč navade in okus občinstva, bo 
kmalu na čistem, kakšna znamka bi bila zanj najpri
mernejša in najkoristnejša. Težavnejši in sitnejši pa 
mu bo nemalokrat odgovor na drugo vprašanje, ki si 
ga mora ob izbiranju znamke staviti obenem s prvim, 
namreč vprašanje : kakšno znamko naj vzamem, da ne 
bo samo za moje namene primerna in praktična, ampak 
da bo tudi ustrezala zahtevam, ki jih stavi zakon. Ko 
premišljuje trgovec ali industrijalec o tem, kako bi 
najvarnejše zaščitil svoje blago z znamko, mu kaj lahko 
vzplamete v srcu želje, ki jim zakon nikakor ne more 
ustreči: zakon, dan ne samo za enega trgovca ali pro
izvajalca, temveč za vse, zakon, ki more potrebam enega 
ugoditi le v toliko, kolikor se s tem ne oškodujejo 
upravičeni interesi drugih trgovcev ali industrijalcev. 
Tako se često zgodi, da pride trgovec ali industrijalec 
v urad za registriranje znamk in hoče poleg znamenja 
samega zavarovan imeti tudi ovoj, na katerem je zna
menje, ali barvo ovoja, barvo papirja, na katerem je 
natisnjeno znamenje, ali same kolajne, dobljene na 
kakšni razstavi i. e. Za vse to in še za mnogo drugega, 
kakor bomo videli pozneje, se mora zavarovanje od
kloniti. Prosilec mora premišljati nadalje, kako da bi 
popolnoma ugodil zakonu in zraven vsaj deloma 
svojim željam. Dostikrat to zadnje sploh, tudi v naj
manjši meri ne bo mogoče.

Kakšna bodi torej podobasta znamka, kaj dopušča 
zakon k zavarovanju, kaj ne?

Zakon z dne 6. januarja 1890, drž. zak. štev. 19, 
opredelja znamke kot, posebna znamenja, ki so za to, 
da se izdelki in blago, namenjeno trgovinskemu pro
metu, razločujejo od drugih enakovrstnih izdelkov in 
drugega enakovrstnega blaga (pripodobe, šifre, vin
jete i. e. r.)

Glavna zahteva zakona (izhajajoča iz namena 
znamk) je potemtakem, da je znamka sposobna ločiti 
blago, na katerega se dene, od drugega enakovrstnega 
blaga, da je, za to razločevanje prikladna, da ima 
„ločilno“ ali „distinktivno“ moč. Ni treba, da 
bi morala znamka posebno v oči bosti. V obliki 
žage nazobčan okvir, izveden tako, da more vzbuditi 
pozornost kupca in v njegovem spominu provzročiti 
trajen vtisk, že daje znamki po zakonu zahtevano 
ločilno sposobnost. ! Znamke pa na pr., ki ima znotraj 
priprostega iz črt narejenega okvira v obliki piramide 
razvrščene črke, ne da bi te črke kazale posebno svoje

vrstno izvedbo, ne bo smatrati za pripravno ločilno 
znamenje v zmislu zakona.

Ločilne moči pa tudi ne bo prisojati znamki, če 
po zakonu ni moči zabraniti, da bi jo vso ali pa tudi 
njene karakteristične dele smel rabiti še kdo drugi. 
Znamke na pr., katere bistveni deli so podobe raz
stavnih kolajn, ni moči registrirati, še manj pa take, 
ki obstaja samo iz razstavnih medalij. Izključne pravice 
do rabe takega znamenja ni moči podeliti, ker sme 
razstavne kolajne vsakdo,, komur so se prisodile, rabiti 
za označitev svojega blaga. Ko bi se izključna pravica 
do take rabe dala le enemu, bi bili oškodovani upra
vičeni interesi drugih. Ker more torej take kolajne 
rabiti eventualno več trgovcev ali industrijalcev, jim je 
odvzeta posebna značilnost in ločilnost. Pač pa je moči 
registrirati podobe razstavnih kolajn v zvezi z zna
menjem,ki je samo na sebi za registriranje 
primerno, kjer torej to znamenje obsega bistveni, 
karakteristični del cele znamke.

Znamka mora dalje biti samostojno zna
menje. Znamenje na blagu, ki je na njem že vsled 
narave blaga samega, ali ki je moralo nastati na blagu 
že pri proizvedbi blaga samega in ga kot tako vidi 
tudi odjemalec blaga ter ga nikakor ne smatra kot 
posebno znamenje, določeno za razlikovanje blaga od 
blaga drugih proizvajalcev, ni znamka v zmislu § 1. 
zakona o varstvu znamk. Predmet znamčnega varstva 
tudi ne more biti gotova oblika kakšnega blaga 
ali gotova oblika kake posode, ovoja itd., v 
katerem se blago spravi v trgovino, to pa tudi tedaj 
ne, če bi mislili odjemalci, da prihaja blago v taki 
obliki, v taki posodi ali v takem ovoju iz kakšnega 
določnega podjetja. Posode, ovoji itd. morejo even
tualno uživati le varstvo vzorcev, ne pa varstva 
znamk. Zategadelj pa v ■znamčni register ni smeti 
vložiti podobe cele posode, če se risba, ki naj bo 
znamka, razteza čez celo posodo. V znamčni register 
je namreč vedno le vložiti samo znamenje, namenjeno 
za nameščenje na blagu, na posodi, na ovoju, ne pa 
podobe zavitega blaga, opremljenega z znamko. Kako 
se zveže pri praktični rabi znamka z blagom, to pre
pušča zakon znamčnemu upravičencu. Znamko more 
pritrditi ali na blagu samem ali pa tudi na posodi, na 
ovoju itd., v katerem je blago. Vseeno je, ali se znamka 
na blagu ali njegovem ovoju namesti s tem, da se 
prilepi etiketa, ali tako, da se napleska ali naslika s 
pomočjo takozvanih patron itd. Tudi v zadnjih nave
denih primerih je v znamčnem registru vložiti odtis k 
znamke na papirju, ravno tako kakor na pr. tudi 
pri znamkah, ki se vtisnejo v kovino (na pr. pri kosah, 
srpih, slamnoreznih nožih) ali v glino, steklo.

Registrirana znamka uživa torej sama na sebi, 
brez ozira, kje ali na kakšnem ovoju se namešča, za
konito varstvo. Vložitev znamčne podobe na kakem
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ovojnem papirju gotove velikosti ali barve v znamčni 
register je nepotrebna in nedopustna. Naj se že znamka 
nalepi na zelen, rdeč, rumen ali kakorkoli barvan 
papir in ovoj, zavarovati se more le znamenje samo : 
barva in velikost ovojnega papirja sploh ne moreta 
biti deležna znamčnega varstva. (Dalje prih.)

Klavzule na trgovskih računih.
(Iz trgovske prakse.)

Ako vzamemo v roko trgovski račun, vidimo na 
njem tiskane razne klavzule in pogoje, n. pr.: „plača 
in toži se v . . .“, „reklamacije se vpoštevajo tekom 
. . . dni . . .“, „osebno izbrano blago se ne vzame 
nazaj“ itd. Akoravno vidi trgovec take pripombe vsak 
dan na došlih računih in jih da sam tiskati na svoje 
račune, vendar malokdo pogleda te klavzule, še manj 
pa premisli, zakaj so na računu in kakšno vrednost 
imajo.

Teh klavzul si ni izmislil en trgovec, ampak so sad 
izkušenj naših prednikov trgovcev. S temi klavzulami 
se hoče zalagatelj; kakor tovarnar tako grosist izogniti 
šikanam svojega odjemalca. Vse te klavzule so prešle 
v kri trgovskega stanu in postale so trgovsko-običajne.

Oglejmo si pa njih pomen in njih vrednost. Vsak 
trgovski račun nosi v prvi vrsti opazko : „plača in toži 
se v . . Glasom našega civile pravd. zak. mora 
tožnik tožiti pri onem sodišču, v čigar okolišu ima 
toženec svoje bivališče. Navadno sta pa zalagatelj in 
odjemalec krajevno daleč narazen. Kakor znano 
se odjemalcu ne zljubi vselej blaga plačati in tudi 
vsi opomini ne pomagajo nič. Zalagatelju pre
ostaja le pot tožbe in bi moral tožiti sedaj pri 
onem sodišču, pod katero spada dolžnik. Kajpada 
bi imel tako več stroškov in sitnosti, zategadelj 
pa stavi pogoj, da sme tožiti pri svojem sodišču, 
kar je tudi dovoljeno, s pridržkom, da se podvržeta 
oba dela kompetentnosti tega sodišča, preden se sklene 
kupčija. In kakor je glede tožbe, tako je tudi glede 
plačila. Dolžnik si pri plačilu večkrat odbije za pošt
nino itd. akoravno ni opravičen, ker se je določil kraj 
izvršitve oni, kjer stanuje zalagatelj. Dolžniku tedaj 
niso dovoljeni odbitki za nakaznico in poštnino, ker 
mora poslati denar franko, in to še posebno poudar
jajo nekateri zalagatelji z opazko, da ne pripoznajo 
nobenih odbitkov za poštnino, ampak se imajo izvršiti 
plačila direktno nanje in franko.

Akoravno sodišče ne. smatra vedno te klavzule 
kot obojestransko sprejete pogoje, vendar ravna vsak 
trgovec v svojem interesu ako pregleda vsak došli 
račun. Ako mu kak pogoj ne ugaja, naj vrne račun 
s priporočenim pismom, kajti le v tem slučaju

lahko dokaže, da se ne strinja s tiskanimi klavzulami. 
Pa tudi pri prevzetju blaga rabijo naši trgovci premalo 
previdnosti. Blago pride domov, skladiščnik nič ne pre
gleda in šef še ne ve, ali je blago dospelo, ali je v 
redu ali ne. Pošiljatev lepo spravijo, račun se plača. 
Čez delj časa, ko se misli blago porabiti, pa vidijo, 
da ne odgovarja naročilu itd. Seveda se sedaj hitro 
reklamira večkrat v razžaljivem pismu; toda pošiljatelj 
zdaj po sebi umevno noče nič slišati in vedeti, ampak 
se sklicuje na pogoj, da se na reklamacije ozira le 
gotov čas, kateri rok je tiskan na računu. In ako pride 
taka zadeva naposled pred sodišče odloči sodišče po
šiljatelju v prid. Za zgled hočem navesti le en slučaj. 
Pek se je pritožil pri mlinu po preteku treh mesecev, 
ko bi moral račun plačati, češ, da je dobil kislo moko. 
Mlin te pritožbe ni pripoznal in kakor se je izkazalo 
je poslal mlin dobro moko, toda pek je imel vlažno 
skladišče in tako ni čuda, da je postala moka slaba.

Taki slučaji se pripetijo vsak dan. Zato je pa 
potrebno, da je trgovec previden in natančen.

Trgovec mora pregledati vsako, tudi najmanjšo 
reč in tako bo marsikaj napačnega opazil, izogne se 
marsikateri sitnosti in izgubi. Ako bo vsak trgovec 
previden in natančen, ne bo imel toliko vzroka tožiti 
o slabi trgovini. Z.

Raznoterosti.
Za povzdigo trgovke izobrazbe. Ponovno smo že imeli 

priliko opozarjati, da se pri nas za povzdigo trgovske izobrazbe 
le malo stori. V primeri z obrtnonadaljevalnimi šolami je število 
trgovskih nadaljevalnih tečajev, katerih namen je trgovskim va
jencem dati priliko, da si pridobe vsaj najpotrebnejšo teoretično 
trgovsko izobrazbo, kaj pičlo. Temu pa se je tem manj čuditi, če 
pomislimo, da ni na razpolago primernih učnih sil. Učitelji, ki 
poučujejo na obrtnonadaljevalnih šolah in seveda tudi na trgovskih 
tečajih, so večjidel samouki. Na pripravnici ni dana prilika, da se 
izobrazijo v predmetih, ki se poučujejo na obrtnih trgovskih nada
ljevalnih šolah. Ne preostaja jim torej drugo, da si s privatno 
pridnostjo pridobe saj najpotrebnejše znanje' onih predmetov, ki so 
po učnem načrtu predpisani v obrtno in trgovskonadaljevalnih 
šolah, taki predmeti so na primer obrtno spisje, obrtno knjigo
vodstvo, nauk o kalkulaciji cen, splošni obrtni predpisi, na trgovskih 
nadaljevalnih tečajih pa osnovni nauki iz trgovskega in meničnega 
prava ter iz obrtnega reda. Samoizobrazbi stopajo tem večje za
preke nasproti, ker manjka pripravnih in vporabnih slovenskih 
knjig. Učitelji morajo torej segati po nemških knjigah ali pa po 
zakonih samih, kar zopet dela težave zlasti glede terminologije. 
Umevno je, da je učiteljem samim kaj težko iz nemških učnih 
knjig, odnosno iz zakonikov prirediti tvarino potrebam pouka v 
slovenskem jeziku. Na Nemškem, na Virtemberškem se polaga od 
strani vlade velika važnost na to, da je dana učiteljem, ki so po
klicani voditi pouk na takih strokovnih šolah, prilika, za izpopol
nitev svoje izobrazbe. Za naše potrebe se je doslej, izvzemši za 
strokovno risanje, le neznatno storilo. Nadzorniki našega obrtnega 
šolstva so kmalu izprevidell, da ne gre, trajno prepuščati naše 
učiteljstvo v dosedanjem položaju, ko je navezano le na samoizo- 
brazbo. Zategadelj so izposlovali pri ministrstvu, da aktivira ob
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času od 2. do 14. julija v Ljubljani na umetnoobrtni strokovni šoli 
nadaljevalni tečaj za učitelje na obrtno, odnosno na trgovsko na
daljevalnih šolah. Tečaj je prvi svoje vrste v naši deželi in je 
njegov poglavitni namen, da obiskovalcem nudi priliko, popolnih 
in poglobiti svoje znanje v trgovskih predmetih. Poučevalo se 
bode v štirih predmetih in je za vsak predmet določeno 8 ur. 
Predmeti so sledeči: 1. obrtno računstvo s posebnim ozirom na 
kalkuliranje; 2. obrtno spisje; 3. trgovsko in menično pravo; 
4. obrtno pravoznanstvo in splošni obrtni predpisi. Ker jo število 
učnih ur le pičlo odmerjeno, bode moč podati iz vseh v te stroke 
spadajočih predmetov le nekak oris, neko navodilo. Ker pa pridejo 
v tečaj večinoma učitelji, ki imajo že podlago, utrjeno po večletni 
praksi, se je navzlic malemu številu učnih ur od tečaja nadejati 
prav lepih uspehov. Mi ta prvi začetek prav toplo pozdravljamo.

Dokaz usposobljenosti za trgovske obrte. V lanskem 
letniku našega lista smo pod glavo „o dokazu usposobljenosti“ 
razložili pomen dokaza usposobljenosti za obrte sploh in v zadnjem 
članku povedali, zakaj zahtevajo trgovci, da se uvede dokaz uspo
sobljenosti tudi za trgovske obrte in kako naj se uredi v zakonu. 
Zahteve velike večine avstrijskega trgovstva so našle prijateljev 
tudi v državnem zboru. Vpoštevanje trgovskih zahtev gre na račun 
krepki trgovski organizaciji, ki je vstrajno in odločno zahtevala 
da se zakonodajstvo zavzame za obrambo trgovskega stanu. Ob 
posvetovanju po vladi državnemu zboru predloženega načrta o 
premembi obstoječega obrtnega reda v obrtnem odseku in podod- 
seku so se po dolgem razpravljanju sprejeli tudi predlogi, ki se 
tičejo izpremembe sedaj veljavnih določb glede trgovinskih obrtov. 
Obrtni odsek je sklenil, predlagati državnem zboru, da se sprejme 
v obrtni red določba, ki uvaja dokaz usposobljenosti tudi za trgovske 
obrte. Dokaz usposobljenosti za trgovske obrte, naj bi se donesel 
z izpričevalom o prebiti učni dobi v trgovini in z izpričevalom o 
saj dveletnem službovanju kot trgovski pomočnik. Vsekakor pa 
se mora izpričati z izpričevalom saj petletno službovanje v trgovini. 
Namesto izpričevala o učni dobi, prebiti v trgovini, in izpričevala 
o pomočniški dobi more stopiti izpričevalo, da je oseba, ki zglasi 
trgovski obrt, prestala saj dveletno dobo kot praktikant v kakem 
tovarniškem kontorju in poslej službovala v taki pisarni saj toliko 
časa, da znaša doba celotne uporabe saj pet let. Absolventje trgov
skih šol morejo pričeti samostojno trgovati, ako se izkažejo, da so 
po dovršenih študijah na trgovski šoli, saj eno leto opravljali 
praktično trgovske posle. Vendar pa se ne namerava uvesti dokaza 
usposobljenosti splošno za vse vrste trgovanja, marveč se od te 
zahteve izloči trgovine malega obsega, v katerih niso zaposleni 
pomožne osebe.

Carinski krediti. S prvim marcem tekočega leta stopi v 
veljavo v naši monarhiji nov carinski zakon in nova carinska tarifa. 
Carinski zakon prinaša splošne določbe, ki jih mora izpolniti, kdor 
iz inozemstva uvaža blago v monarhijo; carinska tarifa pa navaja 
zneske, katere je plačevati na carini od posameznih vrst blaga, ki 
prihajajo iz inozemstva. Novi carinski zakoni razmere v mnogo- 
katerem pogledu izpremene. Izprememba zadene zlasti tudi tako
zvane carinske kredite. V čem obstoje carinski krediti? Po 
carinskih predpisih je od blaga, ki prihaja v državo in je podvr
ženo carini, praviloma plačati carino tedaj, ko sprejme prejemnik 
blago v svojo posest. Finančna oblastva pa morejo dati na prošnjo 
mnogih firm dovoljenje, da se odpadajoča carina plača še le po 
preteku gotove dobe, in sicer po preteku najdalj šest mesecev. S 
takim dovoljenjem torej finančno oblastvo carine uvoznim firmam 
kreditira. Tako dovoljenje se daje le zanesljivim firmam, trgovcem 
obrtnikom, industrijalcem, ki dokažejo, da so v prejšnjem letu 
plačale saj 2000 kron uvozne carine. Dovoljenje se podeli od leta

do leta, in sicer le pod pogojem, da zadevna firma položi kavcijo 
potom hipoteke ali pa v vrednostnih papirjih. Kavcija mora odgo
varjati višini za carine dovoljenega kredita. Carinski krediti so se 
doslej dovoljevali brezobrestno. Za firme, ki uvažajo velike 
množine blaga iz inozemstva so torej znamenite važnosti. Uvozniku 
ostane denar, ki bi ga moral plačati za carino, v rokah za šest 
mesecev, torej za dobo, ki je v trgovskem prometu razmerno 
dolga, vrhutega mu pa za dovoljen kredit ni treba plačati nikakih 
obresti. Na dlani leži, da so zategadelj carinski krediti v velikem 
blagovnem prometu velike važnosti in znamenito vplivajo pri kal
kulaciji blagovnih cen. Carinskih kreditov se naši trgovci doslej 
niso posluževali največ zaradi kompliciranega poslovanja. V Trstu 
pa so podjetja, ki se v obilni meri poslužujejo te naprave. Po
sredno prihajajo tudi našim trgovcem v dobro carinski, krediti, ker 
jim carinski špediterji dovoljujejo nekak popust pri carini podvrže
nem blagu, večinoma na ta način, da jim na šest tednov krediti
rajo carino. Od prvega marca letošnjega leta dalje se glede 
carinskih kreditov razmere izpremene bistveno. Novi carinski zakon 
odpravi brezobrestne carinske kredite. Carinski zneski se bodo 
poslej dovoljevali le proti obrestim. Obrestna mera v zakonu ni 
določena. Finančno ministrstvo namerava uvesti fiksno obrestno mero, 
in sicer, kakor se poroča, 3°l0. S to izpremembo izgubi naprava 
carinskih kreditov na svoji važnosti. Gospodarske organizacije 
delajo na to, da se spravi obrestna mera carinskih kreditov v raz
merje z bančno obrestno mero na ta način, da bi carinska obrestna 
mera znašala 'l2 vsakokratno običajne obrestne mere avstroogrske 
banke. Če znaša na primer bančna obrestna mera bi obrestna
mera za carinske kredite znašala v tem primeru l'75°/0. Taka ure
ditev carinske obrestne mere se predlaga zategadelj, da bi bilo 
moč firmam, ki delajo s kreditom, tudi ob višji bančni obrestni 
meri izkoristiti carinske kredite. Naše trgovstvo, kakor rečeno, di
rektno sicer ni interesirano pri tem vprašanju, saj v današnjih raz
merah ne ; posredno pa zadene tudi nje odprava brezobrestnih 
carinskih kreditov, ker jim odpadejo one ugodnosti, ki so jih sedaj 
dovoljevali tržaški carinski špediterji.

*

Zakon o zavarovanju zasebnih uradnikov, ki je prevažen 
tudi za trgovske nastavljence, je bil v državnem zboru sprejet. 
Po tem, kakor stvari stoje, rešitvi zakona tudi v gosposki zbornici 
ne bodo delali težav in se je torej nadejati, da to socijalnopolitično 
delo zadobi v kratkem moč zakona. O tem zakonu bomo v pri
hodnji številki obširnejše izpregovorili, ozirajoč se pri tem zlasti 
na naše razmere. Za danes bodi omenjeno, da je predmet zava
rovanja: 1.) renta za slučaj starosti in onemoglosti; 2.) renta za 
vdovo zavarovanca; 3.) vzgojevalni prispevki za otroke zavarovan
cev ter v gotovih primerih enkratna odpravnina za vdove in otroke. 
Zavarovanje se bode vršilo v šestih razredih, in je za uvrstitev 
odločilna plača zavarovanca. Od premije, ki se plačujejo mesečno, 
plača uslužbenec eno, delodajalec dve tretjini. Država bode pri
spevala k upravnim stroškom letni znesek 100.000 kron.

*

Občni zbor avstrijsko-ogrske banke. Na letošnjem gene
ralnem zborovanju avstro-ogrske banke dne 5. t. m. je prišlo kakor 
v zadnjih letih tudi zdaj do živahne nacijonalitetne debate. Sicer 
so se druga leta samo Čehi poganjali, da bi bili zastopani v ge
neralnem svetu, letos je pa posegel v debato tudi zastopnik Po
ljakov, čigar govor je pa povzročil viharne ugovore in prizore. O 
tem zborovanju hočemo malo obširneje poročati.

Generalni tajnik dvorni svetnik pl. Pranger je poročal o 
gospodarjenju banke leta 1905. Občne gospodarske razmere v obeh 
državnih polovicah se smejo kljub negotovosti notranjepolitičnih 
ozirov imenovati zadovoljive. Skoro na vseh poljih gospodarske 
delavnosti je nastopilo vidno zboljšanje. Industrija je dobila vobče
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večja naročila, v trgovini in prometu je nastopila taka živahnost 
kakor že več let ne. Vsled tega so se denarna sredstva banke 
koristonosnejše porabljala. Trgovska bilanca je bila v državi večjidel 
leta pasivna vsled neugodne žetve leta 1904. Jeseni lanskega leta 
je bilo na vseh trgih jako silno povpraševanje po zlatu in zato so 
v sosednjih državah povišali obrestno mero. Vsled tega je tudi 
banka dne 19. oktobra 1. 1. zvišala obrestno mero za eskompt na 
4*/a°/„ *n za lombard na 5 oziroma 5‘/2°/o- Skupni dohodki 1. 1905 
so bili za 1,322.300 K in izdatki za 542.900 K višji nego prejšnje 
leto. Obema državnima upravama pripada iz čistega dohodka za 
1. 1905. delež 2,141.308 K. Delničarjem se izplača letna dividenda 
70 K 20 v.

V imenu čeških delničarjev je izjavil prof. dr. Fiedler, 
da je sicer zadovoljen s predloženim poslovnim poročilom, da pa 
se bodo češki delničarji toliko časa vzdržali glasovanja o absolu- 
toriju, dokler se ne ugodi njih opravičenim zahtevam, ki obstoje v 
tem, da se izvoli v generalni svet tudi en češki zastopnik, kar bi 
bilo že iz kupčijskega stališča banki priporočati.

Nato je govoril v imenu galiških hranilnic Poljak K u s s i b a, 
ki je ostro napadal cenzorje galiških filijalk avstroogrske banke, 
češ da delajo konkurenco hranilničnim zvezam in se bogate, ne da 
bi jim bilo treba kaj delati. Po teh besedah je nastal vihar pri 
zborovalcih Nemcih, zlasti ko je govornik še poljsko govoril.

Državni poslanec dr. Kramar je poudarjal, da je zahteva 
tako znatne manjšine čeških delničarjev popolnoma opravičena, 
kajti ljudsko mnenje je vendar drugo, ako vedo, da jih kdo v ge
neralnem svetu zastopa ter pazi, da se ne godi ljudstvu krivica. 
V Avstriji niso sami Nemci, ampak tudi drugi narodi, s katerimi 
se mora računati povsod, torej tudi pri tako važnem zavodu kakor 
je avstroogrska banka. V drugih narodih se ne sme vzbuditi čuv
stva, da je banka izključen privilegij le enega naroda. . Ako noče 
večina vsaj enega češkega zastopnika v generalnem svetu, torej 
si bo treba drugače pomagati, kajti pri sestavi generalnega sveta 
ima tudi državni zbor besedo. Morali si bomo torej po drugem 
potu iskati zastopstva.

Nasproti temu so pa nemški govorniki poudarjali, da je 
generalni svet zastopnik gospodarskih interesov Avstro-Ogrske in 
da torej politika nima mesta pri banki. Na čelu banke je vendar 
Poljak in le slučaj je, da so upravni svetniki sami Nemci. Skrbno 
se mora varovati, da se narodnostna politika ne zanese tudi na 
gospodarsko polje. Bančni guverner dr. pl. Bilinski je posredoval 
med strankama ter rekel, da bi bilo najuspešnejše sredstvo za 
dosego1 češke zahteve, ako se začne večina in manjšina pogajati v 
tem. oziru in to se bo v doglednem času tudi najbrž zgodilo. 
Toda izključeno pa je, da bi bili nacijonalni interesi zastopani v 
banki, ki se mora le pečati ž gospodarskimi zadevami.

Pri volitvi je dobil češki kandidat Wohanka 185 glasov 
(lani 140), proti 365 glasovom (lani 447), ki so odpadli na izsto- 
pivšega svetnika pl. Wiesenburga. Že par let stavijo Čehi zahtevo 
po zastopniku v banki in ni dvoma, da se jim spričo njih neutrud
ljive vztrajnosti enkrat ugodi. Na lep način bodo prišli pa gotovo 
do tega, ako bodo najprej sklenili kompromis z Nemci glede za
stopstva v čeških deželnih denarnih zavodih. Proti zvezi na gospo
darskem polju ne ugovarjajo niti Čehi niti Nemci in to zvezo 
lahko kmalu dočakamo. —n.

Društvene vesti.
Trgovski shod v Postojni. Ustrezajoč mnogostranski želji 

svojih, članov in prijateljev priredi slovensko trgovsko društvo 
„Merkur“ v nedeljo, dne 11. marca 1.1. ob polu 4 uri popoldan v 
veliki dvorani Narodnega hotela (lastnik gospod Paternost) v Po
stojni. javen trgovski shod. Spored tega shoda bode sledeči: 
1. Pozdrav društvenega podpredsednika: gospoda Alojzija Lillega.

2. Naš trgovski položaj in Trst, govori zbornični predsednik gospod 
Josip Lenarčič. 3. O potrebi trgovske organizacije, govori zbor
nični svetnik g. Anton Ditrich. 4. O poklicu in namenu slov. trg. 
društva „Merkur“, govori g. dr. Fran Windischer. 5. Pomen tarifa
ričnih določb za trgovca, govori gospod Karel Meglič. 6. Slučajnosti. 
Svoje prijatelje in člane na Notranjskem prosimo, da bude zani
manje za napovedani shod, ki naj pripomore k krepkemu razvoju 
naše trgovske organizacije.

*
Trgovski dom. Lepa podlaga za trgovski dom je že dana 

z darili blagohotnih prijateljev, katera smo že objavili. Sicer noče 
biti društvo preveč vsiljivo, da bi posamezne člane in društvene 
prijatelje posebej prosilo za darila, vendar moramo sempatja v 
listu opozoriti, naj se ob gotovih prilikah in zabavah pobirajo do
neski za to prekoristno napravo. Dobili smo v tem oziru jako zna
čilno pismo, katero po želji dotičnih v celoti objavljamo. Glasi se : 
„Slavno trgov, društvo „Merkur“! Oprostite, da Vas nadlegujemo 
vendar smatramo za dolžnost, da Vas opozorimo na nekaj, kar je 
v Vašo in našo korist. Kadar beremo nemške časopise, vidimo, 
kako se tu ali tam marljivo nabirajo darila za trgovske dome, zato 
je tudi zadnji čas, da se pri nas začne nabirati za slovenski trgovski 
dom. Trgovci in trgovski pomočniki so sploh živahni in veseli 
ljudje ter se radi udeležujejo zabav. In ob takih prilikah bi se mo
rali trgovski pomočniki na deželi vselej spominjati trgovskega 
doma ter pridno nabirati darila zanj. Prosimo pa, darujte najprej 
ljubljanski trgovski pomočniki za trgovski dom ter objavite darila 
v časopisih. Potem bomo sledili sotrudniki po deželi in upati smemo, 
da bodo darila dohajala v veliki množini. Prosimo tudi, da zlasti 
v „Slov. Narodu“ opominjate in priporočate, naj se društveni pri
jatelji pri vsaki zabavi spominjajo trgovskega doma. To pišejo 
trgovski pomočniki na deželi, ki se zavedajo svojega stanu in bi 
tudi radi podpirali naprave v korist trgovskega stanu. Prosi se, to 
stvar kakor stoji objaviti v časopisih. S spoštovanjem zavedni 
trgovski pomočniki na deželi.“

*

Trgovski ples. V četrtek, dne 1. t. m. se je vršil v veliki 
dvorani „Narodnega doma" ples našega društva „Merkur“. Ples je 
bil bolje obiskan nego lansko leto in se je odlikoval po svojem 
sijaju, elegantnih toaletah in neprisiljenem veselju in zabavi. Ples 
je obiskal deželni predsednik gospod Teodor Schwarz, dvorni 
svetnik grof Chor ins ki, divizijonar fml. Chavanne, major 
generalnega štaba pl. Lanin gen, podžupan dr. Karel vitez 
Bleiweis-Trsteniški, deželni odbornik g. Grasselli, de- 
želnovladni svetnik g. dr. Kula vies, okrajni glavar Haas, pred
sednik odvetniške zbornice g. dr. Majaron, predsednik trgovske 
zbornice g. Lenarčič, predsednik mestne hran. g. Kollmann, 
predsednik gremija trgovcev g. Knez, zastopane pa so bile tudi 
druge javne oblastnije in avtonomne korporacije. Ples se je takoj 
pri prvih zvokih društvene godbe razvil in trajal do ranega jutra. 
Prvo četvorko je plesalo 64 parov, drugo pa 72. Aranžiral jih je 
g. Sancin. Plesalci in plesalke so bili ves čas v svojem elementu 
in so se izborno zabavali ne le v dvorani, ampak tudi v stranskih 
prostorih, kjer se je o polnoči razvilo najživahnejše predpustno 
veselje. Seveda bi bil obisk lahko še boljši nego je bil, a to je 
pripisovati zlasti okoliščini, da se je baš te dni nakopičilo toliko 
veselic in plesnih venčkov, da se marsikdo vsled tega ni udeležil’ 
trgovskega plesa. Vkljub temu so se pa vsi udeležniki brez izjeme 
zabavali v popolni meri in pozabeč topo vsakdanjost, plavali v 
uživanju brezskrbnega življenja. Splošno pozornost so vzbujala tudi 
prelepa damska darila. O financijalnem uspehu poročamo prihodnjič, 
ker niso še vsi računi predloženi. V svojo dolžnost si štejemo, da 
izrekamo pri tej priliki iskreno zahvalo častitim članom in društ
venim prijateljem za izdatna preplačila za ta ples.

*
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Nemila smrt je zahtevala v vrstah naših članov zopet eno 
žrtev. Dne 12. t. m. je umrl član društva g. Janko Majdič, vele
posestnik, veletržec itd. v Kranju. Pokojni je bil vrl narodnjak in 
vnet član našega društva. Ž njim je izgubilo slovensko trgovstvo 
zavednega in za napredek slov. trgovstva zavzetega moža. Naše 
društvo je položilo na rakev prerano umrlega venec; odbor pa je 
bil pri pogrebu zastopan po odborniku g. dr. Franu Windischerju.

*

Himen. Poročil se je g. Bogomir Hude, trgovec v Tepanjah 
pri Konjicah z gospico Matildo Arzenškovo, hčerko g. nad
učitelja v p. A. Arzenška iz Stranic. Čestitamo!

*
Izkaz društvene posredovalnice. V službo se sprejme : 

2 pomočnika meš. stroke, — 1 pomočnik želez, stroke, — 1 po
slovodja meš. stroke v Idrijo; — 1 prodajalka ob enem knjigovod- 
kinja za Gorico; 1 korespondent (eventualno praktikant) za Celje; 
1 kontoristinja za Reko ; 1 kontoristinja (slovenska stenografinja) 
za Ljubljano; — 1 učenec.

*
Slov. trgovski klub v Mariboru priredi danes, dne 15. sve

čana t. 1. v mali dvorani „Narodnega doma“ „Trgovski večer“ z 
izvanredno zanimivim sporedom. Ker so prireditve trgovskega kluba 
dosedaj z ozirom na okus kakor eleganco še vedno dobro uspele, 
pač ni čudno, da je zanimanje tudi za to zabavo veliko.

S. V.*

Čeke so poslali : Janko Golihleb, Polzela; Fran Krvarič, 
Ljubljana; Fr. Pletersky, Ljubljana; Mihael Primožič, 
Laški trg in Jakob Zalaznik, Ljubljana. Hvala !

*

Javno predavanje. V soboto, dne 17. t. m. ob 9. uri zvečer 
priredi naše društvo v dvorani „Mestnega doma“ javno predavanje. 
Predaval bo g. inženčr Turk. Tema: „Črticeiz kemije vsakdanjega 
gospodarskega življenja.“ G. predavatelj bo razložil in pokazal snovi, 
iz katerih se izdelujejo vžigalice, sveče, petrolej, škrob in škrobni 
sladkor, dalje sladkor. Predavanje je velezanimivo in koristno za 
vsakega. Dolžnost članov je, da se predavanja v prav obilem šte
vilu udeležite ter zanimanje zanj med občinstvom širite. Vstop je 
prost.

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.

zmožna slovenskega, nemškega in laškega jezika, išče 
službe kot kontoristinja ali blagajničarka.

Pisma na upravništvo našega lista pod „Pridnost“.
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i jnJ „Družili sv. Cirila ii Metoda“ v Ljubljani
je najboljše sedanjih kakovosti.

Dobiva se v Ljubljani v sledečih tvrdkah na drobno in na debelo:
Babič F., Cantoni V., J. A. Hartmann, Holzer C. C., Jebačin Ivan, Jebačin Josip, Jeran Leopold, 
Kavčič Edmund, Korbar Anton, Krisper Ant., Lilleg Alojzij, Mencinger T., Murnik Josip, Perdan 
Ivan, Planinšek Karol, Schiffrer V., Spreitzer M., Sterk Peter, Zorman Janez, L. Češnovar, F. Javor

nik, Iv. Bahovec, M. Jemec, F. Terdina, Ivana Tonich, Fani Zamejc.
Dalje se dobiva na deželi v špecerijskih prodaj alnicah :

Ajdovščina, Beršlin pri Novem mestu, Bizeljsko, Bled, Bočna pri Rečici, Bohinjska Bistrica, Brežice, 
Celje, Cerknica, Čatež, Črnomelj, Dobrniče, Dojenja vas pri Ribnici, Domžale, Gradac pri Novem 
mestu, Idrija, Ilir. Bistrica, Št. Jernej, Jesenice, Št. Jurij ob Taboru, Kamnik, Kandija, Klanjec, Ko
stanjevica, Kranj, Sv. Križ, Krušnjec, Lesce, Litija, Ljubno pri Celju,, Logatec, Lokve, pri Divači, 
Mar. Nazaret pri Rečici, Matenja vas, Metlika, Novo mesto, Nova Štifta (Kamnik), Št. Peter pri 
Kraljevcu, Št. Peter na Krasu, Št. Peter v Savinjski dolini, Pišece, Podgrad (Istra), Poličane, Po
nikva, Postojna, Radeče pri Zidanem mostu, Radovljica, Rakek, Rečica pri Colju, Rečica ob Paki, 
Ribnica, Št. Rupert, Senože,če, Sevnjca, Slov. Bistrica, Slovenji Gradec, Šodražica, Stari trg pri Ra
keku, Suhor pri Metliki, Šenčur, Škofja Loka, Toplice, Trebnje, Trnovo, Velike Lašče, Vipava, 

Vransko, Zagorje na Krasu.
Cena na drobno v Ljubljani za kos pol kilograma 36 vin. (18 krajcarjev).

Kupujte tedaj izborno periino milo v prid „Družbi
sv. Cirila in Metoda“.
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SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur“.

Letnik III. V Ljubljani, dne 15. marca 1906. Št. 3.

Nova trgovinska pogodba z Italijo in 
dežela Kranjska.

Dne 1. marca tekočega leta je stopila v veljavo 
nova trgovinska pogodba z Italijo. Pogodbena doba 
je določena za čas do 31. decembra leta 1917 s tem 
pristavkom, da ostane pogodba preko tega termina 
nadalje v veljavi, ako niti Italija niti Avstrija eno leto 
pred potekom pogodbene dobe ne poda odpovedi. 
Trgovinska pogodba z Italijo, ki je stopila v veljavo 
hkratu s trgovinskima pogodbama z Nemčijo in Ru
sijo, je za deželo kranjsko tako glede njene produkcije 
kakor glede njene trgovine v kompleksu trgovinskih 
pogodb naše monarhije z inozemstvom najvažnejša. 
Naša dežela je v odlični meri interesirana na tem, da 
je trgovinskopolitično razmerje Avstro-Ogrske in Ita
lije postavljeno na stanoviten temelj in tako zago
tovljen gladek in nemoten trgovski promet za dobrih 
deset let.

Prejšnja pogodba z Italijo je potekla že z 31. de
cembrom leta 1903. Odpovedala jo je naša država 
vsled pritiska agrarcev, ki so zasnovali razsežno agi
tacijo proti pogodbi zaradi vinske klavzule, ki je da
jala Italiji pravico, uvažati k nam svoja vina ob jako 
nizki carini, ki je znašala 7 K 62 v od 100 kg vina. 
V zadnjih mesecih leta 1903 je zavladala pri nas opra
vičena bojazen, da s 1. januarjem 1904 nastopi v 
trgovskem prometu z Italijo brezpogodbeno razmerje, 
čigar posledice bi bile, da bi blago, dohajajoče iz Avstro- 
Ogrske v Italijo, moralo plačevati jako visoko carino, 
ki jo določa italijanska carinska tarifa. V tem primeru 
bi bila naša lesna trgovina naravnost katastrofalno pri
zadeta, trpele bi pa tudi industrijalne branže v naši 
deželi, ki izvažajo svoje izdelke v Italijo, poslužujoč se 
carinskih ugodnosti, zagotovljenih v trgovinski pogodbi. 
Strah naših trgovcev in industrijalcev je bil povsem 
upravičen, kajti za novo pogodbo ni bilo preskrbljeno 
vsled žalostnih razmer v našem parlamentu. Poga
janja tudi niso šla gladko od rok, ker so imeli avstrijski 
pooblaščenci kaj težavno stališče zategadelj,, ker za 
uvoz laškega vina vsled odločnega odpora agrarcev 
niso mogli dati Italiji zahtevanih ugodnosti. V zad
njem trenutku se je vladi posrečilo, dognati devet
mesečen provizorij na podlagi določb stare pogodbe

do meseca oktobra 1904. Ker pa dotlej ni bilo mo
goče zagotoviti nove definitivne trgovske pogodbe, je 
vlada pozneje še dvakrat provizorično uredila trgovinsko
politično razmerje z Italijo in sicer zadnjič do 28. fe
bruarja tekočega leta.

Seveda provizorična ureditev trgovinskopolitičnega 
razmerja z Italijo produktivnih slojev ni mogla zado
voljiti. Za kratko dobo sklenjeni dogovori ne dajo 
poroštva za dalekosežnejše kupčije, negotovost položaja 
glede daljše bodočnosti onemogoča trgovcem in indu
strijalcem napravljati zanesljive račune in jih sili le v 
bolj ali manj utemeljene kombinacije. Vsaka dobavna 
pogodba, katera ima v inozemstvu kraj izpolnitve, vse 
večje investicije predpostavljajo jasne in ustanovičene 
razmere. Umevno je zategadelj, da so trgovci in indu
strijalci, ki imajo razpečevališča na Laškem, z zado
ščenjem in veseljem pozdravili obnovitev definitivne 
trgovinske pogodbe z Italijo, ki je naredila konec 
dveletni negotovosti.

Trgovinska pogodba z Italijo je za našo lesno 
trgovino naravnost življenske važnosti. Italija je za 
kranjski les najvažnejše razpečavališče. Italija, ki po
trebuje velike množine stavbenega in rezanega lesa, 
ima v svoji carinski tarifi za stabeni les določeno carino 
50 lir od vagona, za rezani les pa celo 70 lir. Ako bi 
se carina v tej izmeri morala plačevati za naš les, je 
eksport naravnost neizplačljiv in nemogoč. Kakor v 
prejšnji pogodbi je tudi v novi trgovinski po
godbi dovolila Italija Avstro-Ogrski carine prost uvoz 
stavbenega in rezanega lesa. Leta 1904 se je eksportiralo 
v Italijo 79.362 ton surovega ali le obtesanega lesa, 
pri tej množini je vdeležena Avstro-Ogrska z 62.617 
tonami; rezanega lesa se je v Italijo eksportiralo leta 
1904 714.516 ton, od te množine odpade na našo 
državo 590.056 ton, desk za zaboje se je eksportiralo 
18.610 ton, od teh 15.848 iz Avstro-Ogrske. Naša de
žela izvaža v Italijo stavbeni les, rezani les, deske za 
zaboje. Skupno množino kranjskega lesa vseh vrst, ki 
se na leto izvaža v Italijo, bo ceniti na 12—15 tisoč 
vagonov ali 120.000 do 150.000 ton. V zadnjem času 
se je izvoz dvignil, ker je v Italiji nastala po hudem 
potresu večja potreba stavbenega lesa, in je uvoz 
ruskega lesa iz Odese vsled znanih dogodkov ponehal. 
Seveda je to le prehoden položaj. Težko konkurenco

3
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dela našemu lesu na laških tržiščih les iz obsežnih 
bosanskih šum. V poštev pride nadalje oglje, katerega 
se je leta 1904 eksportiralo v Italijo 28.882 ton, pro
venienca je malone izključno avstrijska, tudi kranjskega 
oglja gre lepa množina na Laško. Uvoz je carine prost.

Za izvoz kranjskih provenijenc v Italijo pridejo na
dalje v poštev železo, jeklo, pločevina. Železnega blaga 
raznih vrst se izvaža prilično kakih 15.000 ton na leto. V 
trgovinski pogodbi se doslej veljavni carinski zneski 
niso skoro nič izpremenili, tako je za železo in jeklo 
določena carina po 6, 7, 9 lir v zlatu od 100 kg, za 
pločevino 7, 10 in 12 lir v zlatu, za žico 11 in 15 lir 
v zlatu od 100 kg-, različnost carinskih zneskov je v 
zvezi s kvaliteto blaga. Laški trg je dalje pomemben 
za kranjsko papirno industrijo, ki izvaža kakih 6000 
ton papirja, celuloze in lepenke. Uvoz celuloze je deloma 
prost, deloma vezan na carino po 72 in 1 liro v zlatu 
od vsakih 100 kg. Za bel in barvan papir je določena 
carina 12'5 lir v zlatu od 100 kg, za papir, ki se rabi 
za zavijanje po 3 in 5 lir v zlatu za 100 kg-, za lepenko 
po 2 in 3-5 lir od 100 kg. Omeniti je nadalje kemično 
industrijo, ki izvaža v Italijo lep in prstene barve, na
dalje sitarske izdelke. Sitarskih izdelkov gre v Italijo 
na leto za kakih 50.000 lir ; promet se vrši večinoma v 
malih poštnih zavojih. Glede teh predmetov je ostalo 
pri starem, sitarski izdelki plačujejo carine 30 lir v 
zlatu od 100 kg.

Trgovinska pogodba z Italijo je posebno važna 
za našo opeko, ki se je doslej uvažala v Avstro- 
Ogrsko carine prosto. Našim kranjskim opekarnam je 
tako nastala v primorju huda laška konkurenca, kateri 
spričo dejstva, da laške opekarne delajo z manjšimi stroški 
in imajo cenejši transport po ladijah na razpolago, 
niso bile kos. V primorje niso mogle s pridom proda
jati opeke. Nova avstrijska carinska tarifa je imela za 
opeko primerne visoke carinske zneske, ki bi mogle 
položaj izpremeniti na korist domačim opekarnam. V 
trgovski pogodbi z Italijo pa je morala Avstrija konce- 
dirati tako znatne popuste pri carini od opeke, da je 
obramba s carino zlasti glede stavbene opeke postala 
malone brez vrednosti. Dočim je po avstrijski avtonomni 
carinski tarifi znašala carina za navadno stavbeno in strešno 
opeko od 10.000 kg — po 20 kron, določa trgovinska 
pogodba za navadno stavbeno opeko od 10.000 kg = 
6 kron, za navadno strešno opeko pa 18 kron. Za 
strešno zarezano opeko iz ilovice je določena carina 
na L2 kron od 100 kg. Brezpomembnost carine za 
stavbeno opeko se prav lahko izprevidi, ako se vzame 
v poštev, da gre na vagon (10.000 kg) približno 2500 
kosov opeke in velja opeka te vrste 25—28 kron = 
1000 kosov. Pri tem opomnimo, da stane voznina po 
železnici iz Ljubljane v Trst od vagona K 32’40.

Glede carinskih ugodnosti, ki jih je Avstro-Ogrska 
dovolila Italiji, bodi le kratko omenjeno, da se tičejo

v prvi vrsti južnega sadja, zelenjave, sočivja in oliv
nega olja. Vinska klavzula je odpadla. Laško vino je 
ob uvozu v našo monarhijo podvrženo splošni carini, 
ki znaša za vino v sodih 60 kron od 100 kg. Le za 
pelinkovec (Wermut) se je dovolila koncesija, in znaša 
carina 47’60 kron od 100 kg.

Dr. Fran Windischer.

Trgovski shod v Postojini.
Lep, veličasten dan in velik uspeh lahko zopet 

zaznamujemo v kroniki slovenskega trgovskega društva 
„Merkur“. V nedeljo 11. t. m. je sklicalo naše društvo 
trgovski shod v Postojini, zvezan s poučnim preda
vanjem. Mislili smo, da bo shod le lokalnega pomena, 
toda kako veselo smo bili iznenađeni, ko smo videli 
tu zbran cvet trgovstva cele Notranjske: iz Logatca, 
Planine, Rakeka, Cerknice, Starega trga, Loža, Slavine, 
Št. Petra, Zagorja, Vipave, Ilirske Bistrice itd. Zelo 
smo se tudi razveselili stanovskih tovarišev iz Trsta, 
Gorice, Reke in Ajdovščine, ki so v velikem številu 
prihiteli, da pokažejo solidarnost slovenskega trgovstva. 
Bodi jim zato srčna hvala! Toliko slovenskih trgovcev 
in trgovskih sotrudnikov iz najrazličnejših krajev menda 
še ni bilo zbranih. Na shodu smo se prepričali de
loma, kako veliko važnost polaga slovenski trgovec 
za skupno nastopanje in stanovsko organizacijo, de
loma, kako močno zaslombo in veljavo ima slov. trg. 
društvo „Merkur“ v slovenskih trgovcih, kajti da bo 
njegov klic privabil toliko stanovskih tovarišev v no
tranjsko metropolo, se nismo nadejali. Prav je tako ! 
Nastopajmo vedno solidarno kakor en mož in postali 
bomo močen faktor na gospodarskem in političnem polju. 
Najprej delujmo pa na krepko stanovsko organicijo, na 
podlagi katere se bomo najprej gospodarsko osamo
svojili.

Izvrstno uspelega shoda v Postojini se je udele
žilo nad tristo trgovcev in trgovskih sotrudnikov. Iz 
Ljubljane je došlo okrog 50 članov „Merkurja“. Odbor 
je bil skoro polnoštevilno zastopan, prišel je pa tudi 
v polnem številu naš pevski zbor s pevovodjo gosp. 
Sachsom na čelu. Na kolodvoru v Postojini nas je 
pričakovala deputacija postojinskih trgovcev in trgov
skih sotrudnikov na čelu jim gospod župan G. Piki 
in svetnik trgovske in obrtniške zbornice g. A. Di tri c h. 
Potem smo šli v narodni hotel g. Paternosta ter za
sedli veliko dvorano tega hotela do zadnjega kotička. 
Med udeležniki smo videli tudi g. deželnega poslanca 
Fr. Arkota. Gospod župan Piki je pozdravil shod ne
kako z naslednjimi besedami:

„Z veseljem sem čital v časopisih, da priredi 
slov. trgovsko društvo shod v našem trgu. Še večje
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veselje me pa navdaja, ko vidim danes tukaj zbrano 
tako mnogobrojno družbo in v dolžnost si štejem, da 
Vas v imenu trške občine najprisrčneje pozdravljam. 
Naj bi shod imel obilo uspeha!“

Nato je društveni predsednik gospod A. Lilleg 
otvoril shod ter rekel :

„Dovolite mi, častita gospoda, da otvorim da
našnji shod in Vam predstavim vladnega zastopnika 
gosp. dr. Mencingerja. Prav prisrčno pozdravljam vse 
častite udeležnike, zlasti gospode tovariše iz Trsta, 
Gorice in Reke ter vse druge, ki so danes iz cele 
Notranjske prihiteli na naš shod. Zahvaljujem se 
gospodu svetniku trgovske in obrtniške zbornice Di- 
trichu, ki nam je omogočil shod. Danes vidim po
trebo, da mora naše društvo bolj delovati zunaj Ljub
ljane. Doslej je omejilo svoje delovanje večinoma le 
na Ljubljano, a zdaj ne zadostuje to več, dovolj smo 
krepki, da lahko razširimo svoje delovanje po vseh 
slovenskih pokrajinah, kar moramo tudi storiti ; kajti 
očividna potreba je, da se vsi slovenski trgovci zdru
žimo. Povsod drugod so trgovci tesnejše spojeni v 
organizacije, samo Slovenci smo se doslej premalo 
brigali za združenje. A treba bo to storiti, kajti tujci 
silijo z vso eneržijo v naše pokrajine, se tu naselijo 
ter delajo lepe kupčije in nam takorekoč eksistenco 
kradejo. Skrajni čas je, da nastopimo skupno in da se 
organiziramo v celoto. Začeli smo v Postojini. Ravno 
Postojina je važna postojanka za trgovca, kajti tu je 
obilo tujskega prometa in trg je tudi središče No
tranjske. Tu bi bilo treba v prvi vrsti ustanoviti trg. 
društvo, oziroma podružnico našega društva. Zdaj pa 
dovolite, da preidemo k programu in zato prosim 
gospoda predsednika trgovske in obrtniške zbornice 
Josipa Lenarčiča, da govori k prvi točki.

Govor gospoda Lenarčiča o našem trgov
skem položaju in Trstu priobčimo v prihodnji 
številki v celoti. Danes omenimo le, da je bil govor 
navdušeno sprejet.

Nato je govoril o potrebi trgovske orga
nizacije svetnik trgovske zbornice g. A. D i t r i c h 
takole :

„Častiti zborovalci! Govoriti o potrebi trgovske 
organizacije, kakor je danes moja naloga, je takorekoč 
odveč-delo, kajti vsakemu količkaj zavednemu trgovcu 
in trgovskemu pomočniku mora biti jasna velika važ
nost in pomen stanovske organizacije.

Ni še dolgo tega, da se je trgovcem razmerno 
dobro godilo. Prišli so do svojega računa in kdor je 
bil priden in marljiv, je po preteku gotovih let lahko 
opustil trgovino ter se s precejšnjim premoženjem 
umaknil v privatno življenje. Takrat ni bilo tako ob
čutne konkurence kakor je danes in takrat so se tudi 
ljudje združevali, toda le bolj v zabavna društva in 
klube.

Danes so razmere drugačne. Nastopil je pri 
vseh stanovih boj za obstanek, boj za življenje. Vsak 
stan si hoče izboljšati svoj položaj in doseči večje 
ugodnosti, zlasti v tem oziru, da si pribori potom zdru
ženja stanovskih tovarišev ugodne zakone, ki bi ga 
ne potiskali k tlom. Jasno pa je vsem stanovom, da 
posameznik ne more ničesar doseči, da posameznik s 
svojimi prošnjami in pritožbami, kadar gre za splošne 
interese celega stanu, pri odločilnih faktorjih takorekoč 
niti v poštev ne pride.

Vsi stanovi so dandanes uvideli, da je le v zdru
ženju njih rešitev in da le v krepki organizaciji lahko 
kaj dosežejo. In začeli so se tudi družiti; povsod 
čitamo poročila raznih društev o številu članov, o pe
ticijah, resolucijah ter o uspehih, ki so jih s temi do
segli. Poglejmo le organizacije naših stanovskih 
tovarišev, to je trgovcev in trgovskih pomočnikov v 
drugih državah. Toda tako daleč nam niti ni treba iti, 
ostanimo v Avstriji in oglejmo si organizacijo imeno
vanih na Češkem, Nižjeavstrijskem ali samo na Šta
jerskem. Ne zavidamo jih za lepe uspehe, ki jih do
segajo bodisi glede izobrazbe svojih članov, bodisi 
glede združenih energičnih nastopov, kadar je treba 
nastopiti proti kaki krivici, ki se je zgodila trgovskemu 
stanu, ali doseči kako ugodnost za organizacijo samo 
ali za cel stan.

Veseli nas to že s stanovskega stališča, toda vendar 
nas prešine bridko čuvstvo in vprašanje: zakaj tudi 
mi slovenski trgovci nimamo tako močne 
organizacije, zakaj tudi pri nas niso vsi trgovci in 
trgovski pomočniki združeni v eno telo, v močno ve
rigo, ki bi oklepala vse stanovske tovariše?

Resnica je, da imamo društvo „Merkur“, na ka
tero smo lahko ponosni in na katero se lahko v vseh 
ozirih obračamo kot na svoje zavetišče in zastopnika 
tako v splošnih trgovskih kakor v posameznih osebnih 
slučajih. Toda, ako se ozremo po slovenskih deželah, 
vidimo, koliko je še trgovcev in trgovskih pomočnikov, 
ki niso člani „Merkurja“. Da, ko bi bila le polovica 
imenovanih zastopana v slov. trg. društvu „Merkur“, 
bi slovenski trgovci lahko razpolagali z veliko močjo 
in delo tega društva bi se tudi bolj razširilo. Čuditi 
se je, da je res že toliko napravilo in da lahko kaže 
na znatne uspehe, ki jih je doseglo s svojim doseda
njim delovanjem. Pomisliti morate, kaj bi se še lahko 
več napravilo, ako bi imel „Merkur“ več članov in 
vsled tega tud več gmotnih sredstev.

Zato pa je dolžnost vsakega zavednega trgovca 
in trgovskega pomočnika, da se oklene tega edinega 
društva, ki deluje v prospeh splošnega slovenskega 
trgovskega stanu.

Poudarjal sem že v začetku, da je vsakemu stanu 
potrebna organizacija in torej tudi nam trgovcem. 
Pravzaprav je trgovcem še veliko bolj potrebna nego

3*
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drugim stanovom, kajti trgovec stoji več ali manj na 
mehkih tleh, na katerih mu prav lahko izpodrsne. 
Prvič je trgovec odvisen od borznih kurzov, drugič 
od svojih odjemalcev. Prvi kakor drugi mu lahko 
prineso pogubo, ne da bi bil trgovec najmanje kriv. 
Koliko nepričakovanih udarcev lahko zadene trgovca, 
o katerih drugi stanovi niti ne sanjajo. In ravno ker 
je stališče trgovca tako podvrženo slučajem usode, 
ravno raditega bi se moral bolj družiti s stanovskimi 
tovariši ter biti član močne organizacije, v kateri bi 
našel moralno in tudi gmotno podporo. V društvu 
„Merkur se je izprožila misel, da se ustanovi trgovski 
denarni zavod, kjer bodo trgovci nalagali denar in 
dobivali kredit. Ta naprava bo dalekosežnega pomena 
za trgovce, kajti tu se bo razpolagalo s trgovskim 
denarjem in jasno je, da bo tukaj domači trgovec 
kadar bo v zadregi, ložje dobil kredit nego v drugih 
zavodih. Z vsakega stališča torej je potrebno, da se 
tudi slovenski trgovci organiziramo, oziroma da pri
stopimo vsi brez izjeme k že obstoječi trgovski or
ganizaciji „Merkur“.

Predno končam, se mi zdi potrebno še nekaj 
omeniti. Kakor pri vseh Slovencih se kaže tudi pri 
nas oni podedovani, greh, namreč nesloga. Kako 
težko je pri nas dovesti ljudi do tega, da izpoznajo 
potrebo tesnega združenja! Manjka nam namreč or
ganizacijski čut, to je oni instinkt, ki vodi do izpoz- 
nanja, da je tesno in krepko združenje stanovskih 
tovarišev najnujnejša potreba, ako se hočemo 
upirati napadom sedanjega časa. Ta čut se mora pri 
naših ljudeh šele vzgojiti, dočim je pri onih, ki so se 
malo ogledali po svetu, že razvit.

Koliko je naših stanovskih tovarišev, ki se po
polnoma nič ne brigajo, kaj se godi okrog njih. 
Mirno ždi v svoji trgovini ter pridno in marljivo 
dela ali pa sedi v gostilni ter se prepira o politiki. 
In vidite, takim tovarišem je treba vcepiti čut skup
nosti ter jim izgnati indolenco in brezbrižnost, ki 
prevladuje pri njih. Takim ki pravijo: E kaj, češem 
zraven ali ne, brez mene bodo ravno tako opravili, 
takim je treba povedati, da je vsak posameznik po
treben, ako se hoče ustvariti kaj velikega. Če z ni
čimer drugim, pomaga pa s svojim prispevkom, s 
članarino, da društvo uspešneje deluje.

Za potrebo krepke slovenske trgovske organiza
cije pa glasno govori tudi naš narodni ponos. Le ako 
imamo slovenski trgovci čvrsto trgovsko organizacijo, 
ki zastopa ne le stanovske naše interese, ampak 
stremi tudi za nacijonalno prevažnim smotrom, opro
stiti slovensko trgovino tujega vpliva in tujega posre
dovanja bode nam v mogočni skupnosti združenim 
z upanjem na uspehe mogoče odločnejše in samoza
vestnejše se bližati končnemu cilju : zagotoviti slovensko 
trgovino slovenskim rokam. Zato pa dragi tovariši in

cenjeni zborovalci, delajte vsi po svojih močeh v krogu 
svojih znancev in prijateljev, da se oklenejo vsi našega 
trgovskega središča, društva „Merkur“. Naj ne manjka 
v trgovskem društvu „Merkur“ nobenega zavednega 
trgovca in nastavljenca v naši Notranjski. Biti član 
društva „Merkur“ bodi vidni znak naše zavednosti, bodi 
naš stanovski ponos. Živio!“ Govor se je z velikim 
navdušenjem sprejel.

Nato je g. dr. Windischer govoril o poklicu in 
namenu slov. trg. društva „Merkur“ takole: 
Velecenjena gospoda! Č. g. predgovornik Vam je z 
jasnimi besedami naslikal potrebo in pomen trgovske 
organizacije, navajajoč razloge, ki silijo trgovski stan, 
da se organizira. Isti ali vsaj podobni razlogi so bili 
merodajni za one može, ki so pred dobrimi petimi leti 
ustanovili naše trg. društvo „Merkur“. Danes, ko je po 
preteku petih let priredilo trg. društvo „Merkur“ prvi 
javni trgovski shod, se mi zdi potrebno in umestno, 
izpregovoriti nekoliko obširnejše o poklicu, namenu in 
delokrogu našega edinega slov. trg. društva.

Slov. trg. društvo „Merkur“ se je ustanovilo s tem 
namenom, da bodi splošna organizacija slo
venskega trgovstva. Trg. društvo „Merkur“ 
bodireprezentantorganiziranegatrgovstva 
slovenskega. Organizacija, zasnovana po trg. društvu 
„Merkur“ naj združuje v svoji sredi slovensko trgovstvo 
vseh slovenskih dežel. Ne omejuje se na stolico slo
vensko in na deželo Kranjsko, njen delokrog je marveč 
razširjen na vse slovenske dežele. Sedež in središče 
ima v Ljubljani, stik in zvezo s trgovstvom pa si odr
žava po podružnicah, zaupnikih in svojem glasilu. Kot 
splošna organizacija slovenskega trgovstva govori in 
nastopa v imenu celokupnega slovenskega trgovstva. 
V organizaciji velja princip svobodne besede in svo
bodnega mnenja. O vseh važnejših predmetih se vrše 
posvetovanja; vsakemu je dana prilika, povedati in 
obrazložiti svoje mnenje, svojo sodbo, pridobiti si za 
njo druge sočlane. Po končanem pretresovanju odloča 
mnenje večine, manjšina se prilaga večini, spoštovanje 
majoritetnega načela mora veljati, ako naj skupnost 
dosega uspehov. Na zunaj nastopa organizirano trgov
stvo kot enota s skupnimi zahtevami. V tem tiči moč, 
velikost in vpoštevnost organizacije.

Slov. trg. društvo „Merkur“ si je izbralo za 
poklic, da združi v svoji sredi slovensko 
trgovstvo, skupna sta no vsk a organ i z acij a 
je samostojnih trgovcev tako kakor trgov
skih nastavljencev. Po dobro premišljenem na
črtu so ustanovitelji društva zgradili temelj za enotno 
organizacijo slovenskega trgovstva; pod eno streho 
druži trg. društvo „Merkur“ samostojne trgovce in tr
govske nastavljence. Bilo je in jih je še danes nekaj 
skeptikov, ki se ne morejo prav sprijazniti s to splošno 
organizacijo, češ, da organizacija, osnovana na taki
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podlagi, ne daje poroštva za stanovitni obstanek in 
trajne uspehe. Ali, cenjena gospoda, kronika prvega 
petletja slov. trg. društva „Merkur“ nas uči, da se ti 
pomisleki nikakor niso izkazali za prave. Društvo je 
prestalo prve početne težave izlahka in se potem hitro 
in krepko razvijalo. Pozabiti se ne sme, da je trgov
sko društvo „Merkur“ slovenska stanovska 
organizacija. Kot taka ima svoje svete dolžnosti 
napram lastnemu narodu. Trgovski stan, kot gospo
darsko pridobivajoč faktor je izredne važnosti prav za 
naš narod, čigar gospodarske sile so še šibke in slabe, 
naloga in dolžnost velike slovenske stanovske orga
nizacije ni dana samo v tem, da stremi in se trudi za 
izboljšanje stanovskih razmer svojih članov, svoje cilje 
mora staviti mnogo više in jih uravnavati v 
sklad z zahtevami, ki jih nareka skrb za 
povzdigo gospodarskega blagostanja ce
lega naroda. V tem pogledu si je slov. trg. društvo 
„Merkur“ v popolni zavesti, da izpolnuje misijo, po
vsem spojljivo z gospodarsko-političnimi težnjami slo
venskega naroda. Najodličnejša in najpomembnejša 
točka v programu slov. trg. društva „Merkur“ je ta, da 
se z vsemi sredstvi, ki so na razpolago, trudi za 
povzdigo slovenske trgovine. Trg. društvo „Merkur“ se 
nikdar ne odmakne od svojega zvanja, da z vsemi si
lami deluje za razvoj, okrepitev in osamo- 
svojo slovenske trgovine. Slovenska trgovina 
se mora, kolikor je mogoče, oprostiti tujega vpliva in 
tujega posredovanja. Na svoje noge se mora postaviti! 
Za vse stroke trgovine mora dobiti mož lastnega na
roda, ki imajo srce za svoj narod in ne iščejo le 
dobička od njega. Ob resni in pravi zavednosti, ki si 
bode pridobivala od dne do dne več terena, mora v 
doglednem času priti do tega, da bodemo imeli Slo
venci za vse trgovske stroke svoje ljudi. Pri tem pa 
nam ni v mislih samo trgovina vseh strok kot taka in 
v ožjem pomenu besede, tudi k trgovskim pomožnim 
obrtom, špediciji, komisijski trgovini, agenturi in spe- 
ditnim zavodom moramo Slovenci obrniti svojo pozor
nost, Za ves narod sramotne razmere, da smo še v 
mnogih strokah odvisni od nam naravnost neprijaznih 
ali le navidezno prijaznih tujcev, morajo nehati. Dose
gati take cilje pa je moč le tedaj, ako so vsi posa
mezni slovenski trgovci in nastavljenci o tem svojem 
zvanju preverjeni, utrjeni v njem ter jih organizirana 
celota zaslanja s svetom in dejanjem v tem stremljenju.

Velecenjena gospoda! Stanovska organizacija 
kakega naroda stakimi cilji in smotri mora 
biti zasnovana na široki podlagi in zlasti ne 
sme svojih sil cepiti in slabiti v manj važnih vprašanjih, 
ki jih je moč, čeprav se včasih interesi križajo, ob ne
koliki dobri volji navzlic temu vendar le rešiti zado
voljivo. Ob gradbi temelja slov. trg. društva „Merkur“ 
so zategadelj snovatelji kot dobri poznavalci slovenskih

trgovskih potreb in kot vrli narodnjaki modro in dobro rav
nali, ko so dali v našem društvu mesta trgovcem in 
trgovskim nastavljencem, Pred očmi jim je bila skrb 
za povzdigo slovenske trgovine, ki je najlepšega raz
voja zmožna, ustvariti so hoteli stanovsko organizacijo, 
ki naj bo vodnik našemu trgovstvu in naj vse svoje 
moči zastavlja v dosego končnega smotra: pripraviti 
Slovencem lastno trgovino in lasten krepak trgovski 
stan, zavedajoč se ne le svojih stanovskih dolžnosti, 
marveč tudi svojih dolžnosti napram lastnemu narodu.

Ob takih razmerah nikakor ni kazalo, odmeniti 
trgovcem svojo in nastavljencem svojo pot. Drug z 
drugim za drugega naj hodita! Vsak imej svojo po
šteno pravo, nikdar ne krati življenskih pravic drugega! 
Za pošteno delo pošteno plačilo! Zato pa obračaj na- 
stavljenec vso pozorno skrb podjetju svojega gospodarja 
ter umevaj trud in prizadevanje svojega delodajalca.

Rekel sem, velecenjena gospoda, da se je izkazala 
trgovska organizacija, kakor jo imamo Slovenci v trg. 
društvu „Merkur“. Tekom petih let nismo naleteli na 
vpoštevne težkoče. Strah, ki so ga nekateri imeli ob 
ustanovitvi društva, ni bil opravičen. Lepo soglasje 
pa, ki vlada med našim trgovstvom, odkar deluje slov. 
trg. društvo „Merkur“, je najboljši odgovor tistim 
ljudem, ki so hoteli našega „Merkurja“ predočiti kot 
socijalnodemokratično ognjišče. Vsem, ki so dobre 
volje in razmere od bližje poznajo, je danes jasno in 
gotovo, da je prav trg. društvo „Merkur“ z umnim 
ravnanjem največ pripomoglo do tega, da so nasprotja 
izvirajoča iz službenega razmerja prenehala pri nas, 
ali pa se saj tako znatno ublažila, da nas Slovence za 
lepo soglasje med trgovci in nastavljenci povsod drugod 
zavidajo. Uravnava mnogih trgovskih vprašanj, ki 
drugod provzroča cele viharje razburjenja v največjo 
gospodarsko škodo, se je pri nas na gladek način tako 
mirno izvršila, da moremo govoriti naravnost o vzglednih 
razmerah. Zato pa tudi z vso pravico odločno odkla
njamo vsako zlobno podtikanje in po vsej pravici 
zahtevamo, da se sodi društvo pravično po svojem 
delovanju in po svojih uspehih.

Preglejmo, velecenjena gospoda, v kratkem delo
vanje slov. trg. društva „Merkur“ v zadnjem času. 
Obširen delokrog ima društvo, in razsežno je njega 
delovanje. Pred vsem opomnim, da trgovsko društvo 
„Merkur“ že v prvem času svojega obstanka ni bilo 
samo zabavno društvo, ampak je takoj krenilo na pot 
resnega dela in pričelo delati tam, kjer je bilo delo 
najpotrebnejše: pričelo je truditi se za povzdigo splošne 
in strokovne izobrazbe. Delo ni bilo lahko, saj je 
bilo povsod orati še ledino. Društvo je ustanovilo 
svojo čitalnico, svojo knjižnico, skrbelo za poučna 
predavanja, aktiviralo je redne učne tečaje iz strok : 
korespondenca, knjigovodstvo, strojepis, laščino. Na
vzlic težkim bremenom si je ustanovilo svoje glasilo,
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ki zastopa v javnosti trgovske interese, prinaša poučne 
spise in je nepogrešna vez med društvom in njega 
vnanjimi člani. Društvo „Merkur“ je dalje oživotvorilo 
lastno posredovalnico služb ter s tem ustreglo noto
rični živi potrebi trgovstva. Zakaj prejšnji položaj je 
bil naravnost nedostojen za ves trgovski stan. Trgovci 
in trgovski uslužbenci so bili prisiljeni zatekati se v 
primeru potrebe tja, kamor najpriprostejši posli. Kako 
je bilo v takih razmerah mogoče ustrezati specijalnim 
trgovskim interesom in željam, si je lahko narediti 
sodbo. Sedanja društvena posredovalnica funkcijonira 
na občno zadovoljnost in je želeti, da se je naše 
trgovstvo poslužuje v vseh primerih. Trgovsko društvo 
„Merkur“ je šlo še dalje in uvidevši potrebo slovenskih 
trgovskih knjig, začelo tudi izdaji strokovnih trgovskih 
knjig posvečati svojo pozornost. Izdalo je menično 
pravo. Sedaj pa pripravlja slovensko korespondenco. 
Sklenilo je dalje, izdajati slovenski trgovski koledar 
redno leto za letom in sicer v taki obliki, da bode 
služil praktičnim potrebam trgovstva. Za popolnost 
tega pregleda naj še omenim, da društvo daje tudi 
pojasnila svojim članom: ustna in pismena. Ta po
jasnila se tičejo deloma trgovskih informacij o kup- 
čijskih razmerah, so pa tudi informacije o raznih po
stavnih določbah.

Ker je naše trgovsko društvo prepričano o resni 
potrebi slovenskih trgovskih šol, se zavzema pri vseh 
prilikah za ustanovitev trgovskih šolskih zavodov. 
Prepričan sem, da mi vsakdo pritrdi, da s tem prav 
ravna. Sedaj nam manjka na vseh poljih strokovno 
izobraženih ljudi. Le dobre, praktičnim potrebam pri
krojene šole morejo v tem oziru pripomoči do boljših 
časov. Šele ko bodemo imeli dovolj trgovsko izobra
ženih svojih ljudi, se bodo razmere obrnile na boljše 
in se bodo tudi naši ljudje obračali do raznih trgovini 
služečih naprav, ki so sedaj v rokah tujcev.

Velecenjena gospoda! Rekli boste, to so po večini 
stvari, ki so več ali manj zgolj idealnega pomena. 
Morda je res tako, ali naša trgovska organizacija ne 
bi docela izpolnjevala svoje naloge, ako ne bi takim 
smotrom posvečala svoje pozornosti. Vendar pa bi ne 
imel prave sodbe o tej naši slovenski trgovski orga
nizaciji, kdor bi mislil, da nima zmisla za realna, 
trgovstva se tičoča življenjska vprašanja. Leta in leta 
je bilo naše trgovstvo brez lastne stanovske organiza
cije, po izreku vsak zase in Bog za vse, je hodil vsak 
svojo pot in se ni menil za skupne stanovske interese. 
Odtod tudi zle posledice. Naš trgovski stan, če
prav je važen in v svoji celoti mogočen faktor, ni 
užival pristoječega mu socij alnega upošte
vanja in spoštovanja. In temu se, velecenjena 
gospoda, ni čuditi, posameznik izginja dandanašnji, le 
organizirane celote se upoštevajo in spoštujejo. Kdor 
hoče kaj veljati in biti upoštevan, mora

iskati opore v skupnosti, v stanovskih 
združbah. Prav v tem oziru pa je trgovsko društvo 
„Merkur“ s svojim delovanjem že doslej mnogo pre
drugačilo. Vzbudilo je stanovsko zavednost, poživilo 
stanovski ponos in zbralo pod skupen prapor slovensko 
trgovstvo. Postalo jesredišče zave dnih trgov- 
cevintrgovskih nastavi j enee v. To svoje zvanje 
bode nadaljevalo, in ponosno upanje navdaja društ
veno vodstvo, da bode ob desetletnici zbrana v „Mer
kurju“ ogromna večina slovenskega trgovstva, tudi 
tisti, ki so danes še izven društva. In realno prak
tičen pomen naše trgovske organizacije?

) Pomen se že danes kaže v tem, da trgovstvo slovensko 
nastopa samozavestnejše, da si ne da več ukazovati, 
ne da se več dirigirati. Zavedajoč se svoje sile in po
membnosti, hoče o svojih interesih samo govoriti 
odločilno besedo in se tudi sicer udeleževati javnega 
življenja. Organizirano trgovstvo se sicer 
nikdar ne namerja separirati, zložno hoče 
delati z drugimi stanovi za občenarodni 
blagor, noče pa igrati pasivne vloge, ker se smatra 
za polnovrednega člana slovenske družbe. In pri tem 
ostane! Stik trgovstva slovenskega postane še tesnejši 
in ožji, ko si društvo zagotovi svoj lastni dom „Tr
govski dom“ v Ljubljani, ki bode zbirališče slov. trgovstva.

Velecenjena gospoda! Naj Vam, predno končam, 
izpregovorim še o važni akciji, ki se je započela v 
slov. trg. društvu letošnjo zimo. V društvu se je iz- 
prožila misel, da si slovensko trgovstvo ustanovi lasten 
trgovski kreditni zavod, ki naj bi se pečal z vsemi 
vrstami kreditnih opravil, vendar pa opuščal vsako 
špekuliranje. V tem zavodu bi moral biti slovenskim 
trgovcem zajamčen odločilen vpliv. Zavod bi gojil v 
prvi vrsti trgovski osebni kredit, pečal pa bi se tudi s 
kupčijami, ki danes žal še niso v slovenskih rokah. 
Zavod naj ne bo zasnovan tako, da bi se gledalo na 
visoke dividende, delati bi moral kot obče- 
koristna trgovska naprava za utrditev, po- 
vzdigo in emancipijo slovenske trgovine. 
Posvetovanja, ki so se doslej vršila z namenom, da 
se poizve mnenje strokovnjakov in interesentov, so 
imela jako zadovoljive uspehe, in je resno upati, da 
se ideja v kratkem oživotvori. Izbrala se bode najbrž 
kot najpripravnejša oblika akcijske družbe z malimi 
deleži tako, da bode omogočen tudi manj premožnim 
trgovcem postati deležnik prepotrebnega slovenskega 
zavoda. Interesiralo Vas bode, da se ob tem času 
snuje enak zavod na Hrvaškem, in da se je ideja za 
ustanovitev takega zavoda kakor pri nas, tudi v Hr
vatih rodila v trgovskem društvu. Resni in izkušeni 
možje bodo vodili snujoči se zavod, in če bodo ape
lirali na slovensko trgovstvo, da se denarno udeleži 
tega slovenskega zavoda, s polnim zaupanjem lahko
sežete po deležih.
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Velecenjena gospoda! Iz mojih izvajanj ste po
sneli, kako živahno je gibanje v slov. trg. društvu, 
čigar vodilna sila je skrb in briga za blagor sloven
skega trgovstva. Oklenite se zategadelj v lastnem in
teresu slovenskega društva Merkurja sami, pridobivajte 
pa mu članov tudi pri svojih znancih, ki danes niso 
navzoči. Tudi v tej zadevi bodi vsem drugim na čelu 
zavedno trgovstvo notranjsko, ki ga Bog poživi. Na 
zdar !

Govor g. dr. Windischerja se je z viharnim odo
bravanjem in ploskanjem sprejel.

Predsednik je nato dal besedo g. Karlu Megli ču, 
ki je govoril o pomenu tarifaričnih določb za trgovce 
in čigar govor priobčimo prihodnjič v celoti. Tudi ta 
govor je bil z navdušenjem sprejet.

Nato je predsednik g. Lilleg rekel: „Predno 
preidemo k slučajnostim, mi dovolite, da preberem re
solucijo, za katero predlagam, da se soglasno sprejme. 
Resolucija se glasi:

„Na trgovskem shodu v Postojni, dne 11. marca 1906 
v mnogobrojnem številu zbrano slov. trgovstvo se od
ločno izreka prvič, da se ustanove po večjih slovenskih 
mestih in trgih slovenske trgovske šole kot prva izobra- 
ževališča trgovskega naraščaja, katera smo doslej v 
Avstriji Slovenci menda edini pogrešali, in drugič, da 
se čimprej ustanovi v Ljubljani trgovska akademija“.

Resolucija je bila z viharnim odobravanjem so
glasno sprejete.

K slučajnostim se je oglasil g. Dekleva iz Go
rice ter priporočal, da ustanovi društvo „Merkur“ slo
vensko trgovsko podjetje, ki bi vzelo v roke ves naš 
eksport in import ter le-tega pospeševalo. Podjetje naj 
bi se osnovalo na delnicah.

Gospod Jos. Lenarčič je pripomnil k temu, da 
je to jako lepa misel, le da jo je govornik premalo 
jasno izrazil. Naj bi dal natančneje podatke in ako bi 
se pokazala rentabiliteta takega podjetja, naj bi se na
ročilo „Merkurju“, da preštudira to vprašanje in pro
pagira idejo.

Gospod Dekleva je odgovoril, da ni treba na
tančnejših podatkov, ker je misel že sama na sebi 
jasna.

Ker se ni nihče več oglasil k besedi, je pred
sednik zaključil shod ter še enkrat zahvalil vse ude
ležnike ter one činitelje,. ki so pripomogli, da se je 
shod tako častno izvršil.

Na oder je stopil naš dični pevski zbor ter zapel 
krasno pesem „Svoji k svojim“ in potem „Slovanski 
brod“. Viharno ploskanje naj bo pevcem in njih pe
vovodju g. Sachsu v zadoščenje, da so izvrstno peli.

Nato je nastopilo pevsko društvo „Postojna“ ter 
zapelo s presledki več pesmi. Petje je bilo jako dobro 
in zlasti smo občudovali krasen tenor g. Ježa, ki nas 
je s svojim milim in melodijoznim glasom takorekoč

očaral. Pevcem in gospodu pevovodju se je navdušeno 
ploskalo.

Veliko užitka smo imeli tudi od samospevov g. 
Jos. Rusa, trgovca v Ljubljani, kije izborno prednašal 
dve pesmi, namreč: „Nezakonska mati“ in „Rože je na 
vrtu plela“. Poslušalci so živahno aklamirali gospoda 
solista.

Živahna, neprisiljena zabava je potem trajala do 
odhoda ljubljanskih in drugih udeležnikov. Tu so se 
seznanjali tovariši s tovariši ter sklepali prijateljstva. 
Vsakemu udeležniku bo ostal ta shod v najboljšem 
spominu in naše društvo ima pa s tem sijajno uspelim 
shodom najlepše zadoščenje.

Penzijsko zavarovanje privatnih 
uslužbencev.

Dne 8. februarja t. 1. se je v državnem zboru 
sprejel od privatnih nastavljencev že dolgo zaželjeni 
„zakon o penzijskem zavarovanju v privatnih službah 
in nekaterih v javnih službah nastavljenih oseb“. Zakon 
pride sicer še pred gosposko zbornico, ki ga bo pa 
najbrž neizpremenjeno sprejela.

Zakon je precej obširen, vendar priobčimo v 
glavnih potezah vse važnejše določbe, kajti ravno naši 
člani trgovski uslužbenci spadajo pod ta zakon in pri
voščimo jim tudi, da bodo vsled njega vsaj deloma 
zavarovani za onemoglost in starost.

Zavarovati se in zavarovan biti so dolžne vse v 
privatnih službah nastavljene osebe, ki so dopolnile
18. leto, ako imajo najmanj 600 K letnih prejemkov; 
potem tudi nastavljenci v javnih službah, ako nimajo 
nikake pravice do invalidne ali starostne penzije ali 
do penzije v prid njih svojcev. Izključeni so nastavljenci 
v državnih in dvornih službah.

Kot nastavljenci v zmislu prejšnjega odstavka 
veljajo vsi s plačo nastavljeni uslužbenci z značajem 
uradnika, potem oni uslužbenci, ki opravljajo duševna 
opravila, delovodje v tovarniških podjetjih in trgov
sko pomožno osobje.

Izvzeti so obrtni in drugi delavci, učenci, sluge 
in posli.

Poleg tega so izvzete osebe, ki so že dopolnile 
55. leto in šele po tem času prišle v tako službo, ki 
jih upravičuje do zavarovanja ter osebe, ki že na 
podlagi kake prejšnje službe uživajo pokojnino ali 
provizijo, ako je ta pokojnina tolika ali večja nego 
najmanjša v tem zakonu določena starostna renta.

Zavarovanju podvržene osebe se po razmerju 
njih letnih prejemkov uvrstijo v šest plačilnih razredov 
in sicer: ,
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1. plačilni razred z letnimi prejemki od 600 K 
do 900 K;

2. plačilni razred od 900 K do 1200 K;
3. plačilni razred od 1200 K do 1800 K;
4. plačilni razred od 1800 K do 2400 K;
5. plačilni razred od 2400 K do 3000 K ;
6. plačilni razred z letnimi prejemki nad 3000 K.
V plačo je všteti tudi stanovanjske, aktivitetne

in opravilne doklade ter vsakovrstne naturalne prejemke. 
Tantijeme in drugi podobni prejemki so privzeti v 
plačo le tedaj, ako znašajo najmanj tretjino stalnih 
prejemkov.

Zavarovanec ima pravico v slučaju nezmožnosti 
za delo do invaliditetne rente in v starosti do starostne 
rente, njegova vdova do vdovske rente in otroci do 
vzgojevalnih prispevkov oziroma vdova in otroci do 
enkratnega odpravka.

Pravica do teh rent oziroma odpravka se doseže 
po preteku 120 prispevajočih mesecev izvzemši slučaj, 
da je zavarovanec postal v službi nezmožen za delo 
ali da je v službi umrl.

Invaliditetna renta znaša po 120 prispevajočih 
mesecih 1.) v prvem plačilnem razredu 180 K na leto, 
ki se po vsakih 12 prispevajočih mesecih zviša letno 
za 9 K. 2.) V drugem plačilnem razredu 270 K, ki 
se zviša po vsakih nadaljnih 12 prispevajočih mesecih 
za 13'50 K. 3.) V tretjem razredu 360 K z zvišanjem 
po 18 K. 4.) V četrtem razredu 540 K z zvišanjem po 
27 K. 5.) V petem 720 K z zvišanjem po 36 K in
6.) v šestem razredu 900 K z zvišanjem po 45 kron. 
Ako je n. pr. zavarovanec v prvem plačilnem razredu 
prispeval 15 let, znaša njegova renta 180 t-(9 x5) =225 
kron, zavarovanec v šestem plačilnem razredu dobi 
po 15 letih 1125 K letne rente.

Pravico do invaliditetne rente ima brez ozira na 
starost zavarovanec v slučaju nezmožnosti za delo.

Invaliditetno rento začne dobivati s prvim dne
vom onega meseca, ki sledi izgubi delavne zmožnosti, 
ako pa je zavarovan pri bolniški blagajni, začne dobi
vati invaliditetno rento šele potem, ko neha prejemati 
bolniške podpore.

Pravico do starostne rente doseže zavarovanec 
po preteku 480 prispevajočih mesecih, ne da bi mu 
bilo treba dokazati nezmožnosti za delo.

Vdovska renta znaša polovico rente, ki jo je 
dobival umrli soprog, oziroma do katere bi imel pra
vico ob času smrti. Pravico do vdovske rente doseže 
vdova, ako je preteklo po poroki najmanj eno leto, 
ako se je zavarovanec poročil pred 50 letom, ako ni ob 
času poroke že dobival invaliditetne rente, ako ni bil 
zakon po krivdi vdove ločen in ako se ni vdovi s 
sodno razsodbo dokazalo, da je bila kriva ali sokriva 
soprogove smrti. Ako se vdova zopet omoži, dobi

odpravek v trikratnem znesku njene letne vdovske 
rente.

Vzgojevalni prispevek za osirotelega otroka samo 
po očetu ali samo po materi znaša 25 odstotkov, za 
otroka po očetu in materi 50 odstotkov one rente, 
katero bi morali dobivati starši, oziroma samo eden 
staršev po 120 prispevajočih mesecih. Pravica do vzgo
jevalnih prispevkov ugasne za otroka po dopolnitvi 
18. leta.

Enkratni odpravek za vdovo ali za otroke znaša 
200 odstotkov one rente, ki bi jo umrli dosegel po 
120 prispevajočih mesecih.

Rente in vzgojevalni prispevki se izplačujejo me
sečno naprej in morajo opravičenci pri vsakem izplačilu 
donesti potrdilo o svojem opravilu.

Zavarovalna dolžnost ugasne, ako kdo izstopi 
iz službe, v kateri je moral biti zavarovan in ako ima 
stalno opravilo izven države ter kadar začne uživati 
invaliditetno oziroma starostno rento. V prvih dveh 
slučajih lahko zahteva dotična oseba, da se ji povrnejo 
od nje plačane premije ali pa lahko te še vedno 
naprej plačuje prostovoljno, da dobi kasneje pravico 
do starostne rente. (Konec prih.)

Kaj je treba vedeti podjetniku, trgovcu 
in obrtniku o dohodarstvenih predpisih.

(Piše —n.)

Vse naše pravo je tu radi tega, da ščiti bodisi 
javni, bodisi zasebni blagor. V to svrho nam daje 
predpise, ki vežejo vse državljane in ki jih imenujemo 
zakon ali postavo (takozvano objektivno pravo), daje 
pa tudi, in sicer na podlagi teh predpisov vsakemu 
posamezniku njega državljanske pravice (takozvano 
subjektivno pravo).

Objektivno pravo, ki se, kakor smo pravkar ome
nili, pojavlja v svrho zaščite javnih kakor tudi zasebnih 
interesov, zahteva, da se vsakdo ukloni njegovim 
ukazom in le pod tem pogojem ščiti posamezniku do
tične subjektivne pravice, nasprotno pa, in tu se najbolj 
živo kaže funkcija prava kot zaščitnika občnega inte
resa, je dana pravu moč, da lahko prisili posameznika 
v izvršitev njegovih dolžnosti, ki so začrtane v zako
nitih ukazih, in da kršitelja le-teh ukazov tudi lahko 
kaznuje.

Naše objektivno pravo pa zahteva še nekoliko 
več. Zahteva namreč, da se državljan, oziroma oni, 
ki si hoče potom zakonito obstoječih predpisov prido
biti kako pravico, tudi dejanski zanima za te predpise, 
da, zakon naravnost zahteva, da mora njega vsebina 
biti znana ne le državljanu ampak sploh vsakemu, ki
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se glede na svoje zasebne pravice nanj sklicuje ali pa 
sploh v tuzemstvu v pravnem področju kakorkolisibodi 
manifestira.

„Izgovor, da mu zakon ni bil znan, ne more ni
kogar oprostiti“, tako naglasa že § 2 našega obč. drž. 
zakonika in isto naglaša tudi naš kazenski zakon. Le
to pa velja tudi za ostale zakone.

Ako je n. pr. trgovec A s trgovcem B v poslovni 
trgovski zvezi in A bi poslal 5-ju danes kako oferto, 
je B brezpogojno zavezan, trgovca A takoj obvestiti, 
da ne sprejme oferte, ako je noče sprejeti, drugače je 
vsled svojega molčanja po našem trgovskem zakonu 
vezan na oferto, kakor da bi jo bil sprejel, vkljub temu, 
da je noče sprejeti in njegov ugovor, da ni vedel, da 
zakon v takem slučaju predpisuje izrecno izjavo, ne 
bi mogel preprečiti posledic njegove pasivnosti . . . . 
Zakon ščiti le onega, ki se manifestuj e v 
smislu njegovega ukaza.

Trgovec n. pr., ki bi predrugačeval vsebino pre
jetih listov ali vpisov v trgovskih knjigah z namenom, 
da na ta način oškoduje protikontrahenta, je kažnjiv 
goljufije po našem kazenskem zakonu in nikakor ga 
ne bi oprostil dokaz, da take predrugačbe v smislu 
predpisov kakega inozemskega prava ne tvorijo hudo
delstva goljufije in da on kot inozemec ni poznal tu
zemskih tozadevnih predpisov!............

Zakon torej kaznuje onega, ki je stem, 
da se ne manifestira v zmislu njegovega 
ukaza, zakrivil kažnjivo dejanje.

S tem smo očrtali glavni in osnovni načeli na
šega prava, na njih sloni ves naš pravni sistem in vsa 
praktična veljava naših zakonov.

Navadnemu človeku bo v obče zadostovalo, ako 
pozna civilni državljanski zakon in kazenski zakon, 
on ne zahteva posebnih Specijalnih pravic, njemu vobče 
tudi ni treba znanja posebnih Specijalnih predpisov. 
Kdor se pa spušča v trgovinske špekulacije ali se pa 
celo obrtoma peča ž njimi in s kupčijami kakor trgovec, 
kdor podpisuje ali prejema menice, njemu daje obje
ktivno pravo celo vrsto izvanrednih, posebnih, Speci
jalnih pravic na podlagi posebnih, Specijalnih zakonov, 
toda obvezuje ga hkratu tudi k poznavanju teh za
konov.

Zato lahko rečemo : Zakon mu daje Specijalno 
zaščito, Specijalne pravice, zahteva pa od njega tudi 
večjo, posebno, Specijalno skrb. In kolikor več pravic, 
toliko več pozornosti treba na strani opravičenega.

Tako smo prispeli na polje špecijalnega prava.
Specijalno pravo v eminentnem zmislu besede 

pa je dohodarstveno pravo.
Dohodarstveno pravo pa je obenem ono Speci

jalno pravo, ki ima poleg posebnih trgovinskih zakonov 
v ožjem zmislu največji pomen za podjetnika, trgovca 
in obrtnika.

Dohodarstveno pravo tvorijo vsi oni zakonski 
predpisi, oziroma kot njih predmet vsa ona pravna 
razmerja, ki se obravnavajo ter sodijo po dohodar- 
stvenem kazenskem zakonu in ne po občnem kazen
skem zakonu, predpisi torej, ki tvorijo poseben del 
občnega, torej posebno pravo.

Beseda dohodarstvo ali dohodnina ali indirektna 
davščina pa označuje razne dohodke države in sicer 
so to dohodki iz užitnine in carine, iz monopolov, iz 
konzumnega in papirnega koleka, iz pošte in v Av
striji tudi še iz loterije.

Tudi v dohodarstvenih predpisih se kaže funkcija 
objektivnega prava kot zaščitnika občnih interesov, ob
enem tudi interesov posameznika.

Javni blagor vseh državljanov zahteva, da se 
tudi one davščine, ki niso direktni davki, državi redno 
plačujejo, in ta zahteva je tako važna, da je od nje 
točne izpolnitve odvisna večja ali manjša sigurnost 
državne eksistence same. A tudi posamezniki so s tem, 
da se nekaterniki odtegujejo svojim dohodarstvenim 
dolžnostim in „ne dado državi kar je državnega“, v 
toliko oškodovani, v kolikor morajo zdaj oni poleg 
svojega normalnega doneska državi dodati še to, kar 
je le-ta izgubila vsled prikrajšanja s strani kršiteljev 
zakona. S tem pa, da zakon začrtava stroge predpise 
ter njih kršitelje kaznuje, ščiti ne le javni ampak tudi 
zasebni blagor.

Jasno je pa, da so občni in zasebni interesi tu 
v prvi vrsti denarni, materijalni in ne le idealni, kakor 
v občnem kazenskem zakonu, kjer se kazen ne na
laga nikdar z ozirom na oškodovanega sodržavljana 
ampak vedno le kot svarilo drugim, da ne bi učinili 
sličnega zla.

Važnost dohodarstvenih predpisov za podjetnike, 
trgovce in obrtnike je očividna, ako pomislimo, do 
kakega velikanskega števila so baš v zadnjem času 
vsled modernih tehniških reform in iznajdb narasla naj- 
raznovrstnejša produkcijska, industrijalna in obrtna 
podjetja.

Važno mesto med indirektnimi davščinami je od- 
kazano užitnini. Avstrijski proračun razločuje deset 
vrst te državne dohodnine in sicer produkcijsko in 
konzumno davščino na žganje, davščino na proizva
janje drožev, kontrolno pristojbino za denaturacijo 
žganja, davek na vino in mošt, na pivo, na meso in 
na klavno živino, konzumni davek od sladkorja, od 
mineralnega olja ter od drugih konzumnih predmetov 
pri uvozu v zaprta mesta.

Da je torej trgovina, ki po svojem bistvu deloma 
sama proizvaja fabrikate, deloma pa posreduje cirku
lacijo blaga od producenta do konzumenta, pri le-teh 
davščinah v zdatni meri prizadeta, je sigurno.

Naš smoter je, seznaniti se v prvi vrsti z malo 
znanimi predpisi dohodarstvenega kazenskega zakona



Stran 34. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Št. 3.

ter z njega „pendent-zakonom“, carinskim in mono
polnim redom, katera dva zakona sta temelj dohodar- 
stvenemu pravu in pravdnemu postopanju. Po kratkem 
obrisu karakterističnih posebnosti teh temeljnih zakonov 
pa si ogledamo vse posamezne dohodarstvene pred
pise, katerih je izšla do danes cela vrsta ter očrtamo 
na omenjeni podlagi njih posebnosti, v kolikor so 
važne za podjetnika, trgovca in obrtnika.

(Dalje prih.)

O varstvenih znamkah.
Zahteve zakona glede podobastih znamk.

(Dalje.)

Pripeti pa se ne samo, da trgovec ali industrijalec, 
ko predlaga znamko v registriranje prosi, naj bi se 
registriral tudi ovoj na kakršnega se pri praktični upo
rabi prileplja etiketa, ampak često žele prosilci, naj bi 
se etiketa, prilepljena na ovojnem papirju registrirala in 
obenem naredila v registru opomba, da se 
bo znamka uporabljala tudi na ovojnem papirju (Pack
papier) drugačne barve, kakor je barva ovojnega 
papirja, ki bi se naj vložila v register. Takim željam 
ni mogoče ugoditi, ker niti to ni dopustno, da bi se 
v znamčnem registru zaznamovalo, da se bo znamka 
rabila na drugače barvanem podstavnem papirju 
(Untergrundpapier), kakor je ta, ki naj bi se na njem 
natisnjena znamka vložila v znameni register. Trgo
vinsko ministrstvo smatra, da sprejem takih pridržkov 
v znamčni register ni niti postavno pravilen, ker 
nedostaja vsake opore v zakonu, na katero bi bilo moči 
opreti dopustnost in pravno veljavo takega pridržka, 
niti ne v interesuvlagalcaznamke. Po ponovnih 
odločbah namreč pri primerjanju znamk glede na njih 
podobnost, barve, postave, na kateri je znamka na
tisnjena, sploh ne pride v poštev. K temu treba uva- 
ževati, da zakon o varstvu znamk varuje kakor na 
blagu samem, ravno tako tudi na njegovem ovoju 
nameščeno znamenje, da pa vsled tega niti blago 
samo, niti ne ovoj, potemtakem pa tudi ne njegova 
barva ne postanejo predmet izključne pravice, zajam
čene vsled registriranja. Ako se znamka natisne na 
blago samo ali pa na njegov ovoj, se po tem, kakršna 
je barva blaga ali pa barva ovoja, kaže gledalcu isto
tako kot na različno barvani podlagi ali podstavi iz
vedena znamka. Opomba v registru torej, da se znamka 
ne rabi na primer izvedena samo na vloženi rumeni, 
ampak tudi na modri ali rdeči podstavi, je na eni 
strani brez vrednosti in odveč, ker se nanaša na nekaj, 
na kar se sploh ne razteza izključna pravica, na drugi 
strani pa bi taka opomba ob gotovih okolnostih mogla 
vzbuditi za vlagalca škodljivo domnevo, da se ta ome

juje sam, in provzročiti napačno mnenje, kakor da bi; 
bila znamka zavarovana samo ob uporabi na podstavi 
take barve, kakoršna se je izrečno navedla pri regi
striranju.

Podobno kakor s podstavnim je tudi z ovoj
nim papirjem. Tudi tu je opomniti, da zakon varuje 
kakor na blagu samem tako tudi na ovoju nameščeno 
znamko, da pa ovoj sam, ovojni papir, v katerega se 
zavije blago, sploh ni predmet izključne pravice, če 
namreč ta ovoj nima razen nanj prilepljene znamke 
tudi še sam karakterističnih znamenj, torej če se tudi 
sam ne odlikuje s kakšno značilno risbo ali večbarvno 
izvedbo, na primer če ni večbarvno progast ali kariran. 
Vložitev recimo na modrem ovojnem papirju prilepljene 
etikete ne more namreč nikogar ovirati, da ne bi smel 
enakega ovojnega papirja rabiti za svoje blago, pač 
pa more tudi tu vložitev znamke z ovojnim papirjem 
vred ali pa opomba, da se prileplja znamka tudi na 
rumen ali rdeč papir, provzročiti ob gotovih okolnostih 
škodljivo zmoto, da je znamka le ob uporabi na vlo
ženem ali izrecno navedenem ovojnem papirju zavaro
vana, dovoljen pa da je njen posnetek ob uporabi 
drugače barvanega ovojnega papirja.

Iz teh razlogov je trgovinsko ministrstvo naročilo 
trgovskim in obrtniškim zbornicam, naj sprejetje pri
držkov v znamčni register, da se registrirana znamka 
uporablja tudi na drugače barvani podstavi, nego je 
bila vložena pri registriranju, brez izjeme odklo
nijo in ravno tako sprejetje ovojnega papirja, na ka
terega se prileplja znamka, ki naj bi se registrirala, 
zavrnejo, če nima ovojni papir razen etikete tudi še 
sam karakterističnih znakov, — ter v takih primerih v 
registravi rubriki „opomba“ način znamčne uporabe 
naznačijo samo s splošno opazko: „se natiskuje na 
ovoj“ ali „se naleplja na ovoj“.

Kako pa je z barvami, v katerih je izvedena 
znamka sama?

Tu je razločevati dvoje.
Če daje znamki ločilno ali distinktivno sposobnost 

edinole figuralna ali figuralno-grafična, risbena izvedba 
in je barva podobe postranska stvar, bo registriranje 
znamčne podobe same na sebi dalo zadostno varstvo 
proti temu, da bi smel kdo drugi rabiti znamko, izve
deno v drugačnih barvah. V tem primeru bodo 
znamke vkljub temu, da so izvršene v različnih barvah, 
kazale vedno le isto podobo.

Drugače pa je pri znamki, pri kateri tvori barva 
sama ali pa barva in risba v zvezi, skupaj, torej kom
binacija barve in figuralne izvedbe karakteristični znak 
znamke in je potemtakem barva oziroma njena kom
binacija z risbo odločilna za znamko. Tu bo vsaka 
prememba, vsaka varijacija v barvah predočevala bist
veno drugačno znamko : novo, samostojno 
znamko. Če torej želi prosilec v takem primeru, da
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bi bila znamka zavarovana tudi v drugih barvah ali 
barvnih kombinacijah, mora znamko v vsaki posamezni 
barvi ali barvni kombinaciji dati samostojno registrirati. 
Tudi glede barv znamk samih je namreč po zakonu 
nedopustno in brez pravne veljave, v znam- 
čnem registru zaznamovati pridržek, da se vlo
žena znamka porablja tudi v drugačnih, 
kakor v onih barvah ali barvnih kombina
cijah, v katerih je bila vložena. Nedopusten 
in brez pravnega učinka je tak pridržek zategadelj, 
ker se znamka v zmislu §§ 1. in 2. zakona o varstvu 
znamk varuje le v oni razločilni obliki, v kateri se 
registrira, to je vloži v register.

Ne bo pa zmerom lahko reči, ali je pri znamki 
barva glavna stvar, figuralna izvedba pa stranska in 
narobe, ali če je barva z risbo vred odločilna, tako, 
da oba, barva in risba v zvezi dajeta znamki karakte
ristični znak in ne samo barva ali ne samo risba. Dasi 
po tem, kar smo navedli zgoraj, v ta namen, da je 
znamka zavarovana proti ponaredbi z izvedbo v drugih 
barvah, ni treba v vseh primerih dati znamke v 
dotičnih barvah posebej registrirati, je vendar radi 
večje gotovosti priporočljivo, da se dado, če že 
ne v vsakem, pa vsaj v vseh količkaj dvomljivih pri
merih posebej registrirati tudi barvne varijante.

Naposled naj tu še omenimo, da izjava lastnika 
znamke, da smatra za varstveno znamko samo po
dobo, obseženo v enem delu vloženega znamenja in 
da Se odreka zavarovanju ostalih delov, nima nobene 
pravne veljave, ker se zakonito varstvo vloženega bla
govnega znamenja more vedno raztezati samo na celo 
znamenje in je zategadelj nedopustno, del znamke, ki 
se je vzlic temu vložila v celoti, označiti kot onega, 
za katerega edino se zahteva postavno varstvo. Zlasti 
se zakonito varstvo tudi ne omejuje na one specijalne 
podobe, ki so v celotni podobi označene z nadpisom 
„varstvena znamka“.

Zakonite izjeme.

Zakon o varstvu znamk navaja nekatera znamenja, 
ki jih ni moči registrirati, če tudi bi sicer imela ločilno 
sposobnost.

Te izjeme določa § 3., ki pravi :
„Od registriranja izključena, torej nesposobna za 

pridobitev izključne pravice, so taka blagovna zna
menja, ki

1. obsegajo izključno podobe cesarja ali članov 
cesarske rodovine ;

2. sestoje samo iz državnih ali drugih grbov, 
številk, črk ali besed;

3. se v prometu vobče rabijo za oznamenilo 
določnih vrst blaga;

4. obsegajo nenravne in pohujšljive ali drugače 
javnem redu protivne narise, napise ali take podatke,

ki ne ustrezajo resničnim kupčijskim razmeram ali res
nici in bi utegnili prevarati konsumente.

Navedli smo že, da novela o varstvu znamk 
dovoljuje tudi registriranje znamk, obstoječih samo iz 
besed. O takih znamkah izpregovorimo pozneje po
drobno.

Podobe cesarja ali članov cesarske rodovine; grbi, 
odlike; rdeči križ.

Določba zakona, da so znamke, ki obsegajo iz
ključno podobe cesarja ali članov cesarske rodovine, 
in znamke, ki sestoje samo iz državnih ali drugih 
javnih grbov od registriranja izključene se ne razteza 
na podobe drugih oseb, oziroma na fingirane in 
zasebne grbe. Javnim grbom pripadajo tudi grbi mest 
in občin sploh.

Od registriranja pa so izključene samo take 
znamke, ki obstoje izključno iz podob cesarja ali 
članov cesarske rodovine, ali izkjučno samo iz 
državnih ali drugih javnih grbov. Registrirati pa je 
dovoljeno pod gotovim 'pogojem znamke, po katerih 
so te podobe in grbi le deli znamke. Glede tega do
loča § 4. zakona: „Take znamke, katerih del so podobe 
cesarja ali članov cesarske rodovine, kaka odlika, 
cesarski orel, ali pa kak javen grb, se smejo registrirati 
samo tedaj, kadar se je poprej v zmislu obstoječih 
predpisov dokazala pravica do rabe teh posebnih 
znamenj.“

Za uporabo podob cesarja ali članov cesarske 
rodovine kot delov znamk je treba Najvišjega dovo
ljenja. Da izprosi to dovoljenje, je poklicana trgovinsko 
ministrstvo v sporazumu z ministrom za notranje za
deve. Kadar se prijavijo take znamke, jih je trgovski 
in obrtniški zbornici nemudoma predložiti c. kr. deželni 
oblasti in ji je v dotičnem poročilu navesti, če je po 
njenem mnenju prosilec vreden, da se zanj izprosi 
Najvišje dovoljenje, da se sme posluževati prijavljene 
znamke. Za to, da se priporoči izprositev je odločilna 
najprej vrsta blaga, za katero je znamka namenjena, 
dalje važnost dotičnega obrtnega podjetja, naposled 
momenti, ki zadevajo osebnost prosilca.

Znamke z podobami inozemskih regentov 
kakor tudi tu- in inozemskik privatnih oseb so le 
tedaj od registriranja izključene, oziroma se morajo v 
registru izbrisati, če udeleženci proti njih uporabi 
vlože ugovor.

Pri znamkah, v katerih so grbi, je treba prosilcu 
ob njih prijavi posebej navesti, ali so ti grbi javni 
(deželni, mestni, občinski, zadružni) ali pa grbi pri
vatnih oseb. Predno se morejo znamke z javnimi grbi 
registrirati, mora prosilec donesti dokaz, da ima pravico 
za uporabo teh grbov. Pravice za uporabo privatnih 
grbov v znamki pri registriranju ni treba dokazati,
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proti rabi privatnega grba pa more ugovarjati, kdor je 
sam upravičen, da se ga poslužuje.

Za pravico do uporabe cesarskega orla so 
neposredna podelitvena oblast politične deželne oblasti. 
Tudi za znamke, ki obsegajo posnetke cesarskega orla, 
razlikujoče se od oficijelne njegove oblike, je treba 
izpolniti predpis § 4. zakona o varstvu znamk, če so 
razlike take, da bi se posnetek v prometu smatral kot 
podoba cesarskega orla.

Omenili smo že, da je podobe razstavnih kolajn 
moči registrirati le v zvezi z znamenjem, ki je samo 
na sebi sposobno za registriranje. Isto velja glede 
podob kakšnega reda onega znamenja. Razstavne ko
lajne in redovna znamenja je v splošnem smatrati 
za odlikovanja, do katerih si ni moči pridobiti izključne 
pravice. Podele se lahko več osebam in § 4. zakona 
o varstvu znamk odlikovanja izrečno navaja med 
znamenji, ki jih je moči registrirati le kot dele znamk 
in to le tedaj, če se je donesel dokaz upravičenosti 
do njih rabe. Ako hoče torej kdo, da se mu registri
rajo razstavne kolajne ali redovna znamenja v zvezi 
z znamenjem, ki je samo na sebi sposobno za regi
striranje, mu je glede takih kolajn in redovnih znamenj, 
o katerih ni dvoma, da jih je smatrati za odlike, 
dokazati, da se tih sme posluževati.

Praviloma se razstavna odlikovanja podele za 
določna dela ali izdelke, razstavljene na razstavi, to 
so torej le individualna odlika onih oseb ali tvrdk, 
ki so proizvedle premijirana dela, in se zategadelj v 
dotičnih obratih smejo rabiti le toliko časa, dokler te 
obrate vodijo odlikovane osebe, ali dokler se vrše pod 
odlikovano tvrdko. Ob razdružitvi kakšne družbene 
tvrdke, odlikovane s kakšno razstavno odliko, se smejo 
posamezni družabniki po osnovi svojega samostojnega 
podjetja te odlike posluževati le na ta način, da je 
razvidno, da je niso dobili sami za se ali za svojo 
novo tvrdko, temveč le kot družabniki one tvrdke, 
kateri so pripadali za časa ko se ji je podelila odlika. 
V znamki obsežene odlike, zastavne kolajne pa ne 
samo, da so se morale podeliti imetniku znamke, 
ampak se smejo, če so se mu podelile le za gotovo 
vrsto proizvodov ali za določno produkcijsko stroko, 
rabiti le v označbo takega blaga, za katero so se 
imetniku znamke v resnici prisodile. Odločba o tem, 
ali sme po prihodu kakšnega podjetja v nove roke, 
oziroma po prenehanju prejšnje tvrdke, prevzemnik 
podjetja razstavno kolajno dalje rabiti ali ne, visi pred 
vsem ob tem, ali sta razstavna komisija in porota 
imela namen, one osebe ali tvrdke, ki so razstavile, 
ali pa dotična obrtna podjetja premijirati. Kakšnemu 
podjetniku podeljena redovna odlikovanja so seveda 
čisto osebnega značaja in pravica, vzeti jih kot del v 
kakšno znamko, ne preide na naslednika v posesti 
podjetja.

Št. 3.

Kot znamenje, za katerega rabo treba posebnega 
oblastvenega dovoljenja, nam je omeniti še rdeči 
križ. V varstvo znamenja in imena rdečega križa je 
izšel poseben zakon (z dne 14. aprila 1903, drž. zak. 
št. 85).

Ta zakon določa, da je samo na podstavi poseb
nega dovolila političnega deželnega oblastva dovoljeno 
rabiti rdeči križ na belem dnu ali besedi „rdeči križ“ 
za oznamenilo trgovskih podjetij ali obratovališč, za 
oznamenilo blaga, ki se ima na prodaj, se izlaga ali 
spravlja v promet, in na njegovem omotu, ovoju ali 
posodah, na naznanilih, okrožnicah, cenikih i. e. ter 
kot sestavina tvrdk, nadalje imeti na prodaj, izlagati 
ali spravljati v promet blago, ki je opremljeno s tem 
znamenjem ali imenom. Ravnanje zoper to določbo je 
politični oblasti kaznovati z denarnimi kaznimi od 2 do 
200 kron ali z zaporom od 6 ur do 14 dni. Razen 
tega je razsoditi, da se odstrani neupravičeno ozna
menilo, če bi pa ta odstranitev ne bila več možna, da 
zapadejo predmeti, ki nosijo to oznamenilo, kolikor 
gre obsojencu še pravica razpolagati s temi predmeti. 
Uporaba teh določb se s tem ne izključi, da se rabi 
znamenje rdečega križa s takimi pristavki ali izpre
membami, ki jih ob navadni pazljivosti ni opaziti.

K temu zakonu je izšla izvršilna odredba mini
strstev za notranje zadeve, za trgovino, za pravosodje 
in za deželno bran z dne 2. marca 1904, drž. zak. 
štev. 24, ki obsega podrobne predpise glede podelitve 
tega dovolila. Po tej odredbi je dovolilo za rabo zna
menja ali imena rdečega križa praviloma podeliti samo, 
če gre za taka podjetja ali tako blago, ki imajo za 
strežbo bolnikov vobče pomen. (Dalje prih.)

Raznoterosti.
Volitve v trgovsko in obrtniško zbornico kranjsko so se

izvršile dne 22. februarja t. 1. in so imele v trgovinskem od
seku sledeči uspeh: Od 78 volilcev I. kategorije trgovinskega od
seka (veletrgovina) jih je veljavno volilo 66. Izvoljen je gospod 
Fran Kolmann, trgovec v Ljubljani z 49 glasovi. Od 674 volilcev 
II. volilne kategorije trgovinskega odsekd (srednja trgovina, v ka
teri volijo trgovci, ki plačujejo letne pridobnine 30—350 K) jih je 
veljavno volilo 525. Izvoljena sta gospoda Feliks Urbanc, trgovec 
V Ljubljani s 342, in Viktor Rohrman, trgovec v Ljubljani s 
340 glasovi. Od 1612 volilcev III. volilne kategorije trgovinskega 
odseka (mala trgovina, v kateri volijo trgovci, ki plačujejo letne 
pridobnine 5—30 K), jih je veljavno volilo 828. Izvoljena sta go
spoda Fran Šubelj, trgovec v Kamniku, in Pavel Velkavrh, 
trgovec v Ljubljani, vsak s 420 glasovi. V mali trgovini je žal ostal 
v manjšini dosedanji zbornični član in vrli član našega društva 
gospod Leopold Fürsage r, trgovec v Radovljici. Ž njim izgube 
trgovci vestnega in delavnega zastopnika v trgovski zbornici kranjski. 
Izgubo je obžalovati tem bolj, ker je gospod Leopold Fürsager
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izboren poznavalec trgovskih in prometnih razmer na Gorenjskem. 
Želeti bi bilo, da se taka izborna delavna sila zagotovi trgovski 
zbornici, ki bode potrebovala za gornji del Gorenjske dobrega in
formatorja zlasti tedaj, ko steče nova železnica. Omeniti moramo, 
da je bil volilni boj kaj živahen. Tudi Nemci, ki v zadnjem času 
sploh nastopajo na Kranjskem nenavadno samozavestno, so postavili 
v vseh kategorijah trgovskega in obrtnega odseka svoje kandidate. 
Poskus je sicer klaverno izpadel, dasi je bil srdit boj med na
prednimi in klerikalnimi Slovenci, vendar pa se nam zdi umestno, 
opozoriti na to gibanje nemških trgovcev. Skrbeti bo treba, da se 
samozavest nemških trgovcev reducira na tisto mero, kakor je v 
danih razmerah opravičena. Omeniti moramo, da v Ljubljani tudi 
število nemških trgovskih uslužbencev vedno narašča. Nemci se 
počutijo pri nas v zadnjih časih nekam preveč dobro. Nemški 
trgovski nastavljenci hočejo celo ustanoviti svoje društvo v Ljub
ljani. Tudi tega pojava ne bomo pustili iz vida. Slovenska trgovska 
organizacija se je sedaj že toliko okrepila, da bode mogla v bodoče 
tudi v tem pogledu odločnejše nastopiti, kakor bode ljubo gotovim 
gospodom, ki ne poznajo skromnosti. Naša organizacija se to pot 
aktivno še ni udeležila volitev v trgovsko zbornico, do prihodnjih 
volitev pa si bode zagotovila potom zaupnikov in lokalnih organi
zacij potrebno silo, da aktivno poseže v volitve za prevažno trgovsko 
stanovsko korporacijo.

Deželna zveza kranjska za pospeševanje tujskega pro
meta. Lansko poletje se je ustanovila v Ljubljani deželna zveza 
za pospeševanje prometa tujcev v naši deželi, ki obiluje prirodnih 
krasot. Splošno je tedaj pozdravila najširša javnost ustanovitev 
društva, ki si je stavilo za nalogo, pričeti s sistematičnim in orga
niziranim delom za to, da svet zve za lepote in mičnosti naše de
žele, da se obrne pozornost tujcev na kranjske prirodne bisere in 
privabi tok tujcev v našo deželo. Deželna zveza, katere vodstvo je 
v rokah izkušenih, dalekovidnih, delavnih in požrtvovalnih mož, se 
je takoj z vso resnostjo lotila izvrševanja svoje lepe naloge. Pri
čela je takoj s pripravami za raznovrstne reklamne publikacije in 
z izdajo kažipotov. Ker je vodstvo izprevidelo, da je treba našim 
ljudem pouka, kako je treba ravnati s tujci, ker je spoznalo za 
potrebno, da se v krajih, ki so vsled svoje naravne krasote posebno 
pripravni za letovišča, grade vile in hiše za nastanitev tujcev, je vse 
potrebno ukrenilo, da se spišejo potrebna navodila in izdajo vzorni 
načrti za graditev primernih poslopij. Bližnja avstrijska razstava v 
Londonu, ki ima poseben oddelek za krajeznanstvo, je dala zve- 
zinemu vodstvu povod, da je nemudoma stopilo v zvezo z dunaj
skim prometnim društvom in s pripravljalnim odborom za prireditev 
razstave. Napraviti je dalo za londonsko razstavo mnogo krasnih 
slik najlepših objektov postojnske jame ter veliko oljnato sliko. 
Nadalje je dalo izdelati dva kipa, predstavljoča gorenjskega kmeta 
in gorenjsko dekle. Mimo teh predmetov zbere razne že v prejšnih 
časih izdelane slike najlepših krajev naše dežele. Vse te predmete 
razstavi na londonski razstavi in jim pridodene potrebne spise, ki 
dado priliko, da se obiskovalci razstave hitro in ročno orientirajo. 
Izbrano pozornost obrača deželna zveza Bledu in Bohinju, ki bosta, 
ko steče karavančna železnica, prišla do svetovne veljave. Zlasti 
v Bohinju treba skrbeti za primerna stanovališča, za zgradbo veli
kega modernega hotela. Zagotoviti je treba Bohinj slovenski po
sesti, preprečiti prodiranje tujega kapitala. Vsa ta dela zahtevajo 
mnogo duševnega dela, pa tudi denarnih sredstev. Deželna 
zveza, ako naj uspešno deluje, mora imeti svoje tajništvo s stalno 
pisarno, ki izvršuje številne tekoče posle in sklepe zvezinega 
odbora. Imeti mora zanesljivo osobje, ki se poglobi v dela, zvezana 
z akcijo za pospeševanje tujskega prometa v velikem in enotnem 
slogu. Vse to stane dokaj denarja, ki pa je plodonosna investicija 
in mora v bližnji prihodnosti nositi lepe obresti. Požrtvovalne 
može, ki so prevzeli iz čistega rodoljubja težavne posle, je treba

podpirati in dobro zasloniti izjavnih sredstev. Doneski društva 
ne morajo zadoščati. Deželna zveza je doslej, kakor čujemo, dobila 
podporo od železniškega ministrstva v znesku 400 kron, od kranjske 
trgovske zbornice 500 kron. Mesto Ljubljana je votiralo za pospe
ševanje tujskega prometa 4000 kron, vendar se pa ta vsota ni iz
plačala deželni zvezi, ker namerava občinski svet obrniti ta denar 
predvsem za reklamo v prid Ljubljane. Izrekamo upanje, da se v 
tem pogledu ne bo postopalo pretesnosrčno, reklama za deželo 
kranjsko je implicite tudi reklama za njeno glavno mesto. V interesu 
enotnega postopanja in olajšanja dela marljivemu zveznemu vodstvu 
je pač, da se postopa solidarno, ker se pri tem prihrani dokaj stroškov; 
vsekakor pa bi bilo želeti, da se iz tega kredita ako ne ves, saj 
večji del nakloni deželni zvezi. Tudi deželni zbor kranjski je 
v zadnjem zasedanju dovolil 6000 kron za pospeševanje prometa 
s tujci v deželi. To je hvalevreden in razumen čin, s tako svoto 
se da kaj storiti v prid dežele; hkratu pa se da vzpodbudo zvez
nemu vodstvu, če vidi, da se njega prizadevanja umevajo na pri
stojnem mestu. Žalibog zadevni sklep deželnega zbora šepa. Do
volil se je prispevek 6000 kron, pravijo pa, da se je pozabilo 
skrbeti — za pokritje. Kakor čujemo, se deželni odbor ne more 
odločiti, da bi izplačal deželni zvezi dovoljeno vsoto. S tem je 
zveznemu vodstvu malo pomagano, angažiralo se je za gotove 
naprave, tekoče stroške ima za pisarniške potrebščine, blagajnik pa 
zaman čaka na izplačilo. Take razmere seveda ne vzpodbujajo in 
ne navdušujejo. Želimo iskreno, da deželni odbor kranjski v skrbi 
za dejanske gospodarske interese razveže ta gordijski vozel. Vsi 
pridobitni sloji v deželi bodo na njegovi strani.

Živnostenska banka. V seji upravnega sveta Živnostenske 
banke dne 1. marca so predložili in odobrili bilanco za 1. 1905. Ta 
izkazuje odštevši režijske stroške, davke i. t. d. K 1,654.065'11 
čistega dobička. Pravilna dotacija rezervnega fonda znaša K 
90.614'36. Upravni svet je sklenil, da predlaga na občnem zboru 
dne 18. marca, da se od čistega dobička izplača 6 odstotna divi
denda t. j. K 12'— za delnico, kakor v prejšnjem letu.

*

Zaupni shod narodnonapredne stranke je sklicalo stran
kino vodstvo na dan 25. marca tekočega leta. Kakor čujemo, ima 
shod po sedanjih dispozicijah v prvi vrsti namen, dati zaupnikom 
priliko, da se izjavijo o vprašanju o splošni volilni pravici. To 
vprašanje je tako važno, da je treba vsekakor izvedeti mnenje in 
želje narodnonaprednih volilcev. Vladni načrt o premembi volilnega 
reda za državni zbor ima določbe, ki izpreminjajo bistveno sedanji 
položaj. Po tem, kakor je vlada razdelila volilne okraje v slovenskih 
deželah, je zagotovljen ves vpliv agrarcem, veljavnost in vpliv obrt
nega, trgovskega stanu in da kratko povemo meščanstva bi popolno 
izginila. Proti tej volilni geometriji, ki je odkrit protekcijonizem, in 
oddelitvi mandatov v drugih kronovinah, kjer stanujejo Slovenci, 
je treba vsekakor odločno nastopiti. Po našem mnenju bi bilo na 
mestu, da se ob priliki, ko bodo zbrani zaupniki, pretresejo 
tudi druga programatična vprašanja. Za stranko potrebno 
bi bilo, revidirati in izpopolniti program, prilagoditi ga izpremen- 
jenim razmeram. Kazalo bi utrditi strankino organizacijo. 
Pogovoriti in porazumeti bi se morali o vseh temeljnih vprašanjih, 
morali bi dati stranki tak ustroj, da izginejo navskrižja v stranki. 
Stranka se mora konsolidirati. Preskrbeti bi se moralo 
za tako ureditev stranke, da v bodoče ne bo več pritožb, očitih in 
skritih, o samovoljnem postopanju posameznih pristašev. Odpravi 
naj se vse, kar more dati povod tožbam „o kooptiranju“, „o pa- 
ševanju“, „samovoljnem disponiranju“. V narodnonapredni stranki, 
ki ima dovolj sil in dovolj življenske zmožnosti, naj zavlada ži-
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vahna delavnost, razvije naj se krepko strankovno življenje. Stranka j 
naj si v svojem programu postavi jasne cilje, začrta naj si smer v ! 
poglavitnih vprašanjih, ki je potem obvezna za vse pristaše; tako 
bo izginila osebna nezaupnost, ker bodo odločevali vedno stvarni 
momenti. Neodbitno potrebno je, da si stranka zagotovi dobro 
eksekutivo, katere naloga naj bo ne le, da opravlja tekoče posle 
in izvršuje strankine sklepe, marveč da skrbi o pravem času za to, 
da se da pristašem priliko povedati svoje mnenje in svoje želje.
V vodstvu stranke ne sme biti privilegij, v vodstvo naj se vzame 
zastopnike vseh slojev. Vodstvo naj bo nekak naroden svet. Stranka 
naj ima povsod svoje zaupnike, za posamezne dele dežele, pa naj 
se osnujejo čvrste lokalne organizacije, ki so v vednem kontaktu 
z vodstvom in z volilci. Tako bo vodstvu olajšano delo ob manjši 
odgovornosti, volilcem pa dana priložnost stika z vodstvom in 
prilika, opozarjati na varovanje interesov. Odkritosrčnost ljubimo in 
jasnost, in le skrb za dobro stvar nam je narekala te vrste.

Carinski konflikt s Srbijo. Naša vlada poizkuša vsa sred
stva, obljube in grožnje, da bi zabranila srbsko-bolgarsko zvezo. 
Srbom se predstavlja, da gredo v svojo pogubo. Morda se v zadnji 
uri vladi posreči, preprečiti bratovsko zvezo med Srbi in Bolgari, 
toda ako bo to koristno interesom naše monarhije, je še vprašanje. 
Tuji vplivi na balkanske države se nič bolj ne pospešujejo nego s 
tem, ako se žali narodnostni čut ter se jim kaže odvisnost. Naj
važnejša naloga naše države bi bila, da si pridobi priljubljenost 
balkanskih narodov, kakor je Rusija tako dobro znala. Ako se pa j 
nemško časopisje vedno zaganja v Srbe, se s tem položaj le po- 
poslabša. Javno mnenje se že tudi oglaša proti taki politiki in za 
vzgled naj navedemo le besede poslanca princa Al. Liechtensteina, 
ki jih je govoril na večeru avstrijskega orijentnega društva kot 
odgovor na napade nekega agrarca : „Na Dunaju ne moremo za
prtja meje proti Srbiji tako lahko prenesti kakor agrarci. Naša 
želja je, da je aprovizacija Dunaja čim najboljša, da ne pridejo k 
že zdaj obstoječi draginji mesa še višje cene. Nikakor ne moremo 
biti za carinsko vojno s Srbijo. Ako ponujajo Ogri Srbom roko, 
mi je to popolnoma umljivo, kajti potem bodo Ogri svoje 
prašiče mesto srbskih k nam uvažali. Naša želja je, da 
smo v mirni zvezi z balkanskimi državami. Ako se trdi, da smo 
mi močnejši in da izgubi Srbija ves izvoz, je to resnica. Toda je 
li srbska izguba, naš dobiček? Ali ne izgubimo tudi mi? Ali ne 
izgube posamezne stroke naše industrije vsa svoja odjemališča? 
Saj nismo samo mi na svetu in v denarnih stvareh se neha brez
brižnost. Nemci in Italijani bodo kljub temu, da so naši zavezniki, 
porabili carinsko vojno ter izskušali v masah izvažati svoje indu
strijske izdelke v balkanske države. Želimo vsi časten mir, kar 
mora želeti vsak avstrijski državljan.

*

Trgovina s pivom v zaprtih steklenicah. Prodaja piva v 
zaprtih steklenicah je sedaj svoboden obrt, ki ga more proti obrtni 
oglasitvi izvrševati vsakdo. Vsled zahtev gostilničarjev je obrtni 
odsek državnega zbora sklenil, predlagati državnemu zboru, da se 
sedanja svobodnost v prodaji piva v zaprtih steklenicah utesni, in 
sicer na ta način, da se prodaja piva v zaprtih steklenicah uvrsti 
med koncesijonirane obrte. Koncesije za take obrte se bodo izda
jale le po potrebi dotičnih krajev. Imetnik koncesije za prodajo 
piva v zaprtih steklenicah ne bo smel sam polniti steklenic iz 
sodčkov. Zato bo treba posebne koncesije. Proti temu sklepu 
obrtnega odseka so se mali trgovci in branjevci na Dunaju, kjer 
je prodaja piva v steklenicah kaj važnega pomena za malo trgovino, 
z vso odločnostjo uprli.

Društvene vesti.
Javno predavanje. Dne 17. februarja t. 1. je priredilo naše 

društvo v Mestnem domu javno predavanje, ki je bilo prav dobro 
obiskano. Predaval je gospod inžener-kemik J. Turk o predmetu 
„Črtice iz kemije vsakdanjega gospodarskega življenja“. Zelo za
nimivo predavanje priobčimo v celoti v našem listu, zato se danes 
ne spuščamo v podrobnosti. Gospodu predavatelju bodi na tem 
mestu izrečena topla zahvala.

*

Za „Trgovski dom“ so darovali: G. R. Tory nabral v 
veseli družbi pri „Sodčku“ 4 K, družba v „Narodnem domu“ 3 K 
50 v, g. A. Pupis, nabral v veseli družbi med kolegi pri „Zlati 
ribi“ 8 K, prebitek plesnega kluba članov našega društva o za
ključku plesnih vaj 30 K 74 v, čisti dobiček od trgovskega ples
nega venčka dne 1. februarja t. 1. (dohodki 1111-88 K izdatki 
904 55 K) 207 K 33 v, skupaj 253 K 57 v. Gg. darovateljem in 
zavednim društvenikom izrekamo iskreno zahvalo z željo, da bi jih 
še mnogi posnemali!

Izkazane zneske smo priklopili zakladu za trgovski dom, ki 
znaša prištevši prej izkazane vsote v znesku 800 36 K 1053 93. 
Gg. člane prosimo, naj delujejo pri vsaki priliki na to, da se ta 
zaklad pomnoži. Ustanovitev lastnega doma je za naš stan velikega 
pomena, zato je dolžnost vsakega posameznika, da dela na ures
ničenje te velepomembne ideje.

*

Za knjižnico je daroval g. Ivan Kenda, restavrater v Švi- 
cariji več knjig. Srčna hvala!

Carinska agentura v Ljubljani. Pri c. kr. glavnem carin
skem uradu v Ljubljani se je ustanovila po vzoru drugih večjih 
mest carinska agentura. To podjetje je prvo te vrste na Kranjskem 
in je pridobila Ljubljana ž njim nekaj novega. Podjetje, čigar 
lastnik je g. J. Košmerl, poskrbi proti majhni odškodnini vse po
trebno za zacarinanje blaga ter jamči finančni upravi za pravilno 
označenje blaga. Če se pomisli, koliko časa izgubi trgovec odnosno 
njegov nastavljenec pri zacarinanju in to po večini ob dopoldanskih 
urah, ko ima trgovec največ posla, moramo to podjetje z veseljem 
pozdraviti. Kakor se nam poroča, ima podjetje že sedaj nad 60 
raznih pooblastil za zacarinanje blaga od največjih tukajšnjih tvrdk, 
kar dokazuje, da je podjetje potrebno. Zato je mi tudi interesentom 
priporočamo.

*

Čeke so poslali gg.: Jos. C var, kontorist v Kranju, J. 
Kopač, tovarnar v Gorici, Franjo Žagar, lesna industrija v Mar
kovcu pri Rakeku, Davorin V r i n š e k, trgovec, Rečica pri Bledu, 
Josip T u š a k, trgovec, Sv. Anton v Slov. Goricah, Engelbert 
Skušek, trgovec v Ljubljani in Fran Jelovčan, trgovec v Go
renji vasi. Hvala !

. *

Izkaz društvene posredovalnice. Službe išče: 6 pomoč, 
špec. stroke, 12 pomočnikov mešane stroke, 3 pomočniki galante
rijske stroke, 4 pomočniki želez, stroke, 8 pomočnikov manufak. 
stroke, 2 kontorista, 2 potnika, 5 kontoristinj, 2 blagajničarki. — 
V službo se sprejme: 1 pomočnik želez, stroke, 1 blagajni
čarka, 1 pomočnik meš. stroke, 1 kontoristinja, 1 knjigovodja. — 
Gospode trgovce vabimo še enkrat, da se blagovolijo v vsakem 
slučaju potrebe obrniti na našo posredovalnico, ki bo v vsakem 
oziru ustregla zahtevam. Priporoča se samo zanesljivo pomožno 
osobje. Posredovanje za trgovce brezplačno.

Današnja številka ima štiri strani priloge.
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—Svoji 1< svojim ! —

Opozarjamo vsakega varčnega rodoljuba na edino hrvatsko 
zavarovalno zadrugo

„CROATIA“
pod pokroviteljstvom kralj, glavnega mesta ZAGREBA.

Ista zavaruje na Štajerskem, Kranjskem in Koroškem vse 

premičnine, živino in pridelke proti ognju po najnižjih cenah. 

Vsa pojasnila daje

Podružnica „CROATIE“ v Trstu.

Zastopniki se iščejo po vseh večjih krajih KRANJSKE, ŠTAJERSKE 
in KOROŠKE.

Jernej Bahovec
Ljubljana

Sv. Petra cesta št. 2. Filijalka: Resljeva cesta št. 7.
Trgovina papirja, papirnatih vreč, pisalnega in 
risalnega orodja, šolskih knjig in zvezkov, kipov 

slovenskih pisateljev itd. itd.

prane Čuden
• urar in trgovec v Ljubljani _

priporoča
svojo bogato zalogo pravih švicarskih ur, srebrnine in zlatnine. 
Dalje Puchova kolesa, ista tudi z motornim nagonom in vse v to 

stroko spadajoče predmete.

Ceniki zastonj in poštnine prosto.

Trgovci en gros-ceno.

Totalno seštevajoča navorna blagajna 
od 500 K naprej.

Vprašajte
in prihranili si boste veliko denarja.

Ako si nameravate kupiti registračno blagajno, 
tedaj nikar ne pozabite poprej vprašati pri nas.

Garantiramo Vam, da dobite pri nas boljšo in 
cenejšo blagajno nego pri vsaki drugi tvrdki sveta.

Imamo že rabljene blagajne tujega in lastnega 
izdelka vedno v zalogi in jih dajemo za nizke cene.

ional Cash Register Co. Ltd.
Dunaj’, L, Kärntnerstrasse 12.

Zastopstvo za Kranjsko

Konrad Tippel
v Ljubljani, Wolfove ulice 1.



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

Letnik III. V Ljubljani, dne 15. aprila 1906. Št. 4.

Naš trgovski položaj in Trst
Govoril na trgovskem shodu v Postojni Josip Lenarčič.

Človeška družba se polagoma razvija iz prvotnih 
ustavnih oblik, v katerih vsak član preskrbuje le samega 
sebe in malo svojo družinico v vedno višje oblike, v 
katerih se delo deli. Vsakdo producira v tej višji obliki 
le one predmete, katere more najbolj producirati, ter 
jih zamenjuje za druge. Na ta način se pričenja trgo
vina, ki se prvotno omeji na najožji kraj, ki se pa v 
svojem razcvitu razširja tako daleč, da obsega vse 
države sveta. Danes stojimo na stališču svetovnega pro
meta, svetovne trgovine. Na razpolago so nam naj
boljša občila po suhem, po morju in po zraku.

Za našo ožjo domovino nastane prvo vprašanje : 
imamo li kaj predmetov, ki jih potrebuje svetovni trg 
in potrebuje li ona predmetov svetovnega trga? Na eno 
in drugo vprašanje moramo odgovoriti le pritrjevalno.

Ožja domovina producira mnogo surovin kmetij
skega in gozdarskega izvora, pa tudi industrija naša 
ni tako malenkostna, kakor bi človek sodil na prvi hip.

Žita res ne izvažamo svojega, ker nam ga itak 
v obili meri primanjkuje, pač pa pride v poštev 
krompir, fižol in seno. Videli smo zlasti v zadnjih 
letih mednarodnih komatij, kolike množine sena se je 
izvozilo, ter našim kmetom producentom pomagalo 
na noge.

Izvoz kmetijskih pridelkov pa se ne omejuje le 
na surovine, marveč tudi na pridelke višje oblike. 
Naša živinoreja, če tudi ne stoji na zaželjenem višku, 
oddaja svojo živino na sever in na jug, zlasti molznih 
krav se silno mnogo pripelje v primorska mesta, da 
ne govorim o teletih, s katerimi naravnost zakladamo 
naša južna mesta. Mleko zavzema važno mesto v iz
vozu Kranjske in videti je silen napredek na tem polju. 
Mleko se vidoma množi, kajti prilike je dovolj za 
produkcijo tega, samo da se dobe stalni zanesljivi od
jemalci. Sedaj imamo sicer še ločeno liberalno in 
klerikalno mleko, ali v kratkem doglednem času je 
pričakovati, da se to mleko zmeša v pristno kranjsko, 
oziroma slovensko mleko.

Eden najvažnejših predmetov pa je pridelek naših 
gozdov, les, v svojih raznovrstnih oblikah in kako
vostih.

Če bi človek sodil po golih kamenitih kraških 
pokrajinah, bi mislil, da lesa na Kranjskem sploh ni, 
vendar pa zalaga Kranjska poleg domačih, tudi dokaj 
velike potrebe naših pristanišč Trsta in Reke v najiz- 
datnejši meri.

Naše naravne vodne sile in podjeten duh je pro
vzročil, da se ta važna surovina les, predeluje v popol
nejšo obliko, v tako imenovane polizdelke in v končne 
izdelke. Tako se je omogočilo, da se spravi les v 
svetovni promet, kajti v tej popolnejši obliki najde 
vsepovsod konzumentov.

S tem pa smo prišli na drugo panogo narodnega 
gospodarstva, na industrijo. Če tudi se ne govori o 
kranjski industriji v takem zmislu, da bi človeku impo
niralo, vendar se kranjske industrije ni sramovati. 
Omenil sem že preustrojitve lesa v lesne izdelke. 
Oglejmo si našo železno industrijo. Res da se je pr
votna oblika pridobitve surovega železa vsled raznih 
okolnosti morala preseliti iz Kranjske. Stari plavži v 
Bohinjski dolini, Železnikih, Kropi itd. so ugasnili — 
kajti vzlic rudi, ki se nahaja na licu mesta ali vsaj ne 
mnogo oddaljeno, ni bilo mogoče vzdržati se proti 
silni konkurenci. —: Železna produkcija, ki je poleg 
rude slonela na doma pridelanem lesnem oglju, se je 
morala umakniti v tržaški pristan, kjer so ji na raz
polago rude svetovnega prometa in ceneni angleški 
premog, oziroma koks. Pa če so tudi plavži ugasnili, 
vendar se železna industrija ni preselila iz Kranjske, 
zavzela je le drugo obliko, podelovanje surovega 
železa v popolnejšo obliko končnega izdelka. Ti iz
delki v obliki žice, žičnikov, železnih drogov in v iz
delkih za direktno uporabo se izvažajo v prav obilni 
meri zlasti za Vzhodno Azijo, sedaj moderno trgovišče, 
kjer ves kulturni svet tekmuje za prevlado. Tekstilna 
industrija kranjska se je razvila v izdatni meri. 
Ljubljanske tovarne se navadno ne omenja, ker jo 
imajo tujci v rokah in ni nikjer vidnega znaka v uspehu, 
le-te; Litija in Tržič pa zavzemata važno mesto. Čez 
naša pristanišča se ta promet ne kaže toliko, ker gredo 
izdelki tekstilne industrije kranjske zlasti na Ogrsko.

Cement je predmet novejših časov. Vsa stavbna 
tehnika ga uporablja in sicer vedno obilnejše. Naše 
staro dobro apno je ostalo sicer na svoji prvotni stop
nji, ali ves povišek v stavbni produkciji se nanaša
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na cement. Velikanske vodne zgradbe tako v notranjih 
deželah kakor v pristaniščih slone na tem produktu. 
Izvoz cementa raste od leta do leta. Snujejo se tudi 
vedno nove tovarne, ki vse dobro uspevajo.

Mlinska industrija predeluje ogrsko in inozemsko 
žito v moko za domačo porabo pa tudi za eksport 
čez Trst zlasti pa čez Reko na Angleško in domača 
mesta ob morju.

Končno je upoštevati tudi strojarsko industrijo, 
ki zavzema na Kranjskem častno mesto.

Naravno je, da take industrije zopet konzumirajo 
tujezemsko blago. Razvija se trgovina naravnim potom.

Tako nastane potreba misliti na prilike in sred
stva, kako zmagati promet.

V prvi vrsti pridejo v poštev naša pristanišča. 
Tukaj moram pač izreči naša pristanišča, če tudi imamo 
v Avstriji skoro le Trst poleg raznih dalmatinskih pri
stanišč, vendar je za nas važna tudi Reka, ki vsled 
izborne ogrske trgovske politike vidno napreduje in z 
uspehom tekmuje s Trstom.

Merodajne osebe so izprevidele, da ni misliti na 
razvoj trgovine in industrije, če niso pristanišča na taki 
stopnji, da se more pomorski promet po njih razvijati.

V prejšnjih dobah, v 60. in 70. letih je Trst zav
zemal v svetovnem prometu še jako važno mesto. 
Naravno, saj se je ta promet vršil zlasti po jadrnicah 
in se, v kolikor je za nas važno, držal povečini Sredo
zemskega morja. Ko pa so se pojavili parniki v 
svojih ogromnih oblikah, so nas hitro prekosili drugi 
narodi. Če se ozremo po kontinentu, vidimo zlasti 
severno-nemška pristanišča razvijati se v taki meri, 
kakor ni nihče pričakoval. Hamburg in druga ob
morska mesta so kakor orjaki proti našemu Trstu. 
Izborna tarifna politika je provzročila, da je kazalo 
celo naši avstrijski trgovini oziroma industriji izvažati 
v kraje ob Sredozemskem morju čez Hamburg 
vzlic temu, da je ta pomorska pot za 3000 milj daljša 
nego ona čez Trst. Še celo za kranjsko tekstilno indu
strijo je nekaj časa bolje konveniralo dobivati bombaž 
avstralske provenijence čez Hamburg, če tudi leži Trst 
pred nosom.

Genua, ki je bila nekdaj daleč za Trstom, se je 
toliko povzdignila, da ima danes 2 R, krat večji promet 
kakor Trst.

Nesrečno parobrodno društvo Lloyd, katero so 
avstrijske vlade vedno negovale, ni razumelo svoje 
naloge in se vzlic obilni državni subvenciji nikakor ni 
moglo postaviti na pravo stališče in tekmovati z drugimi, 
svojo nalogo s trgovskega stališča razumevajočimi 
konkurenčnimi podjetji. Nočem se tukaj sklicevati na 
razne ameriške in angleške družbe ali na Severonemški 
Lloyd, ki bi se tudi Trsta rad polastil; naj omenim le 
ogrske družbe „Adria“ ali „Ungaro-Croata“. Ti družbi 
sta se v kratki dobi tako razvili, da z Lloydom z

uspehom konkurirata, da se je moral Lloyd na škodo 
eksportnemu prometu kartelirati in prepustiti ves promet 
iz Sredozemnega morja od črte, ki drži od otoka 
Sicilije na jug proti zahodu, torej : Francijo, Španijo, 
Angleško in Severno Ameriko. To karteliranje škoduje 
zlasti našemu prometu z mlevskimi izdelki, ker morejo 
Ogri blago iste prvotne provenijence z Reke za ca. 
70 kron pri vagonu ceneje spraviti na Angleško nego 
mi, naj že to poskusimo izvažati čez Trst ali čez Reko.

To slabo trgovsko razumevanje je pripravilo 
avstr. Lloyd vzlic dosedanji 4% milijona kron znašajoči 
državni podpori na rob propada, tako da se država 
že ni hotela več pogajati z Lloydom za daljno državno 
podporo, ker je ves parabrodni park zastarel ter po
trebuje obnovitve, in ker so druga podjetja stavila 
ugodnejše ponudbe. Lloyd je zahteval državne pod
pore neupoštevši redne subvencije za obnovitev svojega 
parobrodnega parka. Sestavljal je vsako leto jako čudne 
bilance, katerih navadni ljudje niso mogli razumevati, 
prišel pa je danes v položaj, da ne more nikakor 
dalje po tej poti. Država se je pogajala z Lloydom in 
stoji danes na stališču, da mora Lloyd spraviti svoje 
razmere v red. Kar je zgubljeno, je zgubljeno. Država 
zahteva, da se nominalna vrednost Lloydovih akcij 
zmanjša na polovico, da torej akcija v bilanci ne bo 
vpisana na pr. s 1000 kronami, marveč le s 500 kro
nami. Na ta način bi bila prilika dana izdaji novih 
akcij v še enkratnem številu, da bi torej akcijski kapital 
znašal toliko, kakor je bil vpisan dosedaj, žalibog pa 
le vpisan. S pomnožitvijo kapitala kakih 10 do 12 
milijonov kron se ima nabaviti nov parobrodni park 
in popolnih stari. Država pa je pripravljena potem 
zvišati svojo subvencijo za razne vožnje, še za pri
stojbino Sueškega kanala, ki znaša okoli x/2 milijona 
in pa za razne druge subvencije razširjenega prometa, 
tako da bi vsa državna redna subvencija se vzdignila 
od dosedanjih 4x/2 milijonov na 7% milijonov.

Ta dogovor se ima te dni zaključiti.
Država pa ne podpira le Lloyda, ona podpira 

promet po morju tudi s tem, da daje podpore pri 
zgradbi parobrodov in tudi za promet sam prostemu 
brodarstvu v kolikor le-ta ne tekmuje po Sredozemskem 
morju s črtami Lloydovimi. Izven Sredozemskega morja 
pa dobiva prosto morsko brodarstvo, tudi tuje bro
darstvo, podpore od avstrijske države, ako prevaža 
blago z avstrijskih pristanišč v tuja in nasprotno v 
neki gotovi izmeri, tudi če so črte tega prostega bro
darstva vzporedne z Lloydovimi črtami.

Sedanji v Trstu se razvijajoči promet znaša ca. 
1,137.000 ton. Naravnim potom se na leto zviša pov
prečno po izkušnjah zadnjih let promet za 50.000 ton. Čez 
20 let je pričakovati, ne oziraje se na druge okolščine pro- 
meta2,387.000 ton. Po novi železnici se pričakuje po malem 
zvišanje za 500.000 ton torej bi znašalo to 2,887.000 ton.
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Po sebi je umevno, da takemu prometu nikakor 
ne morejo zadostiti obstoječe naprave. Tedaj ko se je 
zgradila nova luka, se je mislilo, da bo to zadostovalo 
za delj časa. Promet pa je tako silno narastel, da smo 
danes v neprijetnem položaju, da prišedši brodovi ne 
morejo do brega, ker je ta vedno zaseden. Pripeti se, 
da morajo brodovi čakati do teden dni, predno se jim 
ponudi prilika, priti do brega.

Bližina mesta tržaškega se je morala tudi vpo
števati pri zgradbi nove luke, kajti popolnoma igno
rirati Trsta nikakor ne gre.

V koliko se pa bode moglo spraviti v sklad 
naprave v luki z zahtevo prevoza po obrežni tržaški 
železnici, se danes pač ne more presoditi, kajti že [ 
sedaj ta obrežna železnica ne zadostuje zahtevam in 
ne zmore prometa.

Eden glavnih predmetov v Trstu, ki se izvažajo, 
je les. Lesna trgovina pa se suče danes v Trstu v 
takih oblikah, ki so bolj podobne detajlni trgovini. 
Le malo je trgovin v Trstu, ki obenem nakladajo cele 
parobrode, kakor se to na pr. vrši v Galacu in Odesi, 
odkoder se prevaža les zlasti v Egipet. Mali naročniki 
s katerimi mora tržaška trgovina v prvi vrsti računati, 
ne naročajo takih množin. Zato pa tudi ni misliti, da 
bi se lesna trgovina preselila v novo luko, marveč 
bo še dolgo ostala na starem mestu.

Treba bo torej tudi oni les, ki bo prihajal po 
novi železnici v Trst, prevažati v staro luko, kar bode 
skoro nepremagljiva naloga obrežni železnici.

Neumevno mi je, kako se je moglo pri graditvi 
nove železnice prezirati to okolnost.

Južna železnica je svoj čas ministrstvu predlagala, 
da napravi država v sporazumljenju z njo razdelilno 
postajo na Občinah.

Nasprotniki južne železnice so zmagali, zato se 
je nalašč nova železnica gradila tako, da ni v isti višini 
kakor južna.

V novejšem času so vendar merodajne osebe 
izprevidele, da se ne more ignorirati južne železnice. 
Začela so se pogajanja glede preuredbe na Opčinah, 
in sedaj je upati, da se izvrši preuredba tako, kakor 
jo zahteva dejanski položaj. — Blago, ki je namenjeno 
v Trst, se bo torej že tako porazdelilo, kakor odgo
varja nadaljnemu izvozu.

Lepi in dalekovidni vzgledi po drugih velikih 
pomorskih mestih so kazali, da se je pri velikem sve
tovnem prometu ozirati zlasti na promet kot tak. Tako 
vidimo na severonemških pristanih, da se glavni promet 
vrši precej oddaljeno od mesta, tam kjer je ravno 
možno vporabljati vsa sredstva za olajšavo prometa.

To je napotilo tudi naše avstrijske projektante, 
da so začeli misliti na drugo naravno, popolnoma v 
zatišji ležeče mesto, namreč na luko Panzano. Tam 
je dana lepa prilika napraviti primerno luko. Seveda

je upoštevati okolnost, da je ta od Trsta oddaljena 
21-5 km, dočim je Sv. Andrej od sedanje proste luke 
oddaljen le 4 km. Projektovana luka pod Servolo bi 
bila oddaljena 6’5 km, ona pod Zavijem 8-5 km.

O tem vprašanju pa, ki bo gotovo prišlo enkrat 
na površje, naj si belijo glave naši potomci.

Mi se moramo sedaj zadovoljiti s projektom, ki 
je v nekakem boljšem razmerju s finančno silo haše 
države, z luko Sv. Andreja.

Upajoč, da bodo te zgradbe imele za našo de
želo ugodnih posledic, saj je ta dežela predestinirana 
za otvoritev novih industrij, ki bi izvažale svoje pri
delke črez Trst, ki ji leži pred nosom, mislim, da se 
bo tudi tržaško mesto vedno bolj razvilo. Treba je le 
gledati na to, da se nam popolnoma ne odtuji v na
rodnem oziru. Daljna bodočnost bo gotovo dala pri
liko tržaški okolici in novim naseljencem povzdigniti 
narodno zavest slovenskega prebivalstva v Trstu in to 
važno mesto polagoma pridobiti našemu slovenskemu 
narodu, čigar last je bilo nekdaj in čigar last mora 
postati v bodočnosti.

Kolikega vpliva je tako razmerje na brodovje 
svetovnega prometa je jasno, ker stroški ne čakajo, 
marveč je vsaka minuta drago plačana. Zato se pa 
veliki brodovi ogibljejo Trsta.

Misliti je bilo na zidanje novega obrežja in 
pomolov.

V rešitev te naloge so se napravili razni projekti, 
katerih izvršitev bi bila potrebna v teku časa. Ti pro
jekti se nanašajo na tržaško naravno pristanišče v 
zalivu proti Servoli, Zavijam oziroma Muggiji. Ko se 
je enkrat določilo, da ima stati izid nove železnice 
pri Sv. Andreju, je bila prva misel ta, da se ima graditi 
na istem mestu tudi luka. Čudno je sicer videti, naj 
bi se napravila luka na onem mestu, kjer suha 
zemlja najdlje seže v morje na nekem pomolu. Zato 
so se pojavili resni ugovori od imejiteljev brodov, češ, 
da tam ne najdejo zavetja proti burji, da nastanejo 
velike nevarnosti vsled obrambnega zidu, ob katerem 
se ob hudem viharju ladje v pristanu lahko poško
dujejo. Od merodajne strani se je ovrglo te ugovore 
in priznalo, da za sedaj odgovarja nova luka pri sv. 
Andreju, s tem, da se napravijo stopnjevaje trije 
obrambni zidovi, ki zadržujejo razburkano morsko 
valovje in da se poleg brega napravi tri pomole. V 
kotu pri Servoli naj pa bi bila luka za les. Po izvršitvi 
tega projekta, ki se je končno odobril in sprejel, ter 
je sedaj v izvršbi, se pridobi toliko obrežja, da 
znaša le-to skupno s staro luko in starimi pomoli 
8'350 ktn.

Delo ima biti končano leta 1918. Po poprej na
vedenih prometnih številkah bi prišlo na 1 m brega 
prometa 346 ton na leto.
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Če nova železnica res pripelje, kakor sodijo op
timisti, namesto poprej omenjenih novih 500.000 ton, 
870.000 ton, bi bilo pričakovati v 25 letih prometa 
3,259.000 ton ali 393 ton na 1 /ra brega.

Vse delo je bilo proračunano na 94 milijonov 
kron. Od tega zneska bi prišlo na izboljšanje starega 
pristana 34 milijonov, na nov pristan pa 60 milijonov. 
Slednjih 60 milijonov se razdeli za vodne zgradbe s 
37 milijoni in za druge naprave 23 milijonov.

Razume se, da so se poleg drugih ozirov pri 
določitvi točke pri sv. Andreju za novo luko upoštevali 
stroški, ki bi bili pri drugih projektih dokaj večji, 
zlasti zato, ker je' tam morje silno blatno, kar one
mogoči točni proračun stroškov. Luka pod Servolo bi 
stala približno 25 milijonov kron več, od katerih je 
proračurieno samo za ekspropriacijo 10 milijonov, ker 
so tam plavži kranjske indi družbe.

Luka v Zavijah je pa še dražja in znaša še 
enkrat toliko kakor ona pri Sv. Andreju, torej okrog 
114 milijonov.

Penzijsko zavarovanje privatnih 
uslužbencev.

(Konec.)

Premije, ki se imajo vsak mesec vplačevati, zna
šajo v prvem plačilnem razredu 6 K, v drugem 9 K, 
v tretjem 12 K, v četrtem 18 K, v petem 24 K in 
v šestem 30 K. Od teh premij plačujejo delodajalci | 
dve tretjini, zavarovanec eno tretjino; deloda
jalec je tuđi opravičen odtegniti zavarovancu pri plači 
na tega odpadajoči del premije. Zastale premije se 
obrestujejo po 4 odstotke.

Zavarovanje se organizira z ustanovitvijo pokoj
ninskega zavoda na Dunaju ter podružnice le-tega po 
glavnih mestih kronovin, oziroma če nanese potreba, se 
ustanovi v eni deželi tudi lahko več podružnic.

Upravo pokojninskega zavoda oskrbuje predsed
stvo in občni zbor. Predsedstvo obstoji iz predsednika 
in 20 članov, od katerih je polovica delodajalcev in 
polovica zavarovancev. Predsednika imenuje notranje 
ministrstvo za negotov čas ; ta ne sme biti član zavoda. 
Ostale člane predsedstva voli občni zbor največ na 
pet let. Od teh mora najmanj dve petini stanovati na 
Dunaju. Občni zbor sestoji iz odposlancev, katere od
pošljejo deželne podružnice in sicer odpadeta na po
družnice na vsakih 5000 članov po dva odposlanca 
Predsedstveni člani pokojninskega zavoda razen pred
sednika opravljajo svoja mesta brezplačno, povrnejo se 
jim le s tem zvezani stroški. Predsedstvo nastavlja tudi 
plačane uradnike. Organizacije deželnih podružnic imajo 
svoj poslovni red in sestoje iz odbora in občnega zbora. 
Predsednika odbora imenuje notranji minister, ostale

odbornike, katerih je deset, voli občni zbor in sicer 
pet delodajalcev in pet zavarovancev. V ostalem velja to, 
kar smo povedali o pokojninskem zakonu. V občni zbor 
volijo člani pismeno po skupinah delodajalcev in zava
rovancev in sicer na vsakih 1000 članov po dva od
poslanca oziroma dva namestnika.

V zmislu tega zakona zavarovanju podvrženi se 
zavarujejo lahko tudi pri drugih zavodih, toda poprečno 
morajo biti najmanj za toliko zavarovani, kakor po 
tem zakonu. Dotični zavod mora stati pod državnim 
nadzorstvom.

Priglasiti in odglasiti zavarovanju podvržene usluž- 
bene je dolžnost delodajalcev tekom osmih dni na 
predpisani način. Enaka dolžnost velja tudi glede iz- 
prememb v plačah, kakor tudi vseh drugih izprememb.

Na sedežu vsake deželne podružnice pokojnin
skega zavoda se ustanovi stalno sodišče, ki obstoji na 
polovico iz delodajacev in na polovico iz zavarovancev. 
Predsednika in namestnika imenuje justični minister iz 
sodnih uradnikov.

Pokojninski zavod in deželne podružnice so pod 
državnim nadzorstvom.

Delodajalci, ki napovedo pri zglašitvi in odgla- 
sitvi neresnične podatke, se kaznujejo z denarno globo 
od 10—1000 K, oziroma z zaporom od 1 dneva do 3 
mesecev. Isto velja tudi za zavarovance. Delodajalci, ki 
svojim nastavljencem odtegujejo večje zneske pri plači

narno globo do 400 K, oziroma do enega meseca. —
S predstoječim smo navedli najvažnejše določbe 

novega zakona, kateremu so podvrženi tudi trgovski 
uslužbenci. Ni dvomljivo, da je namen tega zakona 
pošten in hvalevreden in to je tudi večina privatnih 
nastavljencev hvaležno priznala. Vender pa ta zakon ni 

j vsem skupinam privatnih nastavljencev všeč, kajti različne 
I skupine imajo različne interese, določbe so pa le za vse 

ene in iste.
Naš namen ni, da bi s stališča trgovca ali trgov

skega sotrudnika dali ta zakon pod kritičen nož, vendar 
pa lahko navedemo, kakšno mnenje imajo naši sta
novski tovariši drugod o tem zakonu.

Splošno se lahko reče, da niti trgovci, niti trgov
ski uslužbenci niso zadovoljni z njim. Prvotno namreč 
vlada ni imela namena pritegniti trgovskih uslužbencev 
v zavarovalno dolžnost tega zakona. To se je zgodilo 
šele na predlog socijalnopolitičnega odseka, ki je v be
sedilo vrinil besede, da je zavarovanju po le-tem za
konu podvrženo tudi „trgovsko pomožno osobje.“ Teh 
besed namreč ni bilo v vladni predlogi. S stališča 
trgovcev se ugovarja zakonu naslednje. Za privatne 
uradnike, ki so po svoji službi kolikortoliko precej 
stalno nastavljeni, je zakon na mestu. Toda trgovskim 
nastavljencem, kjer so dogovori o osemdnevnem, tri
dnevnem ali celo enodnevnem odpovednem roku po-
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gosti, ta zakon ne more ustrezati. Trgovski nastavljenci 
menjajo vedno svoje službe in s tem se njih skromna 
plača se bolj zmanjša. K temu pride še, da nastav
ljenci povprečno ne dosežejo visoke starosti in da ve
čina njih ne bi nikoli doživela starostne rente. Tukaj 
bi moral veljati princip : manjše rente pri manjših do
neskih in krajši prispevajoči dobi. Tukaj bi morala 
v poštev priti v prvi vrsti invaliditetna renta in ne sta
rostna renta, katero le malokdo doživi.

Gremij dunajskega trgovstva je že protestiral zoper 
ta zakon ter vložil na gosposko zbornico peticijo. 
V sporazumljenju s trgovskimi nastavljenci se je tudi 
sprejela resolucija, da je ta zakon tako za principale, 
kakor za trgovske nastavljence v tej obliki nespre
jemljiv in zato se prosi, da se trgovsko pomožno 
osobje izloči iz tega zavarovanja.

Trgovski nastavljenci ugovarjajo temu zakonu 
zlasti v tem, da so premije previsoke in da ne stoje 
v nobenem razmerju k zelo negotovim in vedno se 
menjajočim plačam nastavljencev. Sicer določuje zakon, 
da morajo delodajalci plačevati dve tretjini teh premij, 
toda bati se je, da bi trgovci prevrnili plačevanje premij 
na nastavljence, če drugače ne, pa s tem, da bi jim 
plače zmanjšali. Zgodilo bi se tudi, da bi se v trgovinah 
večinoma nastavljale pomožne osebe pod osemnajstimi 
leti, kajti v zmislu zakona take osebe niso podvržene 
zavarovanju. Negotovost eksistence v trgovskem obrtu 
obstoji zlasti v tem, da postajajo odpovedni roki vedno 
krajši in to okolnost je socijalnopolitični odsek popol
noma prezrl. Starostna renta je za trgovske nastavljence 
skoro nedosegljiva, kajti v dosego te se mora prispe
vati premije najmanj 40 let; ako se vračunijo vojaška 
leta in čas, ko je nastavljenec brez službe, se zviša to 
čakanje na 50 let. Na podlagi statistike dosežejo trgov
ski nastavljenci poprečno starost 37 let; lahko se torej 
reče, da se ta določba norčuje iz trgovskih nastav
ljencev.

Vdovska renta in vzgojevalni prispevki so tako 
majhni, da so jako neznatnega pomena.

Dunajski nastavljenci zahtevajo popolno izpre
membo tega zakona in če se bi to ne zgodilo, pa iz
ločitev trgovskih pomočnikov iz zakona.

Končno omenjamo še, da se je tudi kranjska 
trgovska in obrtniška zbornica v zadnji seji izrekla 
zoper ta zakon ter sklenila, da se gosposka zbornica 
naprosi, naj ne pritrdi v poslanski zbornici sprejetemu 
zakonu o penzijskem zavarovanju privatnih uslužbencev, 
ker zakon v sprejeti obliki ne odgovarja potrebam pri
zadetih krogov. Zahtevati je, da država prispeva s pri
mernim zneskom k zavarovalnim premijam.

Dr. Rudolf Marn.

Udeležba pri volitvah v trgovsko in 
obrtniško zbornico.

Letošnjih dopolnilnih volitev v trgovsko in obrt
niško zbornico so se volilci udeležili v izredno mno- 
gobrojnem številu.

Kakor znano, so volilci v trgovskem oziroma 
obrtnem odseku zborničnem vsi člani trgovskega ozi
roma obrtnega stanu, ki imajo vse državljanske pravice 
in v zborničnem okraju, to je na Kranjskem, izvršujejo 
kakšno trgovino oziroma obrt ali rudarstvo, bodisi sa
mostojno bodisi kot javni družabniki, potem one osebe, 
ki kot načelniki ali ravnatelji vodijo trgovinska ali in- 
dustrijalna delniška podjetja, če je za navedene obrate 
plačati najmanj 5 kron pridobnine na leto.

Volilci so v vsakem odseku porazdeljeni po višini 
davka v posamezne kategorije.

V prvi kategoriji trgovinskega odseka, kateri pri
padajo vsi trgovci, ki plačujejo najmanj po 350 kron 
pridobnine na leto, je imelo pri letošnjih dopolnilnih 
volitvah 78 trgovcev volilno pravico. Pri popolnih vo
litvah 1. 1902. je bilo v tej kategoriji 68 volilcev, šte
vilo se je torej pomnožilo za deset. Največ teh volilcev 
je seveda v Ljubljani: 52. Veljavno volilo je letos 66 
(1. 1902: 52) volilcev. Slovenskih glasov je bilo 49, 
nemških 17 (1. 1902: slovenskih 37, nemških 15).

V drugi kategoriji trgovinskega odseka, ki obsega 
vse trgovce, ki plačujejo vsako leto najmanj po 30 kron 
pa manj nego 350 kron pridobnine, je bilo letos 674 
volilcev, leta 1902 pa 626, število je torej poskočilo 
za 48. Tudi teh volilcev je največ v Ljubljani: 207. 
Večje število jih je v sodnih okrajih Kamnik (39), 
Kranj (28), Ljubljana okolica (41), Novo mesto (29), 
Kočevje (20), Škofja Loka (21), Postojna (20), Vrhnika 
(18), Cerknica (18), Radovljica (18), Vipava (17), Lo
gatec (16), Kranj, gora (16). V ostalih okrajih se giblje 
število od 1 do 15. Veljavno volilo je letos 525 volilcev 
1. 1902 pa 326. Kandidati narodne napredne stranke 
so dobili 342 glasov, kandidati slovenske ljudske stranke 
146 glasov, nemških glasov je bilo 35 (1. 1902: nar. 
napr. 243, kat. nar. 70).

Tretja volilna kategorija trgovinskega odseka 
obsega vse trgovce, ki plačujejo na leto najmanj 5 kron 
pa manj nego 30 kron pridobnine. Teh volilcev je bilo 
letos 1612, leta 1902 pa 1495, prirastek znaša potem
takem 117. Tudi za to kategorijo je največ volilcev 
v Ljubljani, namreč 253, njej sledi z večjim številom 
sodni okraji Ljubljana-okolica (149), Kamnik (113), 
Kranj (110), Radovljica (100), Škofja Loka (93), Kranjska 
gora (74), Brdo (66), Ribnica (48), Kočevje (43), Novo 
mesto (37), Vrhnika (36), Višnja gora (35), Litija (34), 
Lož (34). V ostalih okrajih je število 11 do 31. Veljavno 
je v tej kategoriji volilo letos 828 volilcev, leta 1902 
pa 651. Na kandidate slovenske ljudske stranke je pri-
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palo 420 glasov, na kandidate narodne napredne stranke 
392, nemških glasov je bilo 14 (1. 1902: nar. napr. 
365, kat. nar. 283).

Vseh volilcev v trgovinskem odseku je bilo 
letos 2364, od teh je veljavno volilo 1419, to je 
okoli 60%. Leta 1902 je bilo vseh volilcev v tem od
seku 2189, od teh jih je veljavno volilo 1029, to je 
okoli 47%.

V prvi kategoriji obrtnega odseka, v kateri so 
vsi obrtniki, ki plačujejo najmanj po 450 kron pridob- 
nine na leto, je bilo letos 99 volilcev, leta 1902 pa 
88, prirastlo jih je torej 11. Največ teh volilcev je v Ljub
ljani (43), potem v sodnem okraju Kamnik (21), Kranj
ska gora (16), v ostalih okrajih 1 do 6. Veljavno jih 
je letos volilo 69, nemških glasov je bilo 44, slovenskih 
25. L. 1092 je v tej kategoriji veljavno volilo 49 vo
lilcev, nemških glasov je bilo 42, slovenskih 7.

V drugi kategoriji obrtnega odseka so vsi obrt
niki, ki plačujejo vsako leto najmanj po 30 kron, pa 
manj nego 450 kron pridobnine. Teh volilcev je bilo 
1173. Največ jih je v Ljubljani (300), v večem številu 
so v sodnih okrajih Ljubljana okolica (121), Radovljica 
(82), Kamnik (71), Kranj (61), Novo mesto (57), Kranj
ska gora (44), Kočevje (39), Postojna (39), Škofja Loka 
(37), Vrhnika (34), v ostalih okrajih 3 do 27. Veljavno 
jih je volilo 887. Na kandidate narodne napredne stranke 
je pripadlo 517 glasov, kandidati slovenske ljudske 
stranke so dobili 319 glasov, nemških glasov je bilo 51.

V tretji kategoriji obrtnega odseka imajo volilno 
pravico vsi obrtniki, ki plačujejo na leto najmanj 5 kron, 
pa manj nego 30 kron pridobnine. Teh volilcev je vseh 
5594, največ v sodnem okraju Ljubljana okolica (530), 
nato v Ljubljani (402), potem slede sodni okraji Ra
dovljica (328), Kranj (321). Kamnik (318), Kočevje (294), 
Novo mesto (260), Škofja Loka (246), Litija (236), Rib- 
bnica (198), Vrhnika (152), Krško (151), Kostanjevica 
(145), Idrija (139), Brdo (138), Mokronog (136), Po
stojna (129), Črnomelj (124), Višnja gora (119), Ilirska 
Bistrica (116), Radeče (116), Velike Lašče (116), Vipava 
(116), Metlika (111), Kranjska gora (107), Cerknica (92), 
Tržič (92), Žužemperk (86), Lož (85), Logatec (73), 
Trebnje (64) in Senožeče (54). Veljavno je volilo v tej 
kategoriji 3215 volilcev. Kandidati slov. ljudske stranke 
so dobili 1767 glasov, kandidati narodne-napredne 
stranke 1339, 100 glasov je bilo nemških.

L. 1902 sta sedanja druga in tretja volilna katego
rija skupaj volili. Volilcev je bilo takrat 6815, torej sta 
imeli letos druga in tretja volilna kategorija skupaj 48 
volilcev manj nego 1. 1902, stara druga kategorija, ki 
se je po volilni preosnovi 1. 1905 razdelila na dve 
(sedanjo drugo in tretjo). L. 1902 je veljavno volilo 
3124 volilcev (nar. napr. 1767, kat. nar. 1332).

Četrta volilna kategorija obrtnega odseka, tako
zvana montanska sekcija, obsega vse rudniške podjet

nike, ki plačujejo najmanj 5 kron pridobnine na leto. 
L. 1902 je imela 15 volilcev, letos samo 9, od teh jih 
je veljavno volilo 5, oddali so vsi glas za nemškega 
kandidata; 1. 1902 jih je veljavno volilo 10.

Vseh volilcev v obrtnem odseku je bilo letos 
6875. od teh jih je veljavno volilo 4176, to je okoli 
60%; leta 1902 je bilo vseh volilcev v tem odseku 
6918, od teh jih je veljavno volilo 3183, to je okoli 
46%.

V obeh odsekih, trgovinskem in obrtnem, je bilo 
potemtakem volilcev letos : 9239, od teh jih je veljavno 
volilo 5595, to je okoli 60%; 1. 1902 je bilo vseh vo
lilcev 9107, veljavno jih je volilo 4212, to je okoli 46%.

Zbornica ima sedaj naslednje prave člane.
I. Trgovinski odsek:
Prva kategorija: gg. Ivan Hribar, ravnatelj banke 

„Slavije“ v Ljubljani in Fran Kollmann, trgovec 
v Ljubljani.

Druga kategorija: gg. Fran Hren, Ivan Mejač, 
Viktor Rohrmann in Feliks Urbanc, vsi trgovci 
v Ljubljani.

Tretja kategorija: gg. Anton Ditrich, trgovec 
v Postojni, Ciril Pirc, trgovec v Kranju, Fran Šubelj, 
trgovec v Kamniku in Pavel Velkavrh, trgovec v Ljub
ljani.

II. Obrtni odsek:
Prva kategorija: gg. Ivan Baumgartner, to

varnar v Ljubljani in Andrej Gassner, tovarnar v 
Tržiču.

Druga kategorija: gg. Josip Le n a r či č , tovarnar 
na Vrhniki, Vinko Majdič, tovarnar v Kranju, Ivan 
Rakovec, tovarnar v Kranju, Ivan Schrey, pekovski 
mojster v Ljubljani in Filip Supančič, stavbnik v 
Ljubljani.

Tretja kategorija: gg. Davorin Frančič, klobučar 
v Novem mestu, Josip Globelnik, krojaški mojster 
v Ljubljani, Fran Kraigher, krojaški mojster v Ljub
ljani, Ivan Kregar, pasar v Ljubljani in Ivan Z a m 1 j e n, 
črevljarski mojster v Ljubljani.

Četrta kategorija: gg. Karl Luckmann, ravnatelj 
kranjske industrijske družbe na Jesenicah in Viljem 
To en nies, tovarnar v Ljubljani.

Črtice iz kemije vsakdanjega gospo
darskega življenja.

Predaval v društvu „Merkur“ dne 17. februarja 1906 inžener-kemik 
J. Turk.

Častita gospoda!
Došlo mi je povabilo, da bi kaj predaval v slav

nem društvu „Merkur“ o kemičnih proizvodih, katerih 
dobivanje mora dandanes zanimati vsakega naobra-



Št. 4. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Stran 47.

ženca, zlasti pa trgovca, ki pride z njimi v svoji ob
sežni praksi, ali pa v svojem domačem gospodarstvu 
v dotiko.

Odkritosrčno priznavam, da me je bilo prijazno 
povabilo spravilo v dokaj veliko zadrego, v zadrego 
ne toliko zaradi pomanjkanja potrebnih predavateljskih 
sposobnosti, marveč zategadelj, ker je po mojem skrom
nem mnenju težko govoriti o stvareh, o katerih se pri 
nas še ni govorilo niti pisalo. Kdor hoče namreč pri 
nas govoriti o predmetih iz blagopoznanstva in ke
mične tehnologije, mora takorekoč šele ledino orati in 
ker je ta ledina dokaj trda, je oranje na nji trudapolno 
in težavno.

In da sem se v očigled temu dejstvu radostno 
odzval prijaznemu povabilu, sem storil to predvsem iz 
spoštovanja, ki ga gojim do slavnega društva „Mer
kur“ in pa zategadelj, ker vidim v naobraženem slo
venskem trgovcu ono silo, ki ima pospešiti naš gospo
darski razvoj ter privesti mali slovenski narod do 
gmotnega blagostanja, na katerem edino more vseobče 
napredovati.

Dobro bi bilo seveda, ko bi vam mogel podati ce
lotno sliko iz blagopoznanstva in kemične teh
nologije. Toda kaj takega ni mogoče v enem samem 
predavanju storiti in za več predavanj nimam potreb
nega časa niti potrebnih priprav in pripomočkov, brez 
katerih so slična predavanja pusta in nezanimiva. Po
dati vam morem torej samo drobtinico, odmrvljeno 
iz celote. Je li pa to malo, kar vam mislim predavati, 
tudi prav izbrano, o tem ne morem sam soditi, ker 
sodba bo na vaši strani. Volja moja pa je dobra in 
zato upam, da bo milostna tudi vaša sodba.

Gospoda moja ! Kdor izmed vas je bil pri mojem 
zadnjem predavanju, je imel priliko slišati, koliko važ
nosti za naše bitje sta gorkota in svetloba. Z 
njiju pojavom, sem rekel takrat, je ozko združen tudi 
pojav življenja na zemlji.

Neizmerno velik in neizčrpljiv se nam dozdeva 
zaklad gorkote in svetlobe, ki ga siplje solnce tako 
radodarno na nas zemljane. Vendar pa neposredna 
solnčna gorkota in svetloba ne zadostujeta našim vsak
danjim potrebam. Veliko preslaba je namreč solnčna 
toplota, ki prihaja naravnost od solnca do nas, da bi 
mogli pri nji skuhati svoje kosilo, ali pa s pomočjo 
nje segreti v mrzlih zimskih dneh svoja bivališča; 
kakor si jih ne moremo razsvetljevati v temnih nočeh 
naravnost s solnčno svetlobo. Ako si hočemo torej 
skuhati razna jedila, ne bomo razpostavili loncev 
solnčnim žarkom, ampak jih bomo pristavili k ognju. 
Prav tako se ne bomo postavili v mrzlih zimskih nočeh 
na solnčni kraj, ampak k topli zakurjeni peči, ker solnce 
je po zimi brez moči, da bi nas moglo ogreti. In ako 
hočemo končno še kaj delati, čitati in se razveseljevati 
v dolgih zimskih in drugih večerih, prižgati si moramo

luč, ker neposredna solnčna svetloba nam ni po noči 
na razpolago. Skratka, napraviti si moramo torej ogenj 
in prižgati luč ter se tako posluževati posredne solnčne 
gorkote in svetlobe, ki sta zbrani v raznih organskih 
snoveh, ki nam služijo za kurjavo in svečavo. To sto
rimo tako, da vžgemo vžigalico ter zakurimo s 
pomočjo nje ogenj, kjer ga ravno potrebujemo in pri
žgemo svečo ali pa svetilko, ko poide dnevna svetloba.

To je dandanes lahko rečeno in prav tako lahko 
tudi storjeno. Vse drugače pa je bilo v starodavnih 
časih. Stari narodi niso poznali vžigalic in so vsled 
tega morali v potu svojega obraza drgniti les ob les 
toliko časa, da so utrli ogenj. Zato pa so stari narodi 
vedeli veliko bolj ceniti dobroto ognja, kakor jo vemo 
mi in so prav vsled tega videli v ognjišču svetišče, 
kjer se je hranil in skrbno čuval za tedanje čase naj
dragocenejši zaklad v podobi ognja.

Šele okoli 14. stoletja po Kristusu se je obrnilo 
v tem oziru nekoliko na boljše, ko so umeli napraviti 
ogenj s pomočjo iskre, ki se ukreše, ako se kreše 
jeklo ob kresilni kamen in od katere se vžge 
kresilna goba ali kako drugo netilo. Posebno pri
pravno in udobno ni bilo tudi to vžigalo, vendar 
je bilo še v začetku pretečenega stoletja edino obče 
dostopno in uporabno. V zakotnih krajih pa se je 
ohr.anilo do današnjega dne.

Živahno gibanje, ki se je bilo začelo v začetku
19. stoletja na vseh poljih obsežne tehnike, ni tudi v 
vžigalni tehniki prešlo brez vidnih in trajnih sledov. V 
tem času se je prvič poizkušalo priti s pomočjo na
činov, na podlagi katerih se da napraviti ogenj v 
kemičnih laboratorijih, do obče uporabnih vžigalic. 
Tako so bile leta 1812. v prometu in uporabi vži
galice, katerih vžigalninaalivžigalna tvarina 
je sestajala iz kalijevega klorata in sladkorja 
in ki so se vžigale s pomakanjem v žvepleno ki
slino. Tu imam za primero zmes kalijevega klorata 
in sladkorja. Treba je le, da se te zmesi dotaknem s 
stekleno palico, ki je bila pomočena v žvepleno kislino, 
in že se vname ter eksplozivno zgori. Taka zmes je 
bila torej z lepili pritrjena na les, oziroma na lesene 
šibice (klinčke) in ako so se tako napravljene vžiga
lice pomočile v žvepleno kislino, so se vžgale. Sto 
takih vžigalic je stalo tedaj na Dunaju približno 2 K 
in se vsled tega, kakor tudi zaradi velike nevarnosti, 
ki je bila združena z njih uporabo, niso mogle pri
ljubiti pri občinstvu in prav vsled tega tudi niso igrale 
v vžigalni tehniki nikdar posebno važne vloge.

Splošno dostopne in uporabne so postale vžiga
lice šele v tridesetih letih pretečenega stoletja, ko se 
je začel uporabljati za njih izdelovanje fosfor.’ — 
Fosfor je belakasto-rumena in vosku podobna, a pri 
običajni stopinji toplote dokaj trda snov. Poprej so 
dobivali fosfor iz kosti, ki sestajajo iz fosforovo-
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kislega apna. Zdaj pa ga dobivajo tudi iz cenejših 
rudninskih fosfatov, ki so v kemičnem oziru 
slično sestavljeni, kakor kosti. V ta namen se v 
droben prah zdrobljeni kostni pepel, oziroma 
moka rudninskih fosfato v razkroji z žvepleno 
kislino in tako dobljena raztopina fosforove 
kisline najprej loči od nastalega mavca ali gipsa in 
potem zgosti ter končno z dodatkom ogljenega 
prahu v zaprtih železnih posodah žari. Fosforava 
kislina se razkroji in tako nastane fosfor, ki se prekapa 
(destilira) ter se pod vodo zopet zgosti.

Na tak način dobljeni fosfor pa ni sam na sebi 
sposoben za vžigalnino vžigalic, ker je prelahko vžigljiv. 
Fosfor se namreč sam od sebe vname, ako na zraku 
leži, in zato ga moramo hraniti pod vodo. Vzemimo 
košček fosfora, ki ga med papirjem za filtracijo pre
vidno posušimo ter potem samemu sebi prepustimo 
in videli bomo, da se bo fosfor sam od sebe vnel. 
Isto opazujemo tudi lahko, ako vlijemo raztopino fos
fora v žveploogljiku na pivni papir. Žveploogljik je 
zelo shlapljiva snov in kakor hitro izhlapi, se na pa
pirju drobno porazdeljeni fosfor takoj vname (vžge).

Fosfor izgubi mnogo na svoji vžigljivosti, če so 
mu primešane tuje snovi. In na podlagi tega dejstva 
se je poizkušalo leta 1833. napraviti vžigalnino vžigalic 
iz zmesi fosfora in iz znanega vam že kalijevega 
klorata. Toda vsled lahke vžigljivosti in eksploziv
nosti take zmesi se iz nje napravljene vžigalice niso 
mogle udomačiti, zlasti pa zaradi tega ne, ker je bil 
njih transport prenevaren.

Ko pa se je kalijev klorat v zmesi s fosforom za 
glavice vžigalic leta 1835. nadomestil z drugimi, kisik 
lahko oddajajočimi snovmi, kakor sta svinčena 
rdečica in rjavi manganovec in pozneje t. j. 
leta 1837. s svinčenim nadokisom (superoksidom), 
oziroma s svinčeno rdečico in solitrom, po
stale so fosforove vžigalice ali žveplenke, 
kakor jih tudi zovemo, v resnici sposobne služiti svo
jemu namenu in so se hitro razširile po vsem kultur
nem svetu ter se tu in tam ohranile do današnjega 
dne. —

V podrobnosti delovanja fosforovih vžigalic se ne 
morem spuščati. Sicer pa vam bi prav malo koristilo, 
ako bi natanko opisal vso proceduro, ki se vrši pri 
fabrikaciji fosforovih vžigalic, ne da bi vam mogel 
obenem pokazati za njih izdelovanje potrebne priprave, 
ki se lahko vidijo le v tvornicah za vžigalice. Mislim, 
da bo zadostovalo, ako povem, da se konci lesenih 
šibic (klinčkov) — ki so ali okrogle ali pa štirivoglate 
in ki se dobivajo iz mehkega lesa, sosebno iz jelo
vine.'— najprej pomočijo v razpuščeno žveplo ali 
pa v parafin, oziroma stearin. To se zgodi zato, 
da se dobi na šibice ona snov, ki ima nalogo prenesti 
vžig vžigalice na les. Potem se pomočijo konci šibic

v vžigalnino, ki sestoji iz 4 do 7 % fosfora, 50 
in več odstotkov svinčenega nadokisa in iz raz
topine dekstrina, oziroma kleja, ki služi za vezilo, 
oziroma lepilo vžigalnine. (Dalje prih.)

Trgovska in obrtniška zbornica za 
Kranjsko.

Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko je 
imela dne 23. marca t. 1. pod predsedstvom zbornič
nega predsednika gospoda Josipa Lenarčiča redno 
javno sejo, katere se je udeležilo dvajset zborničnih 
članov. Otvorivši sejo je predsednik pozdravil novo
izvoljene člane ter jih poživljal, da po svojih najboljših 
močeh delujejo v prid interesentov, katerih koristi za
stopa zbornica. Zapisnik zadnje seje, ki se je že na
tisnil, se je odobril, tajniško poročilo se je vzelo na 
znanje. Pri poročilu o izidu zborničnih volitev je vstal 
zbornični član gosp. Ivan Kregar in dejal, da on in 
njegovi štirje tovariši poročila ne morejo vzeti na 
znanje, ker niso imeli nobenega zaupnika v volilni 
komisiji in ker sta bila v komisiji celo dva kandidata 
nasprotne stranke. Predsednik pravi, da so se volitve 
vršile pravilno, in da je komisija, kateri je predsedoval 
vladni komisar, opravila svoje posle povsem objektivno. 
Zakon ne brani, da bi bili kandidatje v volilni komi
siji, sicer se pa ob volitvi članov komisije ni vedelo, 
kdo bo kandidiral.

Sledila je volitev predsedstva za leto 1906. Izvo
ljeni so bili: za predsednika g. Josip Lenarčič, za 
podpredsednika g. Fran Kollmann, za provizornega 
predsednika g. Fran Hren. Vsi izvoljeni so izjavili, 
da sprejmo izvolitev. Za računske pregledovalce so 
bili izvoljeni zbornični člani g. Mejač, Rohrmann 
in Velkavrh.

Na predlog predsednika se je sklenilo ustanoviti 
stalen odsek, ki se posvetuje o vseh važnejših pred
metih. Tega odseka člani so sicer le ljubljanski zbor
nični svetniki, vabila na seje stalnega odseka pa bodo 
dobivali tudi izven Ljubljane stanujoči zbornični člani, 
katerim je tako mogoče, udeleževati se sej.

Za zbornična zastopnika pri komisijonalnih raz
pravah zaradi zagotovitve vojaških naturalnih potrebščin 
sta bila izvoljena zbornična člana gg. Schrey in Majdič. 
Nadalje je zbornica vnovič volila svoje zastopnike v 
šolske odbore nekaterih obrtnonadaljevalnih šol. V ko
legij za podeljevanje Ivana Mlakarja ustanov, ki so 
namenjene ljubljanskim obrtnikom in obrtnim pomoč
nikom, ki hočejo obiskovati tehnologično učilišče na 
Dunaju, je bil izvoljen zbornični podpredsednik gosp. 
Kollmann. V deželni socijalnopolitični svet, ki ga je 
ustanoviti po sklepu deželnega zbora kranjskega, je 
zbornica izvolila kot zastopnika delodajalcev gg. Ivana 
Schreya in Feliksa Stareta na Kolovcu.
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V času od 2. do 14. julija t. 1. se bo vršil na 
umetnoobrtni strokovni šoli v Ljubljani nadaljevalni 
tečaj za učitelje trgovinskih predmetov na obrtnonada- 
ljevalnih šolah s slovenskim učnim jezikom. Udelež- 
nikom tega tečaja je zbornica zagotovila subvencijo v 
znesku 220 kron. Nadalje je zbornica sklenila prispe
vati k stroškom za prireditev učnega tečaja za prikro
jevanje in za knjigovodstvo, ki ga namerava aktivirati 
pomočniški zbor krojaške zadruge v Ljubljani.

V Ljubljanski prisilni delavnici, ki napravlja že leta 
in leta občutno konkurenco obrtnikom, se namerava 
uvesti stroje za izdelovanje vrečic. Na prošnjo neke 
ljubljanske tvrdke je zbornica sklenila, obrniti se do 
deželnega odbora z nujno prošnjo, da te naprave ne pri
pusti, ker bi se sicer ustvarila drugim enakim podjetjem 
konkurenca, kateri bi nikakor ne bila kos. — Potem je 
zbornica razpravljala o prošnji konventa usmiljenih 
sestra v Ljubljani za podelitev koncesije za pokopa
vanje mrličev in sklenila izreči se zoper podelitev.

Ker je trgovinsko ministrstvo ukazalo, da se v 
Ljubljani še nadalje pobira od poštnih pošiljatev z 
vžitnini podvrženim blagom od strani poštne uprave 
manipulacijska pristojbina v znesku 20 vinarjev od 
pošiljatve kot povračilo za opravila pri odpiranju za
vitkov, je zbornica sklenila obrniti se iznova do trgo
vinskega ministrstva z nujno prošnjo, da se ta neopra
vičena davščina odpravi, ali saj primerno zniža.

O razpisu trgovinskega ministrstva, dasepovračajo 
potni stroški izven Ljubljane stanujočim članom zbor
nice, je zbornica sklenila predlagati ministrstvu, da se 
povračajo le vozni stroški, dijet pa naj se ne daje.

Zbornica je potem sklenila vložiti peticijo na 
državni zbor, da se sprejme prememba obrtnega reda, 
kakor jo predlaga obrtni odsek državnega zbora. Na
dalje je sklenila, storiti korake na pristojnem mestu, 
da se vzamejo v oficijalni imenik železniških postaj 
tudi slovenska imena postaj ter da se uvedejo na že
leznicah, ki teko po slovenskih deželah, dvojezični 
vozni listki. Tudi se bode prizadevala, da se uvedejo 
informativni uradni dnevi v Kranju in Kamniku, ob 
katerih bodo interesentje mogli sporočati železniškim 
uradnikom svoje želje. Zbornica se je pa izrekla zoper 
predlog, da se ob nedeljah ne raznaša v Ljubljani 
aviz, ker taka preuredba ne bi bila na korist kupčijskih 
krogov. Ker je na ljubljanskem južnem kolodvoru 
strankam na razpolago premalo železniških delavcev 
in ker obstoječe tehtnice ne zadoščajo potrebam, je 
zbornica sklenila, prositi postajenačelstvo, da preskrbi 
primerno število delavcev in da pomnoži število tehtnic. 
Hkratu se bode zavzela za tako ureditev aviz v Ljub
ljani, ki odgovarja interesom strank. Le tedaj naj se 
dan, ko je bila aviza dostavljena, všteje v ležarine 
prost čas, če se je aviza dostavila dopoldan.

Nato je zbornica razpravljala o podanih nujnih 
predlogih.

Zborn. član g. Ciril Pirc je stavil jako umesten 
predlog o zadevi volilne reforme za državni 
zbor. Predlog se glasi: „Častita zbornica skleni: 
Zborničnemu predsedstvu se nalaga, da v obrambo 
interesov trgovine, obrti in veleindustrije z ozirom na 
nameravano volilno reformo čimprej odpošlje na pri
stojno mesto peticijo v tem zmislu, da se na Kranjskem 
ustanovita poleg Ljubljane še dva mestna volilna okraja, 
v katera je uvrstiti vsa mesta, trge, industrijalna središča 
in one druge kraje, ki so sedež c. kr. okrajnemu so
dišču, in je stoprav potem ostalo deželo razdeliti na
mesto v vladni predlogi projektiranih 10, le v 8 
kmetskih volilnih okrajev.“

Predlagatelj g. Ciril Pirc je svoj predlog ob
širno in vsestransko utemeljil ob pritrjevanju zbornice. 
Zbor. član g. Ivan Kregar je govoril zoper predlog, 
češ, da za Kranjsko ni potrebno, da bi imelo meščan
stvo, trgovstvo in obrtništvo lastne volilne okraje. Na 
predlog zborn. člana g. Ivana Hribarja se je vršilo 
glasovanje po imenih. Predlog je bil sprejet z vsemi 
glasovi, izvzemši onih gg. Kregarja in Dav. Frančiča.

Zbornica je nato vzela v razpravo predlog zbor. 
člana Ivana Baumgartner j a, ki meri nato, da se 
naprosi gosposka zbornica, naj ne pritrdi v poslanski 
zbornici sprejetemu zakonu o penzijskem zavarovanju 
privatnih uslužbencev, ker zakon v sprejeti obliki ne 
odgovarja potrebam prizadetih krogov. Zahtevati je, da 
država prispeva s primernim zneskom k zavarovalnim 
premijam. Hkratu se je razpravljalo o predlogu zborn. 
člana g. Ivana Kregarja, ki meri nato, da se na
prosi gosposka zbornica, naj sprejme v poslanski zbor
nici sprejeti zakon o penzijskem zavarovanju.

Po kratki debati, v katero so posegli zbor. člani 
gg: Kregar, Hribar in Baumgartner, je bil sprejet predlog 
zbor. člana g. Ivana Baumgartnerja, predlog zborn. člana 
g. Kregarja pa odklonjen.

Predloga zborn. članov gg. Viljema Tönniesa in 
Ivana Kregarja glede naprave močnejših telefonskih žic 
in predlog zborn. člana g. V. Tönniesa glede posto
panja s poškodovanimi novci sta bila odkazana stal
nemu odseku v pretresovanje in poročanje.

Raznoterosti.
„Trgovski dom“. Odbor našega društva se je v seji dne 

29. marca temeljito bavil z vprašanjem „Trgovskega doma“. Ker je 
to vprašanje velevažno za naš stan, je odbor sklenil, da se raz
prava in sklepi o tem vprašanju objavijo v našem listu radi tega, 
da zvedo vsi interesenti, kako si misli odbor „Trgovski dom“. V 
Ljubljani so sedaj 3 trgovske korporacije in sicer „Gremij trgovcev“, 
trgovsko bolniško in podporno društvo ter naše društvo. Naše društvo 
ima svoje prostore v „Narodnem domu“, gremij in bolniška bla
gajna pa v Krojaških ulicah. Prostori gremija in bolniške blagajne
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odgovarjajo vsakdanjim potrebam, manjka pa posvetovalne odnosno 
zborovalne sobe, ki se bode v bodoče gotovo češče rabila. Pro
stori našega društva sestajajo 1.) iz pisarne, 2.) čitalnice in knjiž
nice ter 3.) iz sobe za pevske vaje in učne tečaje. Prostori torej 
sestoje iz treh sob, izmed katerih se vporablja zadnja tudi za se
stanke in zborovanja. Delokrog našega društva se vedno bolj širi, 
tako da sedanji prostori že sedaj ne odgovarjajo popolnoma svoji 
potrebi. Če pa se delokrog še količkaj poveča, na primer, če na
pravimo zbirko vzorcev, napravo, katero smatra odbor za zelo 
potrebno, postanejo prostori takoj premajhni. Omenjeno bodi hkrati, 
da pisarniška soba že sedaj skoraj ne odgovarja potrebi. Pa še 
nekaj je, kar ne smemo prezreti. Naši prostori so od sredine mesta 
zelo oddaljeni in smo čuli že večkrat od strani članov, da bi češče 
posebno v zimskem času zahajali v čitalnico in k pevskim vajam, 
če bi prostori ne bili od sredine mesta tako oddaljeni. Tudi se je 
izražalo mnenje, da bi naši učni tečaji bili veliko bolje obiskani, 
če bi učni prostori ne bili tako oddaljeni. Iz predstoječih izvajanj 
je razvidno, da bode posebno našemu društvu glede prostorov v 
najbližji bodočnosti kaj ukreniti. Priti pa mora prej ali slej tudi 
čas, da si slovensko trgovstvo postavi lastni dom, kakršni so že 
skoro v vseh glavnih mestih (po nekodi še celo po več). Naše 
društvo si je stavilo kot edina splošna slovenska trgovska or
ganizacija to točko na slavnostnem občnem zboru v svoj program 
ter s tem tudi prevzelo dolžnost, da se ta stanovsko velevažna 
ideja svoječasno uresniči. Iz trgovskih krogov so nam došla vpra
šanja, kako si misli naše društvo „Trgovski dom“, zato si štejemo 
v dolžnost že sedaj stvar, čeravno je še v povojih, nekoliko očr
tati. To pa še posebno radi tega, ker se je nas zagotavljalo, da 
bodo prispevki veliko bolj naraščali, če trgovskemu stanu podamo 
vsaj približno sliko svojega projekta. Odborovo mnenje je, da bi 
bil „Trgovski dom“ reprezentativna stavba, kjer naj bi našla pro
stora prej omenjena trgovska društva, dalje gremijalna šola, trgovski 
denarni zavod, zbirka vzorcev ter eventualno višja trgovska šola. 
Stavba naj bi imela tudi eno večjo in eno manjšno posvetovalno 
dvorano, dalje restavracijo in nekaj sob za nastavljence, ki so brez 
svoje krivde brez posla. Jasno bodi pa že sedaj povedano, da bi 
morala biti stavba kolikor mogoče praktična, da se bo kapital 
obrestoval. Posebno bi bilo skrbeti, da se stavba zgradi na pravem 
prostoru kjer bi se spodnji prostori lahko oddali za kupčije. Našli 
se bodo morda nekateri, katerim se zdi to razpravljanje še pre
zgodno. Zato povemo še enkrat, da smo to storili radi tega, ker 
se je od mnogih strani izražala želja, naj povemo, kako si odbor 
misli „Trgovski dom“. Sicer pa ni izključeno, da se ta naša ideja 
ne uresniči morda še poprej, kot si sami sedaj mislimo, in to na 
zadružni podlagi. Posebno se bode dalo to izvesti, če se naš fond 
okrepi. Prepričani smo, da bi v tem slučaju tako gremij kakor tudi 
bolniška blagajna, ki imata precejšnje rezerve, posegla po deležih, 
če se jima dokaže, da se bode podjetje rentiralo. Objaviti nam je 
še odborove sklepe, kako pobirati prispevke da se fond za „Trgovski 
dom“ ojači, ki so sledeči: 1.) prirejati veselice v prid zaklada, 2.) 
nabirati prispevke z nabiralnimi polami, 3.) nabirati z nabiralniki, 
ki se dajo posameznim trgovcem, 4.) nabirati prispevke ob sestankih 
in malih privatnih zabavah, 5.) poslati gg. trgovcem in drugim 
prijateljem društva cirkulare s prošnjo, da prispevajo fondu, 6.) na
prositi g. odbornike posameznih denarnih zavodov, da na občnih 
zborih predlagajo prispevke temu fondu, 7.) pridobiti razne tovarne, 
da se prodajajo njih izdelki v prid „Trgovskega doma“. S tem smo 
tudi očrtali načrt pobiranja. Nadejamo se, da bode ta način pobi- 

• ranja prispevkov rodil dober sad in da se bo obilo prijateljev društva 
odzvalo našim prošnjam za prispevke, ki jih bodemo drugi mesec 
in pozneje razposlali. Izražamo željo, da bi slov. trgovstvo uvaže- 

, vaio pri vsaki priliki lepo misel o osnovi „Trgovskega doma“ in 
na ta ali drug način prispevalo fondu. Morebitni še drugi nasveti 
za pobiranje prispevkov so nam dobro došli. F. G.

*

Kako je pisati trg. pisma? 1.) Ne delaj predolgih stavkov, 
naredi raje piko kakor pa da rabiš razne veznice in spajaš mnogo 
stavkov.

2. ) Pusti na levi strani dva prsta širok prostor prazen, ne 
prični čisto zgoraj in spodaj pusti po dve vrsti prazni.

3. ) Vsako novo zadevo prični z novim odstavkom, ker tako 
je pismo bolj pregledno.

4. ) Piši resnično, stvarno in precizno, bodi logičen v razvi
janju misli. Vsebina pisma bodi jasna, ne negotova in dvoumna, 
pa vedno vljudna.

5. ) Ako urgiraš odgovor na katero svoje pismo, ponovi v 
urgenci na kratko vsebino dotičnega pisma in ne očitaj ničesar.

6. ) Izogiblji se nepotrebnih, večkrat smešnih fraz.
7. ) Ne rabi peska za sušenje pisave, ampak le pivnik.
8. ) Piši samo na eni strani belega (ne drugobarvnega) pa

pirja. Ne pozabi napisati imena, natančnega naslova in datuma.
9. ) Ne piši nikoli žaljivih pisem. Ako te je kdo razjezil s 

pismom, piši sam ali pa diktiraj pismo, v katerem razlij vso jezo 
nad žaljivcem. Toda pisma ne odpošlji, ampak drugi dan ga pre
beri, uniči in piši drugo, he robato ampak stvarno pismo.

10. ) Poslužuj se po možnosti svojega materinega jezika.
Bodi narodnjak v tej smeri vedno, zahtevaj slovenske dopise, ker 
le na tak način si bo pridobil slovenski jezik veljavo. Z.

Društvene vesti.
Prodaja kavinih surogatov v prid fonda za „Trgovski 

dom“. Naš vrli odbornik g. Ivan Jebačin, lastnik jugoslovanske 
tovarne za kavine primesi se je zavezal darovati za „Trgovski 
dom“ od svojih izdelkov v škatljiCah in sicer po 100 kg 1 krono. 
Trgovcem, ki bodo naročali tako blago bo pridejan fakturni listek, 
na katerem bode označena teža prodanega blaga. Gg. trgovce bo
demo prosili, da nam te listke zanesljivo vpošljejo. Pogodba 
stopi v veljavo s 1. julijem t. 1. G. trgovci in sotrudniki! 
Vaša dolžnost je, da pospešujete kolikor mogoče prodajo teh iz
delkov, ker pridobimo na ta način vsako leto lepo svoto za „Tr
govski dom“ in ker je ta domači izdelek po kakovosti sedaj tako 
izboren, da lahko popolnoma konkurira tujim izdelkom. Ravnajmo 
se vedno po geslu „Svoji k svojim“.

*

Darila. Za „Trgovski dom“: Stalno omizje trgovinskih so
trudnikov pri „Zlati ribi", (mala soba) ob priliki godovanja gospe 
M. Rozmanove K 20'—, Gospod Fr. Golob nabral med trgovin
skimi sotrudniki na Drenikovem vrhu pri odhodnici gosp. Josipa 
Rusa K 22'—. G. Kessler nabral ob godovanju „Pepčkov“ 9 K. 
Odbor se vsem darovalcem iskreno zahvaljuje ter hkrato prosi, da 
se društveniki pri enakih prilikah vedno spominjajo zaklada za 
„Trgovski dom“.

*

Pevske vaje za veselico našega društva dne 8. julija se 
vrše vsak torek in petek. G. pevce vabimo, da se redno in točno 
udeležujejo pevskih vaj.

Izkaz društvene posredovalnice slovenskega trgovskega 
društva „Merkur“. V službo se sprejme: 1 pomočnik želez, stroke, 
2 pomočnika meš. stroke, 1 pomočnik manufakturne stroke, 1 kon
toristinja zmožna laščine za Gorico, 1 prodajalko za Gorico, 1 pro
dajalko vešča tudi manufak. stroke, 1 kontorista za Jägerndorf avstr. 
Šlezija in 2 učenca.
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Veliko vrtno veselico bode priredilo naše društvo dne 8. 
julija na vrtu „Narodnega doma". Veselični odsek se je za to pri
reditev pomnožil, ter se že pridno pripravlja za to prireditev. Čisti 
dobiček je namenjen zakladu za „Trgovski dom“.

*

Čeke so poslali: Neimenovan Cerknica, neimenovan Ljub
ljana, Avg. Tomažič Ljubljana. Srčna hvala.

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!“

V izložbi tvrdke L. Schwentner je razstavljena diploma 
za častnega člana in predsednika našega društva, g. ces. svetnika 
Ivana Murnika. Diplomo je izdelal akad. slikar Maksim Gaspari.

*

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.

službe kot kontoristinja ali blagajničarka.
Pisma na upravništvo našega lista pod „Pridnost“.

Krila izlodna
dobro izdelana, najlepših vzorcev in najstalnejših barv, 
razpošilja komad od 1 K 60 h naprej po povzetju 

= I. češko - moravska tkalnica tvrdke:

Alois J. Lastovica
Dalečin pošta Jimramov (Moravsko)

Ceniki in vzorci brezplačno.

Periino milo
i prid „Družili si. Cirila in Metoda“ t Ljubljani

je najboljše sedanjih kakovosti.
Dobiva se v Ljubljani v sledečih tvrdkah na drobno in na debelo :

Babič F., Cantoni V., J. A. Hartmann, Holzer C. C., Jebačin Ivan, Jebačin Josip, Jeran Leopold, 
Kavčič Edmund, Korbar Anton, Krisper Ant., Lilleg Alojzij, Mencinger T., Murnik Josip, Perdan 
Ivan, Planinšek Karol, Schiffrer V., Spreitzer M., Sterk Peter, Zorman Janez, L. Češnovar, F. Javor

nik, Iv. Bahovec, M. Jemec, F. Terdina, Ivana Tonich, Fani Zamejc.
Dalje se dobiva na deželi v špecerijskih prodajalnicah:

Ajdovščina, Beršlin pri Novem mestu, Bizeljsko, Bled, Bočna pri Rečici, Bohinjska Bistrica, Brežice, 
Celje, Cerknica, Čatež, Črnomelj, Dobrniče, Dojenja vas pri Ribnici, Domžale, Gradac pri Novem 
mestu, Idrija, Ilir. Bistrica, Št. Jernej, Jesenice, Št. Jurij ob Taboru, Kamnik, Kandija, Klanjec, Ko
stanjevica, Kranj, Sv. Križ, Krušnjec, Lesce, Litija, Ljubno pri Celju,, Logatec, Lokve, pri Divači, 
Mar. Nazaret pri Rečici, Matenja vas, Metlika, Novo mesto, Nova Štifta (Kamnik), Št. Peter pri 
Kraljevcu, Št. Peter na Krasu, Št. Peter v Savinjski dolini, Pišece, Podgrad (Istra), Poličane, Po
nikva, Postojna, Radeče pri Zidanem mostu, Radovljica, Rakek, Rečica pri Colju, Rečica ob Paki, 
Ribnica, Št. Rupert, Senožeče, Sevnjca, Slov. Bistrica, Slovenji Gradec, Šodražica, Stari trg pri Ra
keku, Suhor pri Metliki, Šenčur, Škofja Loka, Toplice, Trebnje, Trnovo, Velike Lašče, Vipava, 

Vransko, Zagorje na Krasu.
Cena na drobno v Ljubljani za kos pol kilograma 36 vin. (13 krajcarjev).

Kupujte tedaj izborno periino milo v prid „Družbi 
sv. Cirila in Metoda“.
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SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur“.

Letnik III. V Ljubljani, dne 15. maja 1906. Št. 5.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom**!

O pomenu tarifaričnih določb za 
trgovce.

Govoril na trgovskem shodu v Postojni Karel Meglic.

Spominjam se, da sem bral v časopisih, da se je 
o priliki debat za ustanovitev slovenske višje trgovske 
šole v Ljubljani neki zbornični svetnik potezal poleg 
drugega tudi za to, da se uvede obligaten pouk o 
transportnih in tarifičnih stvareh. Dotični predlagatelj 
je brezdvomno uvidel nujno potrebo, da je trgovcu 
poleg strokovne znanosti dandanes predvsem tudi nujno 
potrebno, da se v transportnih in tarifaričnih stvareh 
saj za silo spozna — to pa še predvsem kranjski 
trgovec. Kranjski trgovci smo v tem pogledu z malimi 
izjemami še pravi lajiki, kar hočem dokazati s tem, 
da se le redkokdaj kdo zglasi tozadevno v reklama
cijski pisarni za železniške voznine v Ljubljani. Ne
mogoče je, da bi vse pošiljatve na kranjske postaje 
prihajale odkoderkoli brez vzroka do kakršnegakoli 
oporekanja s strani prestopkov železnice, vendar pa 
dotična pisarna v Ljubljani nosi samo ime in plačuje 
davek, posla in dohodkov pa nima nikakih. Edini 
vzrok je iskati v tem, da večina naših trgovcev pa 
tudi drugih prejemnikov blaga voznega lista glede 
pravilnosti zaračunjene voznine ali pravočasnega pre
jema blaga niti ne pogleda — iz enostavnega vzroka, 
ker iz voznega lista n i č e s a r za svoj prid nebere. 
Da pa ne vidi ničesar, izvzemši velikih, denarno ob
čutnih napak, je zopet vzrok to, da se tarifaričnih 
stvari ni nikdar učil, vsled česar misli, da mora pač 
vse tako prav biti, kakor je zapisano in kakor se je 
izvršilo ; o kakih pravicah do železniške uprave se ve
čini naših prejemnikov blaga niti ne sanja!

Če tedaj reklamacijska pisarna v Ljubljani že 
nima opravila, je namen naslednjih izvajanj ta, naj bi 
saj vsak posameznik približno izpoznal, katere pravice 
ima napram železniški upravi in kako se. le-teh lahko 
poslužuje.

Predno pa preidem k pravemu svojemu namenu, 
dovolite mi, da se dotaknem nekoliko voznega lista,

ki ga sicer sleherni pozna in zna izpolniti, vendar pa 
je potrebno, da se ga v boljše razumevanje poznejšega 
poprej nekoliko od bližje ogledamo; morda bo tudi 
pri samem voznem listu ta ali oni naletel na kaj 
novega.

Dokler ni bilo železnic, domenil se je pošiljatelj 
z voznikom radi višine prevoznega plačila in časa 
dostavljanja, danes nadomešča to vozni list. Vozne liste 
imamo dvojne vrste: one za tovorno in one za brzo- 
vozno pošiljatev (slednji z rdečim robom zgoraj in 
spodaj). Obojni se zopet dele v take s kolkom po 
2 vinarja in s kolkom po 10 vinarjev. Vozne liste po 
2 vinarja se sme bodisi za tovorno ali brzovozno blago 
v kterikoli množini le za razdaljo 38 km porabljati, iz 
Postojne tedaj proti Ljubljani le do Logatca (26 km), 
Borovnica je že 43 km oddaljena, proti Reki najdelj 
do Trnovo-Il. Bistrice (29 km), proti Trstu ali Poli le 
do Divače (37 km), preko naznačenih mejnih postaj 
je treba uporabljati vozne liste po 10 vinarjev, ker se 
pojavi sicer finančna uprava z znatno globo.

Naslov je napraviti dobro čitljiv in popolnoma 
natančen, ker sicer železniška uprava ni odgovorna za 
morebitne neprilike, recimo za ležarino, ako vsled po
manjkljivega naslova adresata ni bilo mogoče pravo
časno avizirati, ali, ako je šlo blago vsled morebitno 
slabo označene namembne postaje na drugo itd.

Razpredel: „Pot prevoza, ki se morda predlaga. 
Tarife, ki jih je uporabljati“ je v največ slučajih pa
metno pustiti prazen, ker je železnica obvezana, po
šiljatev dirigirati po najkrajši odnosno najcenejši poti. 
Ker pa se to često le ne zgodi in ima potem bodisi 
adresat bodisi adresant nastopiti neprijetno pot rekla
macije, naj v izogib reklamacije vpiše pot, po kateri 
naj se pošiljatev vozi, ali tarifo, katero naj se zaračuni. 
Iz prakse navajam naslednji vzgled: Iz postaje Zalae- 
gerszeg, ležeče na neki stranski progi od ogrske južne 
železnice, gre blago lahko po eni progi na južnoželez- 
niško postajo Čakaturn (voznina 51 + 111 — refakcija 
2 — K 160-— do Ljubljane), ali pa na Zala Szent 
Ivan (14 -t- 171 — refakcija 32 = K 153’— do Ljub-
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ljane); ker je prva pot krajša sicer toda dražja, je 
dolžnost železnice poslati pošiljatev po cenejši poti; 
tega pa često ne stori, zato je treba razliko 7 K potom 
reklamacije od železnice zahtevati. To je spojeno z 
delom in s stroški. Da se temu izogne, je pametno 
vpisati: via Zala Szent Ivan, ali pa: K 14'— do Zala 
Szent Ivan in K 17T— od Zala Szen Ivan do Ljubljane.

Vsebino je natančno naznaniti, označiti je more
bitno vnanje znamenje v prvem predelcu, v drugem 
število posameznih kosov, v tretjem obliko morebitnega 
ovoja: zaboj, vreča itd., v četrtem resnično vsebino 
in v petem resnično težo. Zadnje dvoje je posebne 
važnosti in sicer zato, ker ima železnica pravico o 
istinitosti deklaracije prepričati se. Če bi prišlo komu 
na um, kot vsebino naznaniti neresnično drugo vse
bino, ki ima nižjo tarifo, sledi kazen ravnotako, če bi 
naznanil neresnično manjšo težo.

Nižje pod „vsebino“ nahajamo tisk: „Izjavljena 
korist na izročbi v črkah“, na to si bom dovolil po-, 
zneje natančneje pojasnilo, ker spada v področje na
mena današnjega predavanja.

Pod tem nahajamo precejšnji prazen prostor z 
nadpisom: „Izrecilo zastran kakega carinskouradnega 
in davčnouradnega ali policijskega postopanja; ozna
menilo dotičnih listin in prilog, vštevi svinčene zapore. 
Druga po zakonu ali pravilniku dopustna izrecila“.

Semkaj pišem:
„Predlagam železniško tehtanje in preštetje 

kosov. J. J.
ako želi pošiljatelj celih vagonov, da se imajo kosi 
od železnice prešteti ter teža konštatirati.

Ali:
„Predlagam, da železnica priloži . . . kg na 

postaji X ležečega ... J. J.
če je pošiljatelj na vagon naložil nekega blaga (recimo 
premoga) preveč ter ga je železnica potoma na kaki 
postaji nekoliko odložila. Seveda mora to predlagati 
le, če sledi preobloženemu vagonu drugi z enakim 
in za čakajočo množino manj naloženim blagom.

Ali:
„Z začasno shranitvijo do možne oddaje za

dovoljen. J. J.
če železnica dovoženega ji blaga ne more točno, ozi
roma o pravem času odpremiti, ima pa za shranitev 
dosti prostora; v tem slučaju dobi pošiljatelj začasno 
potrdilo, odpremni pečat na voznem listu pritisne že
leznica še-le, ko je odpremba mogoča.

Ali:
„Zadovoljen, da se prične dobavni rok še-le 

o polnoči po resnični oddaji blaga.“ J. J.
če odda pošiljatelj cel vagon blaga, ki ga pa železnica 
ne more pravočasno odposlati brez nevarnosti, da se 
dobavni rok ne prekorači.

Ali:

„Pošiljatev oddal nezavito — pomanjkljivo 
zavarovano — v papir zavito — v nalomljenem 
zaboju itd. J. J.

če pošiljatelj odda blago, ki bi moralo biti vsled var
nosti pred poškodbo dobro zabranjeno proti vnanjim 
vplivom.

Na drugi polovici voznega lista imamo na vrhu 
prostor s tiskom : „Plačilni zabeležek pošiljatelja“ — 
semkaj pišem: „franko“ — če hočem voznino sam 
plačati — ali „nefrankovano“ — če naj voznino plača 
prejemnik.

Pod tem je prostor: Povzetje in sicer: predplačilo 
v gotovini — v prvi vrsti — ta denar dobim od že
leznice takoj po izročitvi blaga — ali pa: po dohodu 
— v drugi vrsti — ta denar prejmem, ko je namembna 
postaja avizirala mojo postajo, da je prejemnik po
vzetje plačal.

Pod tema vrstama imam zgornje povzetje ozna
čiti, na kaj se le-to nanaša, ter še enkrat zapisati v 
številkah.

Ko sem vse te različne rubrike izpolnil ter vozni 
list s podpisom opremil, preide list v nadaljno mani
pulacijo v roke železnici.

Dolžnosti sem izpolnil — odslej mi pristojajo 
pa pravice napram železnici. — S tem, da sem iz
polnil vozni list ter v zmislu le-tega izročil blago v 
ekspedicijo ter pri frankirani pošiljatvi frankaturo tudi 
plačal — sklenila sva z železnico pogodbo, glasom 
katere ima slednja blago na lastno odgovornost o 
pravem času in po tarifaričnih cenah dostaviti 
adresatu.

Ta: pravi čas dela železniškim upravam pri 
pošiljatvah na nas Kranjce preklicano malo preglavice. 
Koliko pa nas je, ki vemo, če je blago res prišlo o 
pravem času, da, če sploh kak pravi čas ekzistira ! In 
vendar se prične § 63. lokalnega tarifa s štev. 1., 
ki pravi:

Dobavni roki se morajo po tarifih objaviti in ne 
smejo prekoračiti naslednjih naj višjih rokov:

za brzovozno blago:
1 dan ekspedicijskega roka,
1 dan transpotnega roka za vsakih pričetih 300 km.
Z drugimi besedami povedano, pomeni to, da se 

smejo pošiljatve, oddane z brzovoznim listom — ki so 
seveda tudi dražje, muditi največ en dan, računši od prve 
polnoči po oddaji blaga do druge polnoči, v postaji, 
od druge polnoči dalje pa morajo preteči najmanj 
300 km vsakih 24 ur dotlej, da so prišle do na
membne postaje; vsakih začetih 300 km je šteti pa za 
celih 300 km — to se pravi : če pošljem kako blago 
brzovozno iz Postojne na Dunaj (509 km), mora biti 
blago adresatu avizirano najpozneje četrti dan po od
daji in sicer od prve polnoči po oddaji do druge sme
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biti še v Postojni (en dan) od druge polnoči do tretje 
mora preteči 300 km (drugi dan) od tretje polnoči do 
četrte mora preteči zopet 300 km (v tem slučaju le 
209 km, tretji dan) — in četrti dan zjutraj se mora 
adresatu blago najpozneje avizirati.

Za tovorno blago:
2 dni ekspedicijskega roka.
1 dan transportnega roka za prvih 100 km in po 

1 dan za vsakih nadaljnih 200 km.
Pojasnjeno pomeni to naslednje:
Z Reke v Postojno je 76 km. Če mi ima priti iz 

Reke v Postojno tovorna pošiljatev, potem se sme 
muditi le-ta na Reki dva dni in sicer od prve polnoči 
po oddaji blaga na železnico do tretje polnoči, od 
tretje polnoči do četrte pa mora preteči že 100 km in 
mi mora biti tedaj pošiljatev z Reke v Postojni četrti 
dan do 10 ure dopoldne s strani železnice najpozneje 
avizirana.

Če pa mi pride tovorno blago v Postojno iz 
Celja (153 km) ali pa iz Trbiža (264 km), priti mora 
najpozneje peti dan, ker mora po prvih 100 km pre
teči nadalje vsak dan 200 km (iz Celja preostaja za 
četrti dan teka 53 km in iz Trbiža 164 km).

Kakor že v primerih označeno, se pričenja do
bavni rok o polnoči po oddaji blaga in poteče v 
zmislu razdalje po kilometrih zopet o polnoči; izjemo 
delajo pri tem prazniki in nedelje. Če oddam blago v 
Postojni v soboto na železnico, prične se dobavni rok 
šele v nedeljo o polnoči ter mora dospeti v Sisek 
(254 km) najkasneje naslednji petek zjutraj v roke 
adresata, ali pa v soboto, če je bil petek morda 
praznik. Nedelje in prazniki tedaj na obeh koncih do
bavni rok podaljšajo, nikakor pa ne v sredini teka.

Če hočem pa dognati, je-li blago na podlagi 
omenjenega pravočasno dospelo, znati mi je v prvi 
vrsti razdaljo v kilometrih. O tem se lahko infor
miram na postaji, tam bom tudi izvedel, ni-li morda 
blago pasiralo kako mesto, most, ali ozkotirno železnico 
s kakim prirastnim dobavnim rokom. Gotovi kraji 
uživajo namreč oblastveno odobreno daljšo dobo roka, 
to je, blago, ki gre recimo preko Dunaja, sme priti 
12 ur pozneje nego bi prišlo pravilno po oddaljenosti.

Kaj potem, če pride blago en ali dva dni pre
pozno — kdo mi kaj da za to, utegne kdo vprašati. 
Da, železnica mora dati odškodnino po § 87., ako se 
ji ne posreči dokaz, da se to ni zgodilo po njeni 
krivdi.

Če blago ni došlo strogo v času, v katerem bi 
po razdalji postaj imelo priti in zakasnitev prekorači 
že samo 12 ur, potem sme reklamant zahtevati za 
zakasnitev

do 1 dneva Vio plačane voznine
o rini 2 /n U1U /10 n n

do 3 dni
4

11 11

„ 5 in več „

7io plačane voznine
Vio », »,
5//10 ii ii

ako pa reklamant poleg tega še dokaže vsled zakas
nitve imevšo škodo, dobi lahko povrnjeno celo voz
nino. To velja za pošiljatve, na katerih ni izjavljena 
korist na izročbi.

Če pa je na pošiljatvi izjavljena korist na izročbi, 
to je, če je v voznem listu na šatiranej črti zapisan 
kak znesek, recimo 20, 30, 40 kron, potem pa pre
jemnik nad 12 ur prekoračeni čas reklamira tako-le :

do 1 dneva 
,, 2 dni

zahteva

za več „ J,

2/io voznine
/io »,

6/
/10 »,

8//io »,
celo voznino,

toda nikdar ne dobi več, nego je izjavljena 
korist. Kaj tedaj pomeni „izjavljena korist na izročbi“, 
vidimo. Blago hodi prav toliko časa, če je korist na 
izročbi izjavljena ali če ni izjavljena, razlika je samov 
višini povrnitve plačane voznine. Čisto napačno pa je nazi- 
ranje, da teče blago radi izjave hitreje, ali da pride hitreje, 
prav v tistem času pride, kakor če izjave na koristi izročbe 
ni. Velike napake se pri tem gode v toliko, da nekateri 
deklarira interes za dolgo vožnjo, tedaj z visoko voz
nino za 10, 20 kvečjemu 40 kron, potem pa dobi ako 
znaša voznina 200 kron, dobavni rok pa je prekoračen 
za dva dni, največ 40 kron mesto 4/io = 80 kron. 
Predno kdo interes deklarira in že na vsak način želez
nici daje postranski zaslužek v obliki provizije od 
deklariranega zneska, naj bi še prej poprašal po višini 
frankature.

Omeniti mi je še, da se morajo tozadevne rekla
macije vložiti najpozneje v teku 14 dni po prihodu 
blaga na ravnateljstvo one železnice, pod katero upra- 
viteljstvo spada postaja.

Če je iz omenjenega razvidno, da imamo napram 
železnici poleg dolžnosti kot kontrahentje tudi pravice, 
potem omenim še nadalje, da so napake povsod 
mogoče in pri železnici nikakor posebno redke. Zgodi 
se, da se ustavi čisto napačni višji tarif, nam je na 
prosto, da zahtevamo preveč plačano voznino od že
leznice nazaj. Če sem oddal blago franko in se mi je 
na tukajšnji postaji preveč zaračunilo, zahtevam na 
podlagi duplikata ali sprejemnega lista pri ravnateljstvu 
te železnice preveč vplačani znesek. Če je plačal pre
jemnik preveč, zahteva pri ravnateljstvu, pod katero 
spada njegova postaja, na podlagi voznega lista preveč 
vplačani znesek. Čas za tozadevne reklamacije je eno 
leto po prejemu odnosno oddaji blaga.

K sklepu mi bodi dovoljeno izraziti še naslednji 
nedostatek pri reklamacijah. Če sem moral po krivdi 
železnice preveč plačati ter potom reklamacije razliko

5*
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zahtevati nazaj, se sliši jako čudno, da železnica ne-le 
ne da za čas, odkar je pomotoma od mene kasirala 
preveč, nikakih obresti, marveč si še odtegne pri večjih 
zneskih gotove manipulacijske stroške in zahteva kole- 
kovano pobotnico. Kako pridem do tega, da bom od 
lastnega denarja plačeval železnici za izročitev tega 
kake pristojbine, ko imam že izgubo na obrestih za 
čas, dokler mi železnica zneska ne povrne. Logično bi 
bilo le eno: železnica mi povrni neprikrajšani znesek 
z obrestmi vred, in železnica mi povrni reklamirani 
znesek tisti dan, ko ga reklamiram, v tem slučaju bi 
moralo biti celo dopustno, da reklamiram na svoji po
staji in da ima ta pravico razliko izplačati. Dočim 
se to ne vrši, bi bilo pač potrebno, da poklicani fak
torji v tem pogledu nekaj ukrenejo, sicer bi se lahko 
mislilo, da ima železnica poseben interes na tem, da 
se zaračunavajo previsoke voznine, saj pomeni to znatno 
vsotico na obrestih, zlasti če vpoštevamo, da se rekla
macije rešujejo z birokratično počasnostjo.

O varstvenih znamkah.
(Dalje.)

Podobaste znamke v zvezi z besedami.

Po § 3., točki 2. zakona o varstvu znamk iz 
1. 1890 so od registriranja izključene tudi take znamke, 
ki sestoje zgolj iz številk, črk ali besed. Po tem 
zakonu torej samo izključno številke, črke ali be
sede obsegajočih znamk ni moči registrirati, pač pa 
je to mogoče, če so besede (številke, črke) v zvezi s 
figuralnimi znamenji, s podobo. To so takozvane, 
mešane znamke ali kombinirane znamke. Besede 
so v takih znamkah znamčni deli enake vrednosti, 
kakor figurativni pridatki, in uživajo polno zakonito 
varstvo, toda le v zvezi s podobastimi deli, ni pa 
varovana s tem izključna pravica do uporabe vsakega 
posameznega dela znamke, torej niti ne pravica do 
uporabe samih besed, niti ne do uporabe same podobe 
ali posameznih delov podobe. Ti deli se smejo vzeti v 
druge znamke, če je le-teh splošni vtisk različen 
od splošnega vtiska znamke, iz katere so se vzeli.

V kakšnem razmerju mora pri kombinirani znamki 
biti figuralni element k drugim, samim po sebi za 
registriranje nesposobnim znamčnim delom (besedam, 
črkam i. t. d.); da je moči znamko registrirati, to je v 
vsakem posameznem primeru presoditi. Zakon o tem 
ne predpisuje ničesar, zlasti ne določa morebiti, da 
mora figuralni del biti glavna vsebina znamke, besede, 
črke, i. dr. pa le postranska.

Že po zakonu o varstvu znamk iz 1. 1890 pa se 
smejo registrirati tudi znamke, ki obstoje iz samih 
besed, če so črke izvedene in razporejene v posebni,

karakteristični obliki. Zakaj v tem primeru se 
nam kaže znamka, dasi sestoji samo iz besed, kot 
podobasta znamka.

Omenimo naj še, da se smejo registrirati tudi 
znamke, ki sicer sestoje iz besed, črk ali številk, pa 
so v zvezi z barvnimi znamenji na pr. z barvastim 
poljem, na katerem so pismenke, ali s progami, krogi, 
črtami posebne barve, ki obdajajo pismenke. Poudariti 
pa je, da ne smejo samo besede ali črke biti izvedene 
v barvah, temveč da se morajo barve še na drugačen 
način porabiti v znamki kot ločilna znamenja.

Besedne znamke.

Novela o varstvu znamk iz 1. 1895 določa v § 1. 
pogoje, pod katerimi je moči registrirati tudi znamke, 
ki sestoje zgolj iz besed.

Ta paragraf se glasi:
„Predpis § 3., točke 2. zakona z dne 6. janu

arja 1890, drž. zak. št. 19, po katerem so blagovna 
znamenja, sestoječa samo iz besed, izključena od regi
striranja, je uporabiti samo pri takih besedah, ki ob
segajo izključno navedbe o kraju, času ali načinu 
naprave, o kakovosti, o namembi, o razmerah cene, 
množine ali teže blaga.“

Namen te določbe je nedvomno ta, zabraniti, 
da bi se z registriranjem kakšne besedne znamke v 
prid gotove osebe vzela izdelovalcem blaga ali trgovcem 
pravica, da bi smeli svoje izdelke in trgovske produkte 
opremiti z označbami, ki so v kupčiji ali v pro
metu običajne ali ki so z lastnostmi blaga v taki 
zvezi, da se nahajajo povsod, kjer se tako blago iz
deluje ali razpečava. Preprečiti hoče monopoliziranje 
takih besed. Splošna pravica vsakega trgovca ali 
obrtnika je, da sme svoje blago opremiti z oznamenili, 
ki izražajo kakovost ali namembo blaga ali ceno i. t. d. 
Besedna znamka more le tedaj doseči polno zakonito 
varstvo, če je kot individualizirano ime sposobno 
ločiti blago enega obrtnika ali trgovca od vsega ena
kovrstnega blaga drugih obrtnikov ali trgovcev.

Za to, ali je besedna znamka sposobna za regi
striranje, ni odločilno, ali ima vložitelj namen, z 
dotično besedo namigniti kraj, čas ali način naprave, 
kakovost blaga i. t. d., ali ne, ni odločilen zmisel, v 
katerem hoče vložitelj, da naj bi se umelo znamenje, 
temveč odločilen je edino le oni pomen, ki bi ga 
izbrani besedi dali merodajni prometni krogi, 
konsumenti. Ozirati se je samo na promet, na 
njegove potrebe na eni strani in na njegovo do
umno st, na njegovo razumevanje na drugi strani. 
Da je znamčna beseda po § 1. novele o varstvu znamk 
izključena od registriranja, mora biti ali naravnost 
navedba o kraju, času ali načinu naprave, o kakovosti, 
o namembi, o razmerah cene, množine ali teže blaga, 
ali pa je treba, da jo kot tozadevni umevni migljaj
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morejo razumeti in v resnici tudi umevajo krogi trgovcev 
in konsumentov dotičnega blaga. Za tako navedbo pa 
ni smatrati besede, ki ji utegnejo kakšen zmisel 
vzdeti strokovni'krogi in krogi laikov višje izobrazbe, 
ne pa širši krogi konsumentov, katerim je do
tično blago namenjeno. Besedne tvoritve, pri katerih 
je takoj, kakor hitro se imenuje blago, moči skle
pati na kakšno v § 1. novele o varstvu znamk na
vedeno razmerje do blaga, so izključene od registri
ranja (tako na pr. „Baby“ za slaščice), niso pa iz
ključene besede, ki sploh ne ali le po celi vrsti 
logičnih sklepov omogočajo spoznati tako raz
merje (prosto izmišljene besede, fantazijske besede).

Kot navedbo kakovosti je zlasti smatrati vsako 
v prometu običajno blagovno ime. Okolnost, da se je za 
kakšen izdelek podelil privilegij, je brez pomena za pre
sojo, ali je ime tega izdelka moči kot besedno znamko 
registrirati; po § 1. zakona o varstvu znamk iz 1. 1890 
so znamke znamenja, ki služijo v ta namen, da za 
trgovski promet določene izdelke in blago razlo
čujejo od drugih enakovrstnih izdelkovin enakovrstnega 
blaga, zato je tu brez pomena, na kakšen način se 
izdeluje blago, za katero se išče znamčnega varstva.

Besede, ki obsegajo izključno navedbe o kraju, 
času ali načinu naprave, o kakovosti i. t. d., ne po
stanejo zmožne za registriranje tudi ne s premembami, 
ki so tako majhne, da bi podelitev izključne pravice 
do tako izpremenjenih besed stavila v nevarnost prosto 
porabo omenjenih navedb, na pr. „Paragoni oil“ za 
strojno mažno olje nasproti „Paragon oil“.

Okolnost, da besedno znamenje obsega izključno 
navedbo o napravi ali kakovosti blaga, ki ni res
nična, nikakor ne odpravlja prepovedi § 1. novele o 
varstvu znamk, temveč dostavlja k tej še prepoved 
§ 3., točke 4. zakona o varstvu znamk.*)

Kot navedba kakovosti ne veljajo samo besede, 
ki naj izražajo konkretne fizične lastnosti blaga, ampak 
tudi besede, ki na vsak dvom izključujoč način 
kažejo na posledice, ki slede iz takih lastnosti.

Kar se tiče imen krajev, se razteza prepoved § 1. 
novele o varstvu znamk ne samo na imena posa
meznih krajev, temuč tudi na ime cele dežele, da, 
tudi celega dela sveta, pa tudi na imena gor in 
gorovja. Ime dežele, ki državnopravno ni več pravilno, 
pa ga promet razume kot označbo kraja, je moči 
smatrati za navedbo okraja naprave blaga. Latinsko 
ime kakšnega mesta (na pr. Vindobona) je moči 
registrirati, če ta označba vzbudi samo še pojem per
sonifikacije tega mesta, gotovo pa ne misel, da je ž 
njim namignjen krajevni izvir blaga.

Določbo § 1. novele je uporabiti tudi pri besedah 
tujih jezikov, če so te besede pri nas splošno umljive.

*) Glej štev. 3. „Slov. trg. Vestnika" na str. 35. O tej pre
povedi še izpregovorimo.

Znamka ne izgubi značaja besedne znamke, 
če ima razen besedi, iz katerih sestoji, take figuralne 
dodatke (okvir in pod.), ki vsled splošne rabe ne 
morejo biti „posebna znamenja“ v zmislu § 1. zakona 
o varstvu znamk iz 1. 1890.

Po § 2. novele o varstvu znamk se „izključna 
pravica uporabljati kako pravilno vloženo besedno 
znamko ne razteza samo na uporabo te znamke v 
vloženi risbeni obliki, ampak tudi na uporabo v takih 
izvedbenih oblikah, s katerimi se varovana beseda ali 
varovane besede izražajo v drugačnih pismenkah, 
barvah ali količinah celoma ali deloma.“ To pa velja 
seveda samo v toliko, kolikor se morda v teh izved
benih oblikah zmisel besede bistveno ne izpremeni.

Opozoriti nam je še, da se zahtevi, naj bi se v 
centralnem znamčnem registru pri kakšnem blagovnem 
znamenju pripomnilo, da je registrirano kot be
sedna znamka, ne more ugoditi, ker je dostavek 
take pojasnilne opombe v znamčnem registru neznan 
kakor zakonu tako noveli o varstvu znamk.

Prosta znamenja.

S točko 3. § 3. prepoveduje zakon o varstvu 
znamk registriranje takozvanih prostih znamenj 
(Freizeichen). Označuje jih kot znamenja, ki se v pro
metu vobče rabijo za oznamenilo določnih vrst blaga. 

Kdaj je smatrati, da je kakšno znamenje v zmislu
zakona v občni rabi?

Zakon govori o „oznamenilu“, o označitvi blaga 
z znamenjem. Predno se je uveljavila novela o var
stvu znamk, je bilo pri tem misliti na manuelno ozna
čitev blaga z blagovnim znamenjem na pr. s tem, da 
se znamenje na blago pritisne, nalepi i. t. d. Ker to 
opravi le proizvajalec ali trgovec, je prišla le pro
metna raba proizvajalcev in trgovcev v 
poštev. Odkar pa je izšla novela o varstvu znamk, ki 
dovoljuje tudi registriranje besednih znamk, za katere 
pa velja tudi navedena določba o prostih znamenjih, 
je v drugi vrsti vpoštevati tudi prometno rabo kon
sumentov, ker je besedne znamke moči tudi izgo
voriti in jih morejo tudi konsumenti rabiti za imeno
vanje blaga.

Pred vsem pa je odločilna raba proizvajalcev in 
trgovcev. Zlasti dejstvo, da se v slovstvu kakšna vrsta 
blaga občno navaja z določno označbo, ali da se je 
kakšno ime sprejelo v farmakopejo (lekarniški pravilnik) 
samo po sebi šeni odločilno za to, ali je znamenje 
smatrati za prosto ali ne. Da postane kakšen znak 
prosto znamenje, tudi ne zadošča to, da ga rabi ome
jeno število producentov, treba je marveč, da se rabi 
občno, torej da rabi ta znak za označbo gotove 
blagovne vrste krog producentov, ki ni številkoma 
omejen, in da je ta znak postal v prometu znan kot 
občno rabljeno znamenje za to vrsto blaga. Pri tem
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pa iz tega, da se le majhno število tvrdk poslužuje 
znamenja, še ne izhaja, da mu ni prisoditi kakovosti 
prostega znamenja, ker je mogoče, da so te tvrdke 
edine ali pa vsaj pretežna večina onih, ki sploh tako 
blago izdelujejo ali ž njim trgujejo.

Ravno tako mora biti beseda, da velja kot prosto 
znamenje, sicer ne brezizjemno, vendar pa občno 
rabljeno oznamenilo dotične vrste blaga ; potemtakem 
ne postane prosto znamenje, dokler se je poslužuje 
en sam proizvajalec za svoje fabrikate in se v pro
metu s to besedo razume samo produkt enega go
tovega proizvajališča, ene tovarne. Brez pomena za to, 
ali je kakšno znamenje smatrati za prosto ali ne, pa 
je, ali kvantiteta blaga, ki jo ena sama tvrdka s 
tem znamenjem spravi na trg, mnogokratno presega 
kvantiteto vsega dotičnega blaga konkurenčnih tvrdk. 
Če se kakšno znamenje za kakšno vrsto blaga v pro
metu vobče rabi, je tudi vse eno, da ga je prvotno 
en sam proizvajalec uvedel kot oznamenilo za svoje 
specijalno blago. Brez pomena pa je tudi, da se poleg 
občno rabljenega znamenja rabijo tudi še druga zna
menja za kakšno blago.

Glede na občno rabo kakšnega blagovnega zna
menja je vpoštevati samo tuzemski promet. Zna
menje, ki velja samo v inozemstvu kot prosto, ne 
pa tudi v Avstriji, je moči dati registrirati pri nas, 
seveda, če so izpolnjeni drugi pogoji zakona. Nasprotno 
pa je za vprašanje, ali je pri nas kakšno znamenje 
smatrati za prosto, brez pomena, ali je za kakšno 
tuzemsko tvrdko v kaki tuji državi, zavarovano in torej 
tam velja še kot individualno znamenje.

Zakon govori o oznamenilu določnih vrst blaga. 
Da postane torej znamenje prosto, ni treba, da se v 
prometu splošno rabi kot oznamenilo konkretnega, 
določnega blaga, ampak zadostuje, da se rabi za 
označbo blagovnih vrst.

Nekateri predmeti so glede na lastnosti in na 
uporabo gotovega blaga posebno sposobni, da služijo 
kot simbol za to blago (na pr. mlin za kavo — kavni 
surogati). Ta okolnost ne izključuje registriranja po
dobe teh predmetov, dokler je ni smatrati kot prosto 
znamenje za dotično blago. Ravno tako občna raba 
blagovnega znamenja v trgovinskem prometu, 
na pr. sidra, ki se notorično v prometu mnogo rabi 
kot znamenje, zlasti v ta namen, da označuje v preko
morskem izvoznem, uvoznem in spedicijskem prometu 
kolije, svežnje in zaboje, v katerih se razpošilja blago, 
ne izključuje registriranja tega znamenja kot tovar
niško znamko za določno vrsto blaga — na pr. 
igrač —■ če se znamka ni že občno rabila kot ozna
menilo proizvodov iste vrste.

Ob presoji, ali ima znamka svojstvo prostega 
znamenja, je glede na čas odločilen dan, na kateri 
se je znamka za registriranje prijavila.

Dasi prostih znamenj samih ni moči registrirati, 
morejo vendar kot deli kakšnega znamenja dobiti 
zakonito varstvo. To znamenje pa mora biti seveda 
sposobno, blago individualizirati. Prosto znamenje še 
ni sposobno za registriranje, če se mu doda samo 
pridatek, ki je nasproti ostali izvedbi znamke v ozadju 
in se tako splošni vtisk prostega znamenja ne izpremeni.

Od registriranja so izključene tudi premembe 
kakega prostega znamenja, ki so tako . majhne, da 
more navaden kupec dotičnega blaga razloček opaziti 
le, če je posebno pozoren. (Dalje prih.)

Kaj je treba vedeti podjetniku, trgovcu 
in obrtniku o dohodarstvenih predpisih.

(Piše —ra)

(Dalje.)

O dohodarstveno kazenskem zakonu.

Dohodarstveno kazenski zakon je eden prvih in 
najstarejših, a obenem najglavnejših virov sedaj veljav
nega avstrijskega dohodarstvenega prava, kajti vsi 
poznejši dohodarstveni predpisi se naslanjajo na ta 
temeljni zakon.

Malo znani, toda jako zanimivi so podatki, ki jih 
imamo o postanku tega svoj čas po izreku najugled
nejših veščakov vprav vzornega zakona.

Bilo je pred prilično sto leti, ko je avstrijska 
država propala v neki zamotani dohodarstveni pravdi, 
ki jo je s trgovcem Antonom Husslom vodila približno 
sedemnajst let s končnim neuspehom. Tedaj je ukazal 
cesar Franc, da se ima obširna in v svojih fino nijan
siranih podrobnostih deloma izvanredno težavna doho- 
darstvena materija temeljito proučiti ter sestaviti toza
deven vzoren zakon ter pravdni red, „da v bodoče 
kršiteljem zakona ne bo več tako lahko mogoče naj
prej na škodo sodržavljanov prikrajšati državno do
hodnino, potem pa potom dolgotranje pravde zbog 
pomanjkljivih zakonskih predpisov in rafiniranih de
dukcij izvojevati si sijajno in navidezno pravično ter 
zakonito utemeljeno zmago!“

Študije so trajale okroglih trideset let in 1. 1835. 
se je s patentom z dne 11. julija publiciral zakon, ki 
je še danes podlaga glavnim načelom dohodarstvenega 
materijalnega prava in dohodarstvenega pravdnega po
stopanja.

Dohodarstveno kazenski zakon je torej poleg ob
čnega državljanskega zakona iz 1. 1811 eden izmed 
najstarejših še obstoječih zakonov iz klasične dobe 
avstrijskega zakonodajstva.

A kljub temu, da še dandanes črpamo iz tega 
važnega vira naše pozitivno dohodarstveno pravo, da
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se tudi na našem ozemlju leto za letom izreka na sto
tine sodba na podlagi tega zakona, — moramo vendar 
odločno pribiti : da tega zakona pri nas v širših slojih 
skoro nihče ne pozna, da v širših masah ljudstva 
marsikomu niti po imenu ni znan.

In vender ima toliko državljanov tudi v širših 
krogih čestokrat priliko zabresti s tem zakonom v kak 
večji ali manjši „konflikt“ — in še le kazen in morda 
tudi zapor poučita brezbrižnega kršitelja dohodarstvenih 
predpisov, da se z izgovorom : „nisem vedel, da zakon 
tako veleva“, ne da oprati krivde, kakor jasno naglaša 
že § 2 obč. državljanskega zakonika a istotako tudi 
§13 našega dohodarstveno kazenskega zakona . . .

A ne samo med priprostim ljudstvom, nego tudi 
v izobraženih krogih in celo med veščaki juristi je 
dohodarstveno kazenski zakon razmeroma jako malo 
znan.

Kaj je pač temu vzrok?
Vzrok glede našega priprostega ljudstva je med 

drugim brezdvomno tudi ta, da nimamo niti slovenske 
izdaje tega zakona. Ko je zakon izšel leta 1835. je 
Ljubljana sicer jako izdatno sodelovala pri njega pu
blikaciji. Ljubljana je bila sploh v dohodarstvenem 
oziru takrat mala metropola, mnogo važnejša nego 
dandanes, kajti bila je tedaj sedež c. kr. ilirskega do- 
hodarstvenega nadsodišča in stari dokumenti iz 1. 1836 
nam še kažejo razsodbe ilirskega nadsodišča v Ljub
ljani. Čeprav je bila Ljubljana potemtakem v onih 
časih gotovo poklicana v to, da poskrbi za „primerno“ 
publikacijo zakona, je vršila to svojo dolžnost vsekako 
le „času primerno“ —• in znano je, da v oni dobi 
nismo imeli še nikakih državnih zakonikov in sličnih 
mnogojezičnih zakonskih publikacij, kajti vsi ti sočnati 
plodovi ustave so šele dozoreli v burni dobi leta 1848. 
Zakoni so se v onih časih publicirali le v nemških 
zbirkah (Sammlung der Gesetze Kaisers Franz, Pro- 
vinzial-Gesetz-Sammlung i. dr.), le-te pa so bile našemu 
ljudstvu deloma nedostopne, deloma tudi nerazumljive 
— in tako je bilo in ostalo besedilo prvega in glav
nega vira dohodarstvenega prava našemu ljudstvu 
precej tuje.

Vzrok pa, da niti pravniki nimajo zadostnega 
zanimanja ter temeljitega vpogleda v naš zakon, je pač 
ta, da se dohodarstveno kazenski zakon po današnjem 
učnem redu na naših vseučiliščih sploh ne proučava in 
se s tem obširnim in deloma jako težko razumljivim 
zakonom docela temeljito bavi navadno le pravnik- 
špecijalist, ki je vstopil v službo pri kakem finančnem 
vodstvenem oblastvu in je vsled tega primoran napraviti 
dohodarstveni sodni izpit.

Sploh pa daje dohodarstveno kazenski zakon 
tudi sam po sebi dosti povoda, da je deležen razme
roma redkih simpatij, kajti glede na današnje občne, 
posebno pa industrijalne in prometne razmere je v

svojih predpisih pač že skrajno pomanjkljiv in kaže 
sploh zastarele ter današnjim socialnim težnjam nepri
kladne nazore. Poleg tega je deloma nejasen, minuci- 
jozno-dalekosežen in vsled tega nepregleden, a tudi 
zbog materije same čestokrat težko umljiv.

Svoj čas seveda je bil priznano vzoren ter izvrsten 
zakon in obenem žalibog zadnji produkt one tako 
plodovite klasične dobe avstrijskega zakonodajstva, ki 
je poleg drugih vzorno dovršenih zakonov porodila 
tudi naš še sedaj veljavni občni državljanski zakonik; 
kajti vkljub vsem naprednim idejam modernega prava, 
kristalizovanim v proizvodih današnjega zakonodajstva, 
moramo le priznati, da one izvirnosti, natančnosti in 
vestnosti, ki je dičila dela klasične dobe, ni več najti 
v današnjih socialno tako . svetlo izbrušenih in jasnoiz- 
čiščenih proizvodih. (Dalje prih.)

•v

Crtice iz kemije vsakdanjega gospo
darskega življenja.

Predaval v društvu „Merkur“ dne 17. februarja 1906 inžener-kemik 
J. Turk.

Tako dobe torej vžigalice glavice, ki se po
sušene vžgo, ako jih drgnemo po katerikoli ploskvi 
drgnenici. Pri boljših vrstah fosforovih vžigalic, tako
zvanih salonskih vžigalicah, se glavice pre
vlečejo tudi z lakom in s tem zabrani počasna 
okisba (oksidacija) fosfora, ki je v glavicah in ki 
povzročuje znani smrad navadnih žveplenk. Šibice 
salonskih vžigalic so običajno tudi prepojene ali im
pregnirane z am onijevim fosfatom, oziroma sul
fatom, ki preprečujeta žarenje njih ogorkov in stem 
izdatno povečujeta njih varnost, kar je velikega pomena, 
ker so bili ravno žareči ogorki vžigalic, ki se navadno 
mečejo po tleh, često vzrok velikim nesrečam.

Fosforove vžigalice odgovarjajo pač vsem zahte
vam, ki se morejo staviti na vžigala. Toda njih zdravju 
škodljive lastnosti so bile končno vzrok, da se jih je 
jelo nadomeščati s takozvanimi varnostnimi, fosfo- 
raprostimi ali švedskimi vžigalicami, ki so 
tudi pri nas kot „Ciril-Metodove vžigalice“ 
obče v uporabi.

Navadni ali rumeni fosfor, ki je potreben 
za izdelovanje fosforovih vžigalic, je namreč strašno 
strupen in tako je prišlo ljudstvo s fosforovimi vžiga
licami v posest te zdravju nevarne in škodljive snovi. 
Še posebno nevaren pa je fosfor delavcem tvornic za 
fosforove vžigalice. Marsikteri izmed njih je namreč že 
umrl na prav žalostnih posledicah vsled fosfora obo
lelih čeljustnic, kakor tudi na fosforovih opeklinah, ki 
so najstrašnejše, kar jih poznamo.

Človekoljuben čut se je že zdavnaj protivil izde
lovanju in uporabi fosforovih vžigalic; izpodriniti iz
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prometa pa jih je mogla polagoma šele izumitev rde
čega fosfora. Navadni ali rumeni fosfor ima namreč 
lastnost, da se izpremeni v rdeči fosfor, ako se segreva 
nekaj časa v zaprtih posodah pri 250° C. Rdeči fosfor 
ni strupen in se tudi veliko težje vžge, nego rumeni.

Izumitev rdečega fosfora je torej omogočila izde
lovanje varnostnih fosforaprostih ali švedskih 
vžigalic, ki so se od leta 1870. brzo razširile 
s Švedske po vsem svetu in že skoro docela izpod
rinile fosforove vžigalice, ki bodo kmalu sploh izgi
nile iz prometa.

Švedske vžigalice, oziroma njih glavice so povsem 
fosfora proste. Njih vžigalnina sestoja iz kalijevega 
klorata, kalijevega kromata, svinčenega nad- 
okisa in antimonovega oziroma svinčenega 
žveplika. Tej zmesi so primešane tudi čisto indife
rentne snovi, kakor stekleni prah i. t. d. Za lepilo 
tvarini pa služita gumi in dekstrin. Vžig glavice se 
prenese s pomočjo parafina, s katerim so šibice pre
pojene, na les, oziroma na šibice. Šibice pa so prepo
jene tudi z amonijevim fosfatom, vsled česar 
njih ogorki ne žare in je zategadelj tudi njih varnost 
izdatno povečana.

Posebno značilno za švedske ali varnostne vžiga
lice je, da se ne vžgo ob vsaki ploskvi drgnenici, 
ampak potrebujejo posebno drgnenico, kakoršno vi
dimo na škatljicah teh vžigalic. Stranice škatljic šved
skih vžigalic so namreč prevlečene ali namazane z zmesjo 
sestoječo iz rdečega fosfora, grapavih, trenje poveča- 
jočih snovi in dekstrina, s pomočjo katerega je zmes 
prilepljena na stranico. Ako podrgnemo švedsko vži
galico po taki drgnenici, izpremeni se delec rdečega 
fosfora, ki je na njej, v rumeni fosfor. Le ta se vžge 
in ob njegovem vžigu se vname tudi vžigalnina vži- 
galične glavice in od te parafin, s katerim so šibice 
prepojene in končno se vžge tudi šibica sama.

Z vžigalicami, o katerih sem ravnokar govoril, 
zakurimo lahko ogenj, s pomočjo kojega dobivamo 
gorkoto, ki nam služi v najrazličnejše namene. Z go
rečimi organskimi snovmi, kakor so drva, šota in pre
mog, kurimo v pečeh, da si segrejemo naša bivališča, 
kurimo v ognjiščih, da si skuhamo razna jedila in ku
rimo končno tudi pod parnimi kotli v svrho dobave 
parne sile, ki prevaža ljudi in blago na suhem in morju 
po vsem širokem svetu in ki obrača kolesa strojev, 
s pomočjo katerih proizvajamo razno blago, ki služi 
našim vsakdanjim potrebam.

Svetloba raznih gorečih organskih snovi pa 
nam služi tudi za razsvetljavo v temnih nočeh. 
Dnevna svetloba, kakor smo že slišali, ne zadostuje 
ljudem, da bi opravili pri njenem svitu vsa opravila. 
Potrebna nam je torej tudi umetna svetloba, ki nam 
jo dajejo razna goreča svetila.

Izmed svetil, ki pridejo za nas vpoštev so sveče 
in petrolej najvažnejša in zato hočem o njih danes 
govoriti.

Sveča ne igra dandanes pri razsvetljevanju več 
tiste važne vloge, ki jo je igrala še pred komaj pet
desetimi leti, ko so se z njenim svitom razsvetljevale 
krasne dvorane knežjih dvorcev in ko je bila še edino 
v resnici vporabno svetilo v poznih večernih urah 
delujočega meščana. Z višjo kulturo se je dvignila 
namreč tudi potreba na luči. In prav vsled večje po
trebe in s pomočjo višje kulture smo prišli do svetil, 
katerih svetlejša luč zatemnuje ono sveče. Zato pa je 
prišla sveča pri splošnem razsvetljevanju človeških 
žilišč skoraj ob vso veljavo in le hipne potrebe so ji 
ohranile stalni prostor na ponočni omarici tam, kjer je 
ni docela izpodrinila veliko elegantnejša električna luč. 
Vendar pa so sveče še vedno prav važno potrošno in 
tržno blago, zlasti z ozirom na to, da še dandanes 
skoraj neomejeno svetijo v svetiščih katoliške cerkve.

Sveča nam predočuje ono obliko, v kateri služijo 
trda svetila za razsvetljavo. V starih časih so raz
pustili loj in v gotovih presledkih večkrat zapored po
močili vanj stenj. Tako so prišli do lojene sveče. 
Pozneje pa so jeli lojene sveče vlivati in jih dobivati 
v slični obliki, kakor jo vidite tu na mizi.

Po pojmih, ki jih imamo dandanes o razsvetljavi, 
so lojene sveče prav slabo gorele. Delale so utrinke 
(glavice) — postale so smrkave, kakor ljudstvo govori 
— in jih je bilo vsled tega treba večkrat osnažiti s 
posebnim Škarjam podobnim utrinjalom. Vzrok 
slabemu in nepopolnemu gorenju lojenih sveč si prav 
lahko razlagamo. Visoka toplina plamena izpreminja 
namreč loj sveče v pline. To se vrši seveda iz stenja, 
ki vsrkava raztopljeno, oziroma razpuščeno tolščo, dočim 
jo toplota plamena izpreminja v pline. Nastali plini 
pridejo v dotiko z zrakom ter zgorevajo v ogljikovo 
kislino in v vodo. Stenj pa je obdan od gorečih 
plinov in vsled tega ne pride v neposredno dotiko z 
zrakom. Posledica tega je, da se stenj vsled vladajoče 
visoke topline izpreminja samo v oglje, čegar ogljik 
zaradi pomanjkanja zračnega kisika ne more zgoreti. 
In od tod izhaja torej, da se napravi koncem stenja 
ogljena betica, ki ovira enakomerno gorenje sveče. 
Zato pa se mora lojena sveča često osnažiti ali utrniti 
z utrinjalom, ker sicer tako slabo sveti, da ni mogoče 
delati pri njenem že itak slabotnem svitu. — Nam se 
dozdeva vsa stvar brezpomembna, ker neudobnosti 
snaženja sveč več ne poznamo; Goetheju pa je morala 
biti stvar skrajno neprijetna, kar sledi iz njegovega 
izreka, ki se glasi :

„Wüsste nicht, was sie besseres erfinden könnten,
Als wenn die Lichter ohne Putzen brennten.“

Lojene sveče so torej napravljene iz naravne 
tolšče, kakor nam jo daje priroda. Do današnje ste a-
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rinove ali Millyjeve sveče pa smo prišli šele po 
temeljitem kemičnem proučevanju tolšč, ki se je bilo 
pričelo v začetku pretečenega stoletja.

Natanko proučevanje tolšč je dognalo, da sestoje 
živalske in rastlinske tolšče iz raznih mastnih kislin 
in iz glicerina. Tako n. pr. sestoja goveja tolšča 
ali loj iz treh mastnih kislin in sicer iz stearinove, 
palmitinove in oljne kisline, ki so kemično 
spojene z glicerinom. Čimveč je oljne kisline v kaki 
tolšči, tem mehkejša je. Tako je n. pr. svinjska mast 
dokaj bogata na oljni kislini in je vsled tega tudi zelo 
mehka. Loj pa, ki je ima manj v sebi, je veliko trji. 
Še posebno bogate na oljni kislini so nekatere ra
stlinske tolšče ali olja in so prav vsled tega tekoča.

(Dalje prih.)

Raznoterosti.
Razstavi v Londonu in Milanu. Po inicijativi nižjeavstrij- 

skega obrtnega društva na Dunaju se je z materijalno podporo 
naše vlade priredila v Londonu avstrijska razstava, ki bo trajala 
od maja do novembra t. 1. Naloga te razstave je v prvi vrsti ta, 
da pospešuje izvoz avstrijskih industrijskih izdelkov na Angleško. 
Kakor znano je Angleška edina dežela, ki nima carine na večino 
uvoznih predmetov. Razstavljeni so avstrijski izdelki industrije, 
obrta, lepih umetnosti in poljedelstva, dalje v podobah in tisku 
izborna dela na znanstvenem in kulturelnem polju ter naravne lepote 
avstrijskih dežel. Z razstavo se hoče angleško in mednarodno 
občinstvo v posebni meri opozoriti na našo državo, ter z oživljenjem 
tujskega prometa indirektno vplivati na kupčijske zveze z inozem
stvom. Če se je s Kranjskega udeležila kaka tvrdka s svojimi 
izdelki, nam ni znano, toda da je Kranjska s svojimi naravnimi 
krasotami v slikah in umetniških izdelkih naših najboljših umetnikov 
zastopana, to pa vemo. Na razstavi sta namreč reservirani dve 
dvorani za potovalno avstrijsko razstavo, ki naj bi po slikah, foto
grafijah, kipih itd. pokazala angleškemu občinstvu najlepše kraje 
naše države ter tako privabila angleške turiste v avstrijska letovišča. 
Deželna zveza za pospeševanje prometa tujcev na Kranjskem se 
je te razstave udeležila v veliki meri ter mnogo žrtvovala, da 
pridejo krasote in zanimivosti naše dežele do veljave. Razstavila 
je tri velike oljnate slike slikarja Groharja, predstavljajoče Po- 
stojinsko jamo, Ljubljano ter Triglavsko pogorje, dalje dva kipa 
Kranjca in Kranjice v narodni noši, ki ju je izdelal kipar Bern eker. 
Dalje se je razstavilo veliko fotografij najlepših kranjskih krajev in 
v angleških časopisih se je objavilo mnogo člankov, ki opisujejo 
Kranjsko ter opozarjajo turiste na njene naravne krasote. Na 
razstavi je videti tudi več kapnikov Postojnske jame. Jako dobro 
bi bilo, ko bi razstavljene stvari privabile bogate angleške turiste v 
naše kraje, kajti s tem bi Kranjska mnogo pridobila na ugledu in korist 
tega bi imeli tudi trgovci in obrtniki. — Tudi mednarodna 
razstava v Milanu je za Kranjsko deželo velike važnosti, ker 
smo takorekoč mejaši Italije in gre naš izvoz po večini v to državo. 
Te razstave se je udeležilo več kranjskih tvrdk in se je v trgo
vinskem ministrstvu ustanovila nalašč v ta namen posebna pisarna 
za Milansko razstavo, oziroma se je osnoval Specijalni odbor v 
nižjeavstrijski trgovski in obrtniški zbornici. Z ozirom na tujski 
promet je naša dežela tudi častno zastopana po velikih fotografijah 
oziroma slikah ter po kapnikih Postojnske jame. Kakor smo že 
omenili v našem listu, se je z ustanovitvijo deželne zveze za

pospeševanje prometa tujcev veliko doseglo in napredujemo vsaj 
v tem oziru, da se inozemci seznanjajo z lepotami naše dežele in 
ako bodo take razstave privabile tujce v naše kraje, bo to koristilo 
splošnemu blagostanju.

*

V prejemanju davka prostega bencina so se izvršile 
nekatere izpremembe velike važnosti, ki so stopile s 1. majem t. 1. v 
veljavo. Osebe, ki so bile obsojene zaradi goljufije ali zaradi do- 
hodarstvenega prestopka ali so prišle v konkurz, doslej sploh niso 
mogle dobiti dovoljenja za dobivanje davka prostega bencina. Za 
take osebe je le za dobo treh let izključeno, da zadobe ugodnosti 
glede prejemanja davka prostega bencina. V posebnega ozira 
vrednih primerih sme finančno ministrstvo ta rok skrajšati in 
izjemoma dovoliti, da se takim osebam izda dovoljenje tudi pred 
pretekom triletne dobe. Druga izprememba se tiče časa dovo
ljenja. Doslej se je izdajalo dovoljenje le za dobo enega leta in 
je bilo treba, izposlovati si leto za letom novo dovoljenje. Dovolila 
se odslej ne bodo izdajala več za eno leto, marveč za nedoločen 
čas, pač pa se bode dovoljenje glasilo na določeno množino davka 
prostega bencina, katero sme stranka tekom enega leta prejeti iz 
rafinerije. Ob vsakoletnem obračunu se bode neporabljena množina 
bencina vračunila v kvantum, dovoljen za prihodnje leto. — Tretja 
izprememba se tiče polaganja kavcij. Doslej so morale stranke 
polagati varščino, ki je znašala 13 K od vsakih 100 kg bencina. 
Večina varščine se je ravnala po množini vsakokratno prejetega 
bencina. Odslej kavcij ne bo treba polagati strankam, ki imajo 
dovoljenje, dobivati manj kakor 100 meterskih stotov bencina na 
leto. Doslej položene se bodo strankam vrnile. — Četrta izpre
memba je važna za trgovce, ki se pečajo s prodajo mineralnega 
olja. Ti trgovci po obstoječih določbah niso mogli biti deležni 
ugodnosti glede prejemanja davka prostega bencina. Zanaprej si 
morejo tudi trgovci z mineralnim oljem izposlovati dovoljenje, da 
prejemajo davka prosti bencin, služeč jim kot obratna snov za 
motorje v razne namene. Treba je le, da imajo davka prosti bencin 
spravljen v taki zalogi, ki je popolnoma ločena od prostorov, v 
katerih se nahaja za prodajo namenjeno mineralno olje.

*

Zakon o šeku stopi v veljavo dne 21. julija tekočega leta. 
Doslej v Avstriji tega zakona nismo imeli. V zmislu tega zakona 
je šek pismena nakaznica, ki se more glasiti na poštno hranilnico, 
na javne banke ali druge zavode, ki so po statutih opravičene 
sprejemati denar na tuj račun, ali pa na protokolirane firme, ki se 
pečajo obrtoma z bančnimi posli, s pozivom, da se izplača dolo
čeni znesek iz terjatve izpostavitelja šeka pri dotičnem zavodu ali 
firmi. Bistvene zahteve šeka so po zakonu: V besedilu nakaznice 
mora biti beseda šek, nadalje treba podpisa izpostavitelja, datum 
in kraj izpostavitve, ime osebe ali firme, ki naj plača in poziv 
izpostavitelja na to osebo ali firmo, da iz njegove terjatve plača 
določeno svoto. Pogojev za izplačilo se ne sme staviti. Šek se 
more glasiti na določeno osebo ali firmo, na njen ukaz ali ordro ali pa 
na imetnika. Šek je plačati takoj, ko se predloži v plačilo. Šek, ki se 
glasi na ukaz ali ordro, se mora z indosamentom prenesti na drugo 
osebo, ki ima potem vse iz šeka izvirajoče pravice. Šek je plačati 
le proti izročitvi. Delnih plačil imetnik šeka ni zavezan sprejeti. 
Ako sprejme delno plačilo, je to označiti na šeku, plačniku pa 
izdati pobotnico. Kakor omenjeno, predpostavlja zakon o šeku, da 
ima izpostavitelj šeka terjatev pri- zavodu oziroma pismu, katero 
poživlja v šeku, da izplača nakazano vsoto. Navzlic temu je plačilo 
odkloniti, ako trasat (oseba ali firma, ki naj plača) ve, da je izpo
stavitelj šeka v konkurzu. Ako je kdo izgubil šek, sme zahtevati, 
da trgovsko sodišče uvede amortizacijsko postopanje. Šeki izpo
stavljeni v zmislu tega zakona, če jih je plačati v tuzemstvu, so 
podvrženi kolkovni pristojbini à 4 v od kosa; če pa jih je plačati
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v inozemstvu à 10 v od kosa. Iz povedanega je razvidno, da je 
šek v zmislu novega zakona jako sličen menici, razlikuje se pa 
od menice zlasti v tem, da pri šeku ni potreben akcept trasata. 
Šek služi v prvi vrsti kot plačilno sredstvo, olajšujoče promet; 
menica pa služi v prvi vrsti kreditu.

Društvene vesti.
Častno diplomo je izročila dne 29. aprila t. 1. deputacija 

obstoječa iz gg. Kesslerja, Goloba in Jebačina častnemu članu in 
predsedniku našega društva preblag, g. ces. svetniku Iv. Murniku. 
G. svetnik se je za izkazano čast deputaciji v toplih besedah 
zahvalil z željo, da bi društvo tudi v bodoče tako lepo uspevalo 
kot dosedaj.

Velika ljudska veselica v prid zaklada za „Trgovski dom“ 
se vrši, kakor smo že poročali, na vrtu „Narodnega doma“ dne 
8. julija t. 1. Pomnoženi veselični odsek se za to prireditev pridno 
pripravlja. Kakor je iz predpriprav razvidno, vršila se bo veselica 
na široki podlagi. Gg. odsekove člane opozarjamo, da ima veselični 
odsek odslej redno vsak četrtek ob 9. uri zvečer sejo v društvenih 
prostorih. *

Blagajništvo slov. trg. društva „Merkur“ naznanja, da je 
razposlalo pretekli mesec vsem vnanjim članom in naročnikom 
račune za plaćanje članarine in naročnine. V prijetno dolžnost si 
šteje blagajništvo poročati, da se je dotičnim pozivom odzvala 
velika večina vnanjih članov in naročnikov; dotičnike pa, ki tega 
še niso storili, prosimo da, store svojo dolžnost, ter prihranijo 
društvu nepotrebne stroške za razpošiljanje opominov.

*
Čeke so poslali: M. Armič, Ljubljana; J. Golihleb, Polzela; 

L. Fürsager, Radovljica ; Jos, Jebačin, Ljubljana ; Edmund Kavčič, 
Ljubljana ; Albin Novak, Sinča ves ; Jos. Rus, Logatec ; E. Sark, 
Ljubljana; AL Širca, Dutovlje; Fran Tavčar, Selce; Jos. Morave, 
Novo mesto. *

G. Ivan Samec, član našega društva, je praznoval pred 
kratkim 25 letni jubilej kot poslovodja ozirom prej kot nastavljenec 
znane veletrgovine z galant, blagom Vaso Petričičeve v Ljubljani. 
G. Petričič je imenoval tem povodom g. Samca za svojega kom
panjona. To je pač najlepši dokaz priznanja za neumorno delovanje 
g. Samca v prid svojega šefa. Mi to vest z veseljem beležimo, 
ter želimo odkritosrčno obema sedanjima imetnikoma, ker sta 
oba vrla rodoljuba, obilo sreče.

*

Trgovski sotrudniki, ki se žele na Koroškem etablirati in 
imajo nekaj kapitala, dobe v posredovalnici našega društva važne 
informacije.

*

Slovenski trgovski koledar v žepnem formatu izda za 
L 1907. slovensko trgovsko društvo „Merkur“. Koledar bode imel 
poleg običajne vsebine vsakega koledarja vsakovrstne podatke, ki 
so potrebni vsem kupčijskim slojem, zlasti pa trgovcu, trgovskemu 
potniku in trgovskemu nastavljencu. Koledar bode prirejen in se
stavljen tako, da bode v njem našel trgovec kratko in točno po
jasnilo v vseh vprašanjih, ki nastajajo v trgovski praksi. Trgovski 
koledar bode zanesljiv kažipot trgovcu in trgovskemu nastavljencu, 
nepogrešen prijatelj in zanesljiv svetovalec mu bode, nudeč mu 
lahko umljiva navodila. Z izdajo trgovskega koledarja zadosti 
„Slov. trg. društvo Merkur“ živi in resni potrebi, saj je probujeni 
naš trgovski stan le predolgo pogrešal trgovskega koledarja. Sma

tramo za potrebno slovensko trgovstvo in sploh slovensko javnost 
že sedaj opozoriti na trgovski koledar slov. trg. društva Merkur, 
zlasti zategadelj, da trg. koledarja, ki ga izda za L 1907. društvo 
„Merkur“ ne bodo zamenjali s trg. koledarjem, ki ga hoče izdati 
neki zasebnik. Slovenskemu trgovstvu naj služi to v informacijo, 
da uravnajo svoje postopanje glede oddajanja inseratov, kakor 
pozneje glede kupovanja koledarja. Trgovski koledar slov. trg. 
društva „Merkur“ je eminentno narodno podjetje, čigar prebitek 
se odmeri skladu za „Trgovski dom“. Temu občekoristnemu narod
nemu podjetju bo vsak zaveden Slovenec, še bolj pa vsak slovenski 
trgovec in trgovski nastavljenec dal prednost pred zasebnim pod
jetjem.

*
Izkaz društvene posredovalnice slov. trgovskega društva 

„Merkur“. V službo se sprejme: 1 pomočnik železne stroke in 
1 kontorist k neki tvrdki v Jägerndorfu avstr. Šlezija. Iz predsto- 
ječega izkaza je razvidno, da je baš sedaj za menjavanje služb 
najneugodnejši čas. Vsem gg. članom in nečlanom, ki so se pri
javili naši društveni posredovalnici, bodisi da želijo premeniti 
svoje dosedanje službeno mesto ah pa da so morda brez službe, 
tem potom naznanjamo, da bo društvena posredovalnica takoj, čim 
se ji od strani gg. trgovcev prijavijo izpraznjena mesta, to tudi 
pismenim potom vsem v izkazu vpisanim ponudnikom naznanila. 
Nepotrebno je torej obračati se z urgencami do društvene posre
dovalnice, ker ta sama v vsakem slučaju, v katerem se ji prijavi 
izpraznjeno mesto le-to takoj prosilcem naznani. Obenem pa mo
ramo z obžalovanjem priznati, da gg. trgovci rajše naznanjajo 
svoja izpraznjena pomočniška mesta po dragih inseratih v drugih 
listih, mesto da bi se posluževali v ta namen društvenega stro
kovnega glasila „Slovenskega trgovskega Vestnika“ ali pa di
rektno društvene posredovalnice, ki vendar, kakor smo že tolikokrat 
posebno povdarjali, posreduje za vse gg. trgovce ne oziraje se na 
to, ah je član ali nečlan društva, brezplačno in zanesljivo. 
Mogoče je tudi, da se nekateri g. trgovci iz gotovih razlogov 
principijelno ne poslužujejo posredovalnic, toda ker je uradovanje 
naše posredovalnice povsem diskretno tako za trgovca kakor 
za uslužbenca, smemo pač odkrito izjaviti, da v tem pogledu ni 
videti najmanjšega zadržka in tudi do danes še ni bilo od nobene 
strani najmanjše pritožbe. Torej prosimo gg. trgovce kakor tudi gg. 
trg. sotrudnike, da se brez pomislekov v vsakem slučaju potrebe 
obrnejo v vsaki potrebi do nas in nas počaste s svojim zaupanjem.

Društveniki, spominjajte se pri 
vsaki priliki zaklada za

„Trgovski dom“.

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!“

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.







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

Letnik III. V Ljubljani, dne 15. junija 1906. Št. 6.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!

Kako namerava c. kr. vlada povrniti 
Dalmaciji škodo, katero ji napravlja 
nova trgovinska pogodba z Stalijo.*)

Po dolgem boju je bila odpravljena vinska klav
zula, katero nam je bila prinesla na veliko škodo 
prejšnja trgovinska pogodba z Italijo. Zgodilo se je 
to ob času, ko je bila Italija izven potrebe, izvažati 
svoje vino v Avstrijo, ker se je v Italiji na eni strani 
pomanjšala produkcija vina v južnih provincijah, in se 
je na drugi strani povečal konsum v deželi sami, ob 
rastočem narodnem blagostanju. Vinska klavzula se je 
odpravila ob času, ko sta Avstrija in Ogrska obnovili 
svoje vinograde in producirata za svoje potrebe za
dostno množino vina, ki je tudi po svoji kakovosti že 
godno za vživanje; ker domačega pridelka ni treba 
mešati, se lahko pogreša laško vino, saj se tudi dal
matinskega vina za ta namen prav malo potrebuje, 
izvzemši ob slabi letini. Dejstvo pa je, da se je v 
Italiji, potem ko se je odpravila vinska klavzula, vino 
podražilo, dočim je v Dalmaciji cena padla.

Vinska klavzula je izginila, ali v nadomestilo je 
dala Avstro-Ogrska Italiji take koncesije, da sedaj Itali
jani sami priznavajo, da je bila vinska klavzula drago 
plačana. Te koncesije — o brodarstvenem dogovoru 
med Avstrijo in Italijo, vsled katerega je spričo po
sebnih razmer za nas morje brez koristi tudi v bodoče, 
pač pa v korist italijanskemu brodarstvu, niti ne go
vorimo — ki obstoje poglavitno v tem, da se sme 
uvažati iz Italije v Avstro - Ogrsko olivino olje za ne
znatno carino 4 kron od 100 kg ter da se smejo 
uvažati mandeljni carine prosto, dočim je znašala po 
prejšnji pogodbi carina 12 kron od 100 kg, je dovolila 
Avstro-Ogrska Italiji na korist eksportu svojih industri- 
jalnih izdelkov. Koncesije, dovoljene Italiji, pa plačuje 
le uboga Dalmacija, ki nima nikake industrije.

*) Pod tem naslovom je bila nedavno razposlana v hrvatskem 
in laškem jeziku pisana spomenica iz Spijeta. Izvajanja so kaj instruk
tivna in utegnejo tudi naše bralce zanimati. Spomenica nosi šifro J.

Dočim se je znatno povišala carina za uvoz olja 
vseh drugih vrst, ki se producira ali pripravlja v Avstro- 
Ogrski, tako na primer kotonovo olje, pri katerem 
znaša carina od 1. marca dalje 40 kron od 100 kg 
proti prejšnjim 16 kronam, se je Italiji na ljubo zni
žala carina od olivinega olja tako, da je sedaj manjša 
nego po prejšnji pogodbi. Ker kotonovo seme ni 
podvrženo nikaki carini, so dani pogoji, da se razvije 
v monarhiji znamenita industrija za kotonovo olje. 
Toda tudi ta industrijalni razvoj gre na škodo bedne 
Dalmacije, ki edina v državi producira olivino olje, 
kajti istrska produkcija je le neznatna.

Tako posamezni zasebniki kakor provincijalna 
vlada so poizkušali z malimi sredstvi, katera jim daje 
osrednja vlada storiti vse, kar je mogoče, da povzdig
nejo izdelovanje finega namiznega olja, katero naj bi 
hkratu z dalmatinskim oljem drugih vrst zavzelo vsa 
avstro - ogrska tržišča. Dolžnost države je bila, da se 
tudi v lastnem interesu zavzame za to znamenito in
dustrijo, kajti če ima kakšna država v svojih mejah 
vse, kar je potrebno za razvoj poljedelske industrije v 
toliki meri, če kaki deželi daje zemlja in podnebje vse 
ugodnosti, ako sad že obstoji v taki kakovosti, kakor 
se ga more le želeti in zahteva le umnega ravnanja, da 
nudi izdelek prve vrste, potem je naravnost gospodarski 
zločin, ako se ga ne vzame v zaščito. To pa tembolj, 
ker gre za obilen pridelek, pri katerem relativnega po
višanja cene konsument niti ne občuti, pač pa je v 
veliko korist produkciji.

Resnica je, da so bili poklicani v prvi vrsti naši 
avtonomni faktorji, pečati se s tem vprašanjem, ali 
žal, da so to ne le opustili, marveč celo šele pred 
dvemi leti izjavili, da v Dalmaciji ni finega olivinega 
olja za izdelovanje konserv, ter so podpirali prošnjo 
dalmatinskih tovarn, da se jim dovoli prejemati itali
jansko olje. In vsled tega prejemajo omenjene tovarne 
italijansko olje, ne da bi plačevale carino v toliki 
množini, kakor ga izvažajo v konservah v inozemstvo. 
Neodpustljiv greh je, da se s tem vprašanjem avto
nomni faktorji niso pečali natančnejše, kajti v tem
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odkloniti registriranje znamke. V tem primeru je uradu 
pridržati en izvod znamke, na katerem je natančno 
zaznamovati čas predložitve, o odklonitvi pa obvestiti 
stranko s pripomnjo, da ima pravico se pritožiti na 
trgovinsko ministrstvo v teku 30 dni. Če na to trgo
vinsko ministrstvo odredi registriranje znamke, je 
znamko registrirati z dnem prvotne prijave.

Glede lastitve patenta določa § 113. patent
nega zakona z dne 11. januarja 1897 drž. zak. št. 30, 
da jo zakrivi:

1. ) Kdor opremi ali spravi v promet predmete 
ali njih odevalo (ovoj) s takim oznamenilom, ki utegne 
provzročiti zmoto, da te predmete ali način, na kateri 
se narejajo, varuje patent v zmislu tega zakona;

2. ) kdor uporablja v javnih oglasilih, na izveskih, 
na priporočilnicah ali podobnih naznanilih kako ozna- 
menilo, ki utegne provzročiti zmoto, da tam omenjene 
predmete ali tam omenjeni način njih naprave varuje 
patent v zmislu tega zakona.

Lastitev patenta je prestopek, katerega kaznuje 
politično oblastvo po predpisih obrtnega reda. Pri tem 
je vedno prisoditi zapad dotičnih naznanil in odevala, 
zapad predmetov samih pa le tedaj, če bi se pri tem 
uničila vrednost predmetov, ali vsaj ne brez truda, 
približno primernega ti vrednosti. Če je bil prestopnik 
imetnik bivšega patenta za tiste predmete, katere kaže, 
kakor bi bili še pod patentnim vastvom, tedaj nastopi 
kaznivost njegovega postopanja še le, ko poteče eno 
leto po prestanku patentnega varstva.

Za sprejetje besede „patent“ v znamko vlo- 
žitelj znamke še ni upravičen, če je kak tuzemski pa
tent sicer prijavil, pa se mu ob času vložitve 
znamke še ni podelil. Sprejetje besede „patent“ v 
znamko, prijavljeno po kakšni tuzemski tvrdki, je, 
ako ima tvrdka samo kakšen inozemski patent, le 
tedaj upravičeno, če je okolnost, da gre za inozemski 
patent, mogoče povzeti iz znamke same.

Že zadnjič (str. 57) smo omenili, da besede, 
ki obsega izključno navedbo o kakovosti blaga itd., 
niti tedaj ni moči registrirati, če ta navedba ni res
nična, če torej blago, označeno s to besedo, nima 
navedene kakovosti. Tu zabranjuje registriranje dvojna 
prepoved: 1.) predpis novele o varstvu znamk (§ 1.), 
ki prepoveduje registriranje besednih znamk, obsega
jočih izključno navedbe o kakovosti itd. blaga; 2.) pred
pis zakona o varstvu znamk (§ 3., točka 4.), ki pre
poveduje neresnične navedbe.

Posebno je opozoriti na to, da smatrajo konzu
menti, kakor uči izkušnja, letnico, ki je na kakšni 
znamki brez kakšne druge pripomnje, za ustanovno 
leto dotičnega podjetja; smatrati jo je torej za navedbo, 
ki mora ustrezati resničnim kupčijskim razmeram.

Po § 9. zakona z dne 25. oktobra 1901 drž. zak. 
št. 26 ex 1902 o prometu s sirovim maslom, sirom,

maslom, svinjsko mastjo in njihovimi nadomestki, 
oziroma po členu III. odredbe ministrstev za notranje 
stvari, pravosodje, trgovino in poljedelstvo z dne 
1. februarja 1902, drž. zak. št. 27, se mora oleomargarin, 
margarin, margarinsko maslo in umetna jedilna mast 
v tuzemstvu spravljati v promet v shrankah (zaboj, 
bedenj, sod, sklopnica itd., ki so zaznamovane z oči- 
vidno, nezabrisno rdečo progo v obliki traka, na ka
teri je z razločnimi nezabrisnimi črnimi črkami ozna- 
menjena tvrdka izdelovalca in oznamenilo vsebine. Na 
teh shrankah, vendar ne na rdečem traku, se 
lahko namesti tudi varstvena znamka blagovno 
ali tovarniško znamenje izdelovalca, in pa ime, 
varstvena znamka, blagovno znamenje proda
jalca. Zato pa se ne smejo rabiti taka oznamenila, ki 
bi mogla dati povod prevari glede vsebine shrank ali 
kakovosti blaga (na primer „margarin iz sladke sme
tane“). (Dalje prih.)

Trgovska in obrtniška zbornica za 
Kranjsko.

Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko je 
imela dne 17. maja ob petih popoldan v mestni po
svetovalni dvorani pod predsedstvom svojega predsed
nika g. Josipa Lenarčiča redno javno sejo, katere 
se je udeležilo 18 zborničnih članov. Otvorivši sejo je 
predsednik imenoval za verifikatorja zapisnika gg. 
Baumgartnerja in Kollmanna. Zapisnik zadnje seje se 
je odobril brez ugovora.

G. predsednik je nato naznanil, da je trgo
vinsko ministrstvo potrdilo za 1. 1906 izvoljeno zbornično 
predsedstvo. Potem je naznanil zbornici, da so imela 
predsedstva avstrijskih zbornic dne 27. marca na Dunaju 
skupno sejo, v kateri se je razpravljalo o korakih, ki 
jih je zbornicam storiti, da dobe svoji važnosti pri
merna zastopstva v gosposki zbornici. 
Vprašanje je postalo pereče spričo nameravane volilne 
preosnove za državni zbor, po kateri bi zbornice 
izgubile pravico, voliti lastne državne poslance. Skle
nilo se je, obrniti se do c. kr. vlade s posebno vlogo. 
Izbral se je odsek, obstoječ iz zastopnikov 10 zbornic, 
med njimi tudi Kranjske; odsek je dobil naročilo, se
staviti načrt vloge. Dne 6. aprila je imel odsek sejo 
in dognal besedilo za načrt vlog; vsaka posamezna 
zbornica vloži na podlagi tega načrta sestavljeno lastno 
vlogo. Kranjska zbornica se je v splošnem držala na
črta, izpremenila pa v svoji vlogi odstavek, ki govori 
o prikrajšanju trgovskih in obrtnih krogov glede par- 
lamentarnege zastopstva po predlogi o volilni preosnovi. 
Vloga pojasnuje najprej, da je industrija in trgovina 
bila že sedaj nasproti agrarnim krogom glede parla
mentarnega zastopstva prikrajšana; po reformi pa,
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kakor jo predlaga vlada, bi bila še bolj, ker bi 
trgovske in obrtniške zbornice izgubile pravico voliti 
svoje državne poslance. Zahteva se zategadelj nado
mestek stem, da dobe zbornice pravicovoliti 
zastopnike v gosposko zbornico. Vse zbornice 
naj bi bile primerno zastopane. Vloga se izreka proti 
temu, da bi vlada imenovala zastopnika. — Poročilo 
se je vzelo na znanje.

Zborn. tajnik g. dr. Murnik je podal poslovno 
poročilo za čas od zadnje seje. Zbornični član gosp. 
Viktor Ro hr ma n je opomnil, da se mu zdi odgovor 
poštnega ravnateljstva v Trstu na zbornično vlogo, v 
kateri je prosila, da se odpravijo manipulacijske pri
stojbine v Ljubljani od poštnih pošiljatev z užitnini 
podvrženim blagom, nekoliko čuden. Ravnateljstvo 
pravi v svojem dopisu, da predmetna obremenitev za 
splošnost ne pride v poštev. Temu nasproti omenja, 
da je prizadet vprav mali mož s to pristojbino, ki je 
neopravičena. Po nekaterih opazkah zborn. člana g. 
Baumgartnerja je zbornica sklenila na predlog g. pred
sednika, da razpravljaj to zadevo še enkrat stalni odsek.

Za imenovanje v državni železniški 
svet je zbornici predlagati za prihodnjo triletno po
slovno dobo enega člana in njegovega namestnika. Na 
predlog zborn. člana g. Cirila Pirca je zbornica 
sklenila predlagati železniškemu ministrstvu za člana 
g. Ivana Hribarja, župana ljubljanskega, za njegovega 
namestnika pa g. Vinka Majdiča.

Zbornični član g. Ivan Mejač je nato obširno 
poročal o računih zborničnih zakladov za 
1. 1905. Zanimiv je račun zaklada za višjo trgovsko 
šolo v Ljubljani. Premoženje tega zaklada je znašalo 
koncem leta 1905. 51.719 K 68 h. Računi so bili 
odobreni.

Zbornični član g. Viljem Tönnies je poročal o 
prošnji obrtne zadruge na Bledu za podporo v pri
reditev razstave vajenških del za radovljiški 
okraj na Bledu. Razstavo priredi obrtna zadruga na 
Bledu skupno z obrtno zadrugo v Radovljici avgusta 
meseca. Zbornica je sklenila, pooblastiti predsedstvo, 
da dovoli podporo do najvišjega zneska 50 kron pod 
pogojem, da se bode razstava vršila tako, kakor pred
pisujejo navodila trgovinskega ministrstva.

Zbornični član g. Franc Kraigher je poročalo 
vprašanju o potrebi novih pogrebnih pod
jetij v Ljubljani. Zbornica je sklenila, poročati c. kr. 
deželni vladi, da je z otvoritvijo novega pokopališča v 
Ljubljani dana potreba za dve novi pogrebni podjetji, 
ker je pokopališče zunaj mesta in je treba vse mrliče 
prevažati.

V zmislu poročilo zborn. člana g. Viktorja 
Rohrmanna je zbornica soglasno sklenila, podpirati 
vlogo c. kr. kmetijske družbe, da bi se na živinozdrav- 
niškem oddelku c. kr. deželne vlade in v skladiščnih

pisarnah na državnem in južnem kolodvoru napravile 
javne telefonske govorilnice. — Zbornica je 
nadalje sklenila, podpirati prošnjo tržaške zbornice, ki 
meri na to, da se vzhodnoafriški parobrodni črti avstrij
skega Lloyda naklanja še v naprej dosedanja državna 
podpora in tako omogoči, da se obdrže vsakomesečne 
vožnje v južno Afriko. — Učencem c. kr. umetnoobrtne 
strokovne šole v Ljubljani je zbornica podelila ustanove 
v skupnem znesku 730 kron ; in sicer sledečim pro
silcem : Francu Furlanu, Francu Iskri ter Petru Skubiju, 
ki so obiskovali zimske tečaje za stavbne obrtnike; 
nadalje Antonu Megliču in Ivanu Podboršku, ki za
hajata v pripravljalne tečaje, ter Antonu Mrharju in 
Ivanu Ogrincu, ki sta obiskovala pletarski oddelek.

O predlogih zborn. članov gg. Kregarja in Tön
niesa, tičočih se nedostatkov pri telefonski 
napravi v Ljubljani je poročal gospod Viktor 
Rohrmann. Zbornica je sklenila pred vsem opozoriti 
poštno ravnateljstvo na dejstvo, da se v zimskem času 
leto za letom, kadar zapade nekoliko snega, potrgajo 
vedno žice telefonskega omrežja. Promet zategadelj 
trpi v občutni meri in to tembolj, ker se potrebne 
poprave le počasi vrše. Nastane torej potreba, da se 
pomnoži število monterjev ter porablja trpežnejši žični 
materijal. Pri tej priliki je zbornica sklenila, da začne 
zopet z vso odločnostjo akcijo za zgraditev te
lefonskega omrežja po Gorenjskem do 
Trbiža. Za to progo je zbornica že opetovano pro
sila, opozarjajoč na njeno gospodarsko važnost. Leta 
1903 je vprašanje dozorelo v toliko, da so se pričela 
pogajanja z lokalnimi interesenti. Poslej pa je vprašanje 
prišlo raz dnevni red. Hkratu je zbornica pritrdila 
predlogu poročevalca, da se podpira prošnja tržaške 
zbornice za zgraditev druge direktne telefonske črte 
Trst-Dunaj ter telefonskih prog Trst-Opatija-Reka in 
Trst-Gorica-Kormin, katerih prva bo omogočila tele
fonsko zvezo z Ogrsko, druga pa z Italijo.

Zborn. član g. Anton Ditrich je poročal o 
predlogu zborn. člana g. Viljema Tönniesa, ki se tiče 
ravnanja s poškodovanimi novci. Trgovec in obrtnik 
prihaja dan na dan v posest novcev vseh vrst, ki so 
obrabljeni in poškodovani. Deloma iz kulance do 
svojih strank in odjemalcev, katerim ne more kratko- 
malo vračati, odnosno odklanjati v plačilo podanih 
deloma pa tudi zategadelj, ker v kupčijskem prometu, 
ki se naglo vrši, ni moč obračati vso pozornost pre
jetim novcem, se dogaja redno, da se trgovcu in obrt
niku nabere mnogo že poškodovanega denarja. Pri 
plačilih pa, ki jih ima trgovec in obrtnik na
sproti javnim blagajnicam, se postopa dokaj strogo in 
trdo s poškodovanimi novci. Denar po pet kron in 
krone, kakor tudi nikeljnast drobiž, ki je poškodovan, 
se prebije in postavi tako iz denarne vrednosti. Trgovec 
in obrtnik trpita na ta način škodo, za katero ne dobita
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nikakega pokritja. Reči se mora, da bi odgovarjalo 
pravičnosti, ako bi se poškodovani kovani denar za
menjaval proti odbitku primernega odstotka v povračilo 
stroškov za prekovanje. Zbornica je na predlog poro
čevalca sklenila, obrniti se do finančnega ministra s 
prošnjo, da obstoječe predpise glede ravnanja s po
škodovanim denarjem izpremeni in omogoči zamenjavo 
poškodovanega denarja. Zajedno je zbornica sklenila, 
opozoriti finančno ministrstvo, da bi kazalo v primeru, 
da so v prometu ponarejeni bankovci, razglasiti številke 
in serije falzifikatov.

Ko je zbornica nato odobrila poročilo g. zborn. 
tajnika o sestavi skupnih petletnih poročil trgovskih 
zbornic ter pritrdila nadaljnemu obstoju osrednje zveze 
trgovskih zbornic na Dunaju, je bil dnevni red končan.

Nujni predlog zborn. člana g. Ivana Kregarja, ki 
se glasi: „Častita zbornica skleni, pozvati mestni ma
gistrat, da na vseh prihodnjih semnjih v Ljubljani 
zabrani vsakemu Židu prodajo raznih predmetov na 
javnih prostorih“ — gospod predsednik ni dal na 
razpravo, ker očitno nasprotuje zakonu, ki jamči 
enakopravnost vsem verskim konfesijam.

V zadevi nameravanega povišanja 
poštnine od pisem v daljnem prometu je 
stavil nujni predlog zborn. član g. Viljem Tönnies. Listi 
so prinesli vest, da hoče trgovinsko ministrstvo zvišati 
poštne pristojbine od pisem v daljnem prometu od 
10 h na 12 h. Obremenitev bi zadela zlasti kupčijske 
kroge, pri katerih je poštnina važen faktor. Zato je 
neodbitno potrebno, da zbornica protestira proti tej 
nameri. Zbornica je v zmislu predloga sklenila, storiti 
potrebne korake, da se prepreči povišanje poštnih pri
stojbin.

Glede poštnih pošiljate v, namenjenih 
za Bled in okolico in dohajočih z vlaki v smeri 
od Ljubljane, je zbornica svoj čas na predlog zborn. 
člana g. Leopolda Fiirsagerja prosila na pristojnem 
mestu, da bi se tudi po otvoritvi nove železnice vozile 
iz Lesec na Bled, ne pa z vlaki do Jesenic in odtod 
na postajo Bled-Rečica, to zategadelj, ker s tem poštni 
promet pridobi na hitrosti. Ker se otvoritev nove že
leznice že bliža, je gosp. Viktor Rohrmann vprašal g. 
predsednika, kako se je ta zadeva uredila. G. predsednik 
odgovori, da doslej zbornica še ni prejela odgovora 
od poštnega ravnateljstva. Predsestvo bode vprašalo 
takoj, kako je s tem vprašanjem.

Ko je g. predsednik končno na vprašanje gosp. 
Kraigherja, kako je s carinsko filijalko v Ljubljani, 
odgovoril, da je carinska filijalka zagotovljena, je za
ključil ob 7. uri zvečer sejo. R.

Kaj je treba vedeti podjetniku, trgovcu 
in obrtniku o dohodarstvenih predpisih.

(Piše —n)
(Dalje.)

Dohodarstveno kazenski zakon se naslanja v 
svojem bistvu na predpise občnega kazenskega zakona 
in kriminalnega pravdnega reda iz 1. 1803. Ta občni 
kazenski zakon dandanes davno več ne velja in je bil 
posebno v kolikor se tiče pravdnega postopka, nado
meščen z docela modernemu stališču današnje proce- 
sualne vede primernimi predpisi.

Dočim torej v občnem kazenskem pravu in oso
bito v pravdnem postopanju veljajo povsem moderna 
načela, nam kaže specialno dohodarstveno kazensko 
pravo v svojem procesualnem delu še povsem inkvi- 
zitorično li ce.

Preiskava proti obdolžencu se prične, nadaljuje 
ter zaključi edinole po uradni iniciativi. In ko se 
preiskava zaključi, ne sestavi se morda obtožnica —• 
ampak produkt preiskave se predloži sodniku v raz
sodbo.

Obdolženec je s tem spremenjen v obto
ženca, ne da bi se proti njemu dvignila 
obtožnica.

Obdolženec, inkvizit v dohodarstvenem procesu 
sploh ni drugega nego predmeturadne preiskave. 
Njegova osebnost kot stranka v kazenski pravdi ni
kakor in nikjer ni priznana in ni mu dana priložnost, 
da bi se ustmeno in neposredno pred kazenskim senatom 
primerno nagovarjal bodisi sam, bodisi potom zako
nitega zagovornika.

Tako vidimo, da dohodarstveno inkvizitorično 
pravdno postopanje ne pozna niti tožitelja niti 
zagovornika, ampak sodnik sam, — ki naj 
v zmislu moderne vede stoji visoko nad strankama 
tožitelja ter zagovornika in naj povsem objektivno in 
nepristransko sodi v prid enega ali drugega, — sodnik 
sam združuje v inkvizitoričnem doho- 
d ars tve n e m proce s u v svo j i osebi polegkva- 
litete sodnika ob enem tudi vlogo tožnika 
i n zagovornika! . . .

Dohodarstveno kazenski sodnik pa je povrh 
tegavsvojem pravoreku še vezan nagotove 
formalne ozire gledé dokaza, tako, da sme 
samo v gotovih, zakonito strogo začrtanih slučajih 
kako dejstvo smatrati kot dokazano, ne gledé na 
lastno boljše in bolj utemeljeno prepričanje, ki pa po 
nesreči slučajno ne odgovarja formalnim zahtevam. Ta 
žalostni rudiment nekdanjega pravosodja se nazivlje 
formalna ali legalna dokazna teorija.

Kaka razlika torej v primeri z današnjim občnim 
kazenskim procesom, kjer vlada najstrožja osebna



Št. 6. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Stran 71.

ločitev med funkcijami sodnika, tožnika ter obtoženca- 
zagovornika, kjer gospoduje načelo ustmenega, nepo
srednega, javnega zaslišanja in kjer sodi nepristranski 
ter vsestranski neodvisni sodnik edinole po svoji naj
boljši vednosti in razsodnosti !...

Jasno je, da je pravkar očrtano pravdno posto
panje bridko potrebno temeljite korekture in reforme.

Toda le težko se bo posrečilo v doglednem času 
sestaviti zakon, ki bi bil moderni dobi le izdaleka 
toliko prikladen, kot je bil naš zakon za svoje abso
lutistične čase in to tembolj, ker tvorijo velik del 
bistvene vsebine dohodarstvenega kazenskega zakona 
predpisi o carini, carina pa spada med one predmete, 
katerih preosnova je v zmislu naših temeljnih zakonov 
edinole mogoča v sporazumljenju z Ogrsko. Tako bo 
treba bržkone še delj časa potrpeti z „nadstoletnimi“ 
predpisi ter se le v duhu naslajati z reformnimi 
problemi.

Dohodarstveno kazenski zakon velja za celo 
ozemlje avstrijskih kronovin, izvzemši Dalma
cijo. Le-tam veljajo posebni predpisi za dohodnino, 
tako il regolamento daziario in dazio consumo. (Kaj 
znači „dohodnina“, „dohodarina“, „dohodarstvo“ ozi
roma indirektna davščina in osobito, da spada 
pod ta pojem tudi carina, smo omenili že uvo
doma.)

V ostalih kronovinah pa je vsakdo brez 
izjemepodvržen dohodarstveno kazenskemu zakonu, 
tuzemec kakor tujec in tudi vojaštvo, tu vlada 
takozvani teritorialni princip.

Le-té kronovine lahko imenujemo z dohodarstve
nega stališča „kronovine dohodarstvenega 
prava.“

Vsled omenjenih predpisov se lahko dogodi, da 
zakrivi podanik kronovin dohodarstvenega prava (n. pr. 
Tirolec) kaznivo dejanje (n. pr. tihotapstvo) v Dalma
ciji, to je torej v kronovini, v kateri naš zakon nima 
veljave. Je-li dotičnik vkljub temu kazniv po našem 
zakonu? Določba sicer predpisuje, da je tudi v tem 
slučaju kazniv po dohodarstveno kazenskem zakonu, 
ako za časa dohodarstvene razsodbe biva v kronovinah 
dohodarstvenega prava, (n. pr. na Kranjskem) in ako 
se kazensko postopanje proti njemu s strani upravi
čenega dalmatinskega oblastva še ni uvedlo; vendar 
pripušča zakon, da se dotičnik tudi v tem slučaju 
sodi po dalmatinskih kazenskih predpisih, ako bi bila 
glasom le-teh predpisov kazen manjša, nego v slučaju 
uporabe dohodarstveno kazenskega zakona.

Naš zakon se deli v dva glavna dela. Prvi del 
je strogo stvaren ter obdelava bistvo najrazličnejših 
dohodninskih prestopkov in določuje dotične kazni 
(kaz. zakon v ožjem smislu) drugi del pa kaže 
formalno lice ter določa obliko kazenskemu pravdnemu 
postopku (kaz. proces).

Dohodarstveni prestopki se dele v dohodarstvena 
prikrajšanja in drugovrstne prestopke.

Med dohodarstvena prikrajšanja je šteti 
pred vsem one prestopke, vsled katerih se država ozi
roma dohodarstveni zakupnik prikrajša, torej oškoduje 
na kaki dohodnini; nadalje kršenje prepovedi uvoza, 
prevoza ter izvoza blaga in slednjič tihotapstvo ter 
težki dohodarstveni prestopki.

Poleg tihotapstva in težkih dohodar
stvenih prestopkov razločuje zakon še 
lahke ali navadne dohodarstvene prestopke.

V tem, ko se tihotapstvo ter težki dohodarstveni 
prestopki kot hujša „zločinstva“ kaznujejo s primerno 
denarno in tudi zaporno kaznijo, se kaznuje lahek 
prestopek, s katerim se je kršil ponajveč kak rednostni 
predpis, z rednostno globo nekolikih kron, tako n. pr. 
ako proizvajalec žganja ne napravi napisa „žganjarna“ 
na vidnem kraju pred obrtovališčem ali pa če se oddalji 
od doma ter ne nastavi namestnika, ki bi bil na raz
polago kontrolnim organom, če prične krčmar ali sploh 
obrtni točilec izvrševati vinotoč, ne da bi imel poleg 
koncesije tudi dohodarstvenouradne dovolilnice itd.

O težkih prestopkih ter tihotapstvu pozneje. V 
kolikor se tiče tihotapstva, bodi le mimogrede omenjeno, 
da je ta pojem jako domač v naših krajih. Iz srednje- 
veško-italijanske besede „il bando“ (prepoved) ki ima 
koreniko v latinski „banum“, so nastali kranjski „kon- 
trabantarji“ (contra banum, „proti prepovedi“) ali tiho
tapci, ki so igrali posebno pred letom 1891, ko je še 
Trst bil prosta luka, precejšno vlogo v kraškem delu 
naše kronovine.

V viharnih nočeh, v megli in nevihti so prenašali 
po samo njim znanih stezah in ovinkih vreče „kon- 
trabantnega“ blaga in ga tudi čestokrat vkljub pre
kanjenemu zalezovanju s strani nevoščljivih finančnih 
stražnikov, ki so takrat dobivali visoke „premije“ za 
svoj plen, spravili „na varno“.

Po dohodarstvenem pravu se kaznuje vsak le-teh 
gori omenjenih prestopkov ne glede na to je-li 
kršitelj predpisov imel zločesto nakano, hudoben 
namen ali ne.

Hudoben namen povišuje kazen.
Manjkanje hudobnega namena torej tu ne izklju

čuje krivde, kakor na pr. glede zločinstev po občnem 
kazenskem zakonu.

Pač pa je krivda in z njo kaznivost izklju
čena pri onem, ki je bil za časa prekršitve na duhu 
popolnoma otemenel, ki torej ni vedel, kaj 
dela, ali pa ki je trajno umobolen ali docela blazen, 
tako, da sploh ne ve kaj dela; nadalje pri onem, 
ki vsled brez lastne krivde nastale popolne pi
janosti ali druge duševne popolne zmede
nosti ni vedel, kaj dela; torej ne le oni, ki si napije 
„poguma“ k prepovedanemu ravnanju, ampak tudi oni,
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ki ve, da je v pijanosti nagnjen k zločinskim dejanjem 
in se vkljub temu, če prav le iz zanikarnosti, lahkomisel
nosti, brezbrižnosti napije (torej brez hudobne intencije) 
je brezdvomno kazniv.

Tudi otroci do desetih let niso odgovorni 
za dohodarstvene prestopke, v tem ko se po splošnem 
kazenskem zakonu odgovornost prične šele s štirinaj
stim letom.

Omenili smo, da človek, ki je popolnoma oropan 
duševnih sredstev, ne more zakriviti prestopka ; mislimo 
si pa slučaj, da bi A, ki je zdrave pameti, napeljal 
umobolnega B, da le-ta na pr. pokvari uradni pečat; 
tu bode odgovoren edinole A kot storilec, prav kakor 
bi bil sam, brez tuje pomoči izvedel kažnjivo dejanje, 
B mu je bil v tem slučaju le mehanično orodje.

(Dalje prih.)

Črtice iz kemije vsakdanjega gospo
darskega življenja.

Predaval v društvu „Merkur“ dne 17. februarja 1906 inžener-kemik 
J. Turk.

(Dalje.)

Ločiti mastne kisline od glicerina tolšč ni nič 
težko. V to svrho se doda tolščam nekoliko jedkega 
apna in se jih potem dalje časa kuha pri 170 do 
180" C in pri 8 do 10 atmosfer pritiska. Gli cer idi 
mastnih kislin, to so spojine mastnih kislin in 
glicerina, iz katerih sestojajo tolšče, razpadejo, oziroma 
se kemično razkroje večinoma v proste mastne kisline 
in glicerin. Del mastnih kislin pa se spoji z apnom, ki 
se s pomočjo žveplene kisline potem zopet kot mavec 
ali gips izloči, nakar se tudi ta del mastnih kislin 
osvobodi. Osvobojene mastne kisline stopijo na po
vršje, dočim ostane glicerin v raztopini, iz katere se 
dobiva potem s pomočjo prekapanja (destilacije) zase. 
— Tolšče pa se lahko razkrajajo v proste mastne ki
sline in glicerin tudi z vodno paro in sicer brez do
datka jedkega apna pri 200" C in pri 15 do 20 atmosfer 
pritiska. Pa tudi z žvepleno kislino pri dovolj visoki 
stopinji toplote se doseže sličen razkroj tolšč.

Mastne kisline se potem odcede ali posnamejo 
in često tudi prekapajo, (destilirajo) s pregreto vodno 
paro, na kar se dobe tudi iz nečistih tolšč popolnoma 
čiste in brezbarvne mastne kisline. Nato se puste 
mastne kisline strditi, oziroma izkristalizirati in se končno 
v stiskalnicah iztisnjejo. Oljna kislina pri tem izteče. 
Iz stearinove in palmitinove kisline sestoječa iztisnjenina 
zvana loj ec ali stearin, se še enkrat razpusti in 
čisti ter daje potem tvarino za stearinove ali M i 11 y- 
jeve sveče, ki se imenujejo tako po de M illy ju, ki 
jih je prvi izdeloval leta 1837. v svoji tvornici na Dunaju.

Stearinove sveče se ne vlivajo iz čistega stearina, 
ampak se mu dodava vedno nekoliko odstotkov pa

rafina, t. j. prozorna snov, ki se dobiva iz preka- 
pavine rjavega premoga i. t. d. Zmes stearinove in 
palmitinove kisline, ki sestoja iz nje stearin, ima 
namreč slabo lastnost, da pri ohlajenju kristalizuje in 
vsled tega bi bile sveče iz samega stearina progaste. 
Dodatek parafina pa zabranjuje, oziroma preprečuje 
kristalizacijo stearina in od tod prihaja ona enakomerna 
in prijetna belota, ki jo kažejo stearinove sveče.

Dočim je stenj mehkih lojenih sveč iz nitek se- 
sukan, je stenj dokaj trjih stearinovih sveč iz vrvic v 
kito Spleten. (Dalje prih.)

Raznoterosti.
Ivan Hribar, ljubljanski župan, je praznoval 9. t. m. deset

letnico, odkar načeluje ljubljanskemu občinskemu svetu. Neoporečne 
in neovrgljive zasluge si je pridobil gospod župan ne samo za 
mesto Ljubljano, ampak tudi za slovenski narod ter za razvoj 
naše industrije in trgovine. Politični časopisi so že opisali njegove 
velike zasluge, katere mu mora vsakdo priznati, zato naj nam bo 
dovoljeno v imenu slovenskih trgovcev izreči gospodu jubilantu 
najsrčnejše čestitke z željo, da bi bil vedno naklonjen slovenskemu 
trgovstvu. Gospod župan je tudi član našega društva in te dni se 
mu je poklonila v tega imenu deputacija, sestoječa iz gospoda pred
sednika Al. Lillega in odbornikov gg. dr. Windischerja in Jos. 
Vlacha ter mu čestitala k jubileju. S tem mu tudi mi kličemo še 
enkrat: Na mnogaja ljeta!

*

Gremij trgovcev v Ljubljani je imel 22. maja t. 1. v mali 
dvorani „Mestnega doma“ letošnji redni občni zbor. Načelnik g. 
Ivan Knez je otvoril zborovanje in povedal, da sta preteklo leto 
umrla dva društvenika, Leopold in Marija Jeran. V znak sožalja so 
se navzoči vzdignili s sedežev. Zapisnik zadnjega občnega zbora 
je bil odobren. O delovanju gremija preteklo leto je poročal tajnik 
g. Svetlin. Koncem leta 1905. je imel gremij 148 članov. Tr
govskih uslužbencev I. vrste je bilo 499 (151 ženskih in 348 
moških), II. vrste pa 175 (23 ženskih in 152 moških). Učencev in 
praktikantov je bilo 125 (6 učenk in 119 učencev). Od 18. ju
lija 1905., ko je bil ustanovni občni zbor, je bilo rešenih 208 vlog. 
Bilo je 9 odborovih sej in 1 občni zbor. Odbor je v eni svojih sej 
sklenil, da se po magistratu deželni vladi predloži prošnja za ne
deljski počitek za mesto in okolico, čemur se je z zakonom z dne 
30. oktobra 1905. ugodilo. Odbor je sklenil nadalje, da se gremi- 
jalna trgovska šola reorganizira v zmislu predlogov ministrstva za 
uk in bogočastje, dalje, da se izda disciplinarni red za leto 
1906/7. za dober obisk te šole. V tej šoli je bilo letos 120 učen
cev, v pripravljalnem tečaju 20, v I. letniku 50, v II. 42, v III. 8. 
Učnih pisem je bilo izdanih 6. Gremij je nastopil proti umazani 
konkurenci, prosil lani dvakrat finančno ministrstvo, naj bi se v 
tukajšnjem poštnem uradu ustanovila carinska filijalka, a vse prošnje 
so zastonj, dasi bi bila potrebna le dva uradnika. Vsled tega 
trpi ljubljansko trgovstvo škodo. Ravno isto se je zgodilo s prošnjo 
glede povečanja skladišča na državni železnici; tudi tukaj vlada 
nima nobenega denarja za nas. Na trgovsko ministrstvo je bila 
odposlana peticija, da se v novem obrtnem redu zahteva dokaz 
usposobljenosti in da se premeni ona točka obrtnega reda, kjer se 
prepoveduje trgovcem prodajanje piva v odprtih steklenicah. Občni 
zbor je sklenil, da se bo to poročilo tiskalo in razdelilo med člane. 
Iz računskega zaključka za leto 1905. posnemamo, da je imel 
gremij 4523 K 86 v dohodkov in 4270 K 48 v stroškov, torej 
253 K 38 v prebitka (v resnici je bil deficit, ker se je vzelo na
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tekoči račun 1000 K). Premoženje gremija znaša 31. decembra 1905. 
51.964 K 33 v. Ker so računski pregledniki našli vse račune in 
knjige v najboljšem redu, so bili računi odobreni in se je dal od
boru absolutorij. V pokritje deficita za 1. 1905. se je določila do
klada 10 K za vsakega člana. Pri volitvah je bil načelnikovim 
namestnikom izvoljen g. Mejač, v odbor pa namesto njega g. 
Schwentner; v razsodniški odbor sta bila izvoljena znova gg. 
Rohrman in Korenčan, za namestnike pa gg. Stupica Ivan, 
in Karel Seunig. Glede gremijalne šole je bila sprejeta soglasno 
pogodba, katero je sestavil ravnatelj g. Mahr. Pogodba traja pet 
let, je odpovedljiva na eno leto. Gremij bo plačal Mahru letno 
1600 K, ter za vsakega učenca in vsako uro po 2 K. Občni zbor 
je potem sklenil resolucijo, v kateri se odločno protestira proti na
meravanemu povišanju porta pri pismih. Trgovskemu društvu 
„Merkur“ se dovoli 400 K podpore. Sprejme se predlog 
g. Mejača, da se odpošlje na mestni magistrat prošnja, da se od
stranijo reklamne table na javnih prostorih po mestu, ker zado
stujejo za reklamo solidnega trgovca one table, ki so na zidovih 
pritrjene. Ker se ni nihče več oglasil k besedi, zahvalil se je g. 
predsednik zborovalcem za udeležbo in zaključil zborovanje.

*
Načrt zakona o obrambi proti umazani konkurenci. Ne

davno tega je vlada predložila poslanski zbornici predlogo, ki 
prinaša nove zakonske določbe, naperjene proti umazani konku
renci v kupčijskem obratu. Pet let je poteklo, odkar je vlada raz
poslala leta 1901. gospodarskim zastopom načrt tega zakona in jim 
tako dala priliko, povedati in obrazložiti svoje mnenje o potrebi 
takega zakona sploh in pa o že sestavljenem načrtu posebej. 
Gospodarska zastopstva so bila edina v tem, da je zakon potreben. 
Glede načina, kako naj se s posebnim zakonom omogoči prega
njanje nelojalne konkurence v kupčijskem prometu, pa so bila mnenja 
različna; različne zategadelj tudi izjave, ki so bile podane vladi 
glede sestavljenega načrta. Če se primerja svoječasni prvi načrt, ki 
ga je izdelala vlada, s predlogo, ki je bila predložena poslanski 
zbornici, se mora priznati, da je vlada v mnogem oziru vpoštevala 
sporočene ji želje. Prvotni osnutek je malone docela predelan. 
Najdalekosežnejša izprememba v predmetni vladni predlogi je ta, 
da se sedanji zakonski načrt ne omejuje le na poedine, najčešče 
se pojavljajoče oblike umazane konkurence, kakor so zloraba re
klame, poniževanje in grditev tujih podjetij ter izdajanje kupčijskih 
in obratnih tajnosti, marveč navaja v posebnem odstavku tudi 
splošne določbe, ki se obračajo proti katerikoli obliki nejolalne 
konkurence. Znana stvar je, da je umazana konkurenca kaj iznajd
ljiva in da se na škodo reelnih trgovcev in obrtnikov iztakne vedno 
kako novo nelojalno sredstvo, hoteč ž njim obrniti pozornost ku
pujočega občinstva na svojo kupčijo. Nevarno je zategadelj, omejiti 
se pri sestavljanju zakona, čigar ost se obrača pioti nedopustni 
konkurenci, le na posamezne, četudi najpogostejše forme umazane 
konkurence. Nelojalni tekmeci bi se v tem primeru prilagodili 
novim izpremenjenim razmeram, ogibali bi se prepovedanih potov, 
zato pa našli nove oblike, proti katerim bi singularne določbe 
zakona ne mogle dajati obrambe. Previdno in umestno je torej, 
računati s takim dejstvom in privzeti v zakon tudi splošno klavzulo, 
kakor je to storila vlada, ustrezajoč mnogostranskim vzpodbudam 
gospodarskih korporacij, ki so opozarjale na nezadostnost obram
benih določb, kakor jih je navajal prvotno projektiran načrt. Po 
besedilu vladne predloge je smatrati generalno klavzulo za nekako 
rezervno sredstvo, katero je uporabljati v brambi proti umazani 
tekmi le v onih slučajih, kadar nelojalnemu ravnanju ni moč za- 
stopiti pota s posebnimi določbami, ki jih navaja zakon. Generalna 
klavzula označuje za nelojalno konkurenco vsako ravnanje v obratu 
kakega kupčijskega podjetja, ki močno žali dobre običaje in more 
kupčijsko razpečavanje in kupčijski obrat enega ali več konkurentov 
oškodovati. Pravico, sodnim potom zahtevati, da preneha nelojalni

konkurent s takim počenjanjem, ima vsak konkurent, kakor tudi 
društva in korporacije, katere je smatrati za poklicane zastopnike 
gospodarskih in stanovskih interesov prizadetih konkurentov. Vrhu 
tega ima vsak konkurent, kateremu se je z nelojalnim postopanjem 
n a m e n o m a naredila škoda, pravico zahtevati povrnitev nastale 
škode. Iz navedenega je razvidno, da je dana stanovskim zastopom 
pravica, potegniti se za pravice svojih članov. Določba je kaj 
umestna in tem važnejša, ker je na ta način dana gospodarskim 
organizacijam priložnost varovati interese celega stanu. V pri
merih, ko umazano postopanje posameznika škoduje celemu stanu 
ali celi kupčijski stroki, je pač pravilno, da nastopi v obrambo in
teresov organizacija kot taka in ne posamezni podjetnik. Kontrola 
je na ta način boljša in izdatnejša.

Zakonska predloga, o kateri govorimo, navaja sledeče tipe 
nelojalne konkurence: Neresnično hvalisanje (pretirana reklama), 
zloraba kupčijskih oznamenil, poniževanje in grditev kupčijskih 
podjetij, izdajstvo kupčijskih in obratnih tajnosti, razpečavanje 
blaga po nakaznem sistemu (Gutscheinsystem ali Schneeballen
system).

Trgovsko-obrtna zadruga v Trstu. Ker stavlja tržaško 
prebivalstvo slovanske, narodnosti vse upanje na izboljšanje svojega 
gospodarskega položaja, na prospeh in razvoj trgovskega in obrtnega 
stanu, je „Trgovsko izobraževalno društvo“ v Trstu že v januarju 
leta 1902 sklenilo, da ustanovi v Trstu „Trgovsko-obrtno zadrugo“, 
s katere čistim dobičkom naj bi se vzdrževala trgovska šola, ker 
je „Trgovsko izobraževalno društvo“ s članarino ne more vzdrže
vati. Iz raznih razlogov se ta nakana ni mogla izvršiti do letos, 
sedaj so prenehale te ovire in „Trgovsko-obrtna zadruga“ se je 
ustanovila in že posluje. „Trgovsko-obrtna zadruga“ ima namen 
spodbujati varčnost s tem, da daje članom priložnost, da v malih 
obrokih tekom let prihranijo dobro obrestovano glavnico, da spre
jema vloge sploh tudi od nečlanov in jih plodonosno nalaga; pos
pešuje zasebno gospodarstvo svojih članov s tem, da jim daje 
predujeme (posojila) pod ugodnimi pogoji in s tem posebej posre
duje med trgovci, obrtniki in njih odjemalci ter omogočuje ustano
vitev novih obrti in trgovin; slednjič ima namen vzdrževati s 
čistim dobičkom trgovsko, eventualno trgovsko-obrtno šolo. „Trgovsko- 
obrtna zadruga“ naj nam daje stanovsko podporo in stanovsko 
naobrazbo ! Vsled tega pa je dolžnost vsakega slovanskega trgovca 
in obrtnika, da k tej zadrugi pristopi, da podpira ta novi, domači 
zavod kar najizdatneje, da mu gre na roko, da se ga poslužuje in 
zanj deluje, ter pridobiva zanj stranke. Le, ako bomo imeli močan 
zavod, bomo imeli čimprej tudi svojo trgovsko šolo v Trstu. Brez 
trgovske šole pa se slovansko trgovstvo in slovanska trgovina in 
obrt ne bo mogla povzdigniti do one višine, na kateri stojijo 
dandanes drugi narodi, do one višine, ki daje trgovcem moč, da 
lahko konkurirajo v vsakem pogledu s svojimi tekmovalci-drugo- 
rodci. Opozarjamo pa, da „Trgovsko-obrtna zadruga“ ni samo za 
trgovce in obrtnike, ampak tudi za druge sloje. „Trgovsko-obrtna 
zadruga v Trstu“ je denaren zavod 'za vse sloje ! Nje čisti dobiček 
pa je v prvi vrsti namenjen za vzdrževanje trgovske šole v Trstu. 
Svoje prostore ima tam, kjer je bila prej „Tržaška posojilnica in 
hranilnica“ t. j. v ulici S. Francesco d’Assisi štev. 2, kjer ima svoj 
sedež „Trgovsko izobraževalno društvo“, ki je vrglo seme trgovske 
naobrazbe na rodovitna tla tržaškega Slovanstva.

*

Trgovinski odnošaji med Srbijo in Avstro-Ogrsko. Pod 
tem naslovom čitam v Apximy 3a nimiiHe ii RpyiiiTitene Hfivite 
(I. 302/3.) naslednjo beležko, katero objavljam v slovenščini radi 
njene eminentne važnosti za slovenske trgovce.

„Omenjale so se (o priliki carinskega spora Avstro-Ogrske s 
Srbijo) težkoče, ki nastajajo, kadar se razsodbe avstro-ogrskih sodišč
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morajo izvrševati v Srbiji, in obratno. Ti odnošaji so določeni v 
avstro-ogrski državni pogodbi s Srbijo z dne 6. maja 1881. št. 88. 
iz 1882. 1. 2, 3. V tej pogodbi je priznana reciprociteta izvrševanja 
sodb. Toda, ta reciprociteta je omejena z IX. členom iste pogodbe, 
ki priznano in določeno reciprociteto napravlja iluzorično. Ta člen 
pravi, da je vzajemna pravna pomoč le tedaj umestna, ako je 
pristojnost sodišča, katero je razsodbo izdalo, utemeljena v predpisih, 
veljavnih pri sodišču, katero je naprošeno, da izvrši razsodbo ! 
Torej vse in — nič.

. . . Trgovinski odnošaji med Avstro-Ogrsko in Srbijo so 
takšni, da je avstro-ogrski trgovec večinoma upnik, srbski pa 
dolžnik. Avstro-ogrski trgovec mora često potom sodišča iskati 
srbskega trgovca, in njemu je v vsakem oziru ugodneje in ceneje, 
da mu sodi njegovo avstrijsko ali ogrsko sodišče, nego da bi mu 
srbsko. Pristojnost sodišča se vestno opira na fakturo, na kateri 
kupec in prodajalec določata kraj, kjer se naj toži, če pride do 
tožbe. Avstrijski ali ogrski trgovec torej toži srbskega pri svojem 
sodišču. Toda, čim pride v Srbiji do izvrševanja takih razsodb, se 
pokaže zapreka, ki nastaja vsled člena IX. gor. pogodbe. Srbska 
sodišča uvajajo, ko prejmejo razsodbo za izvršitev, t. zv. „deliba- 
cioni postupak“ v katerem se odločuje, da-li se avstrijska ali 
ogrska sodba more izvršiti ali ne. Srbska sodišča navadno odbijajo 
take sodbe in jih nočejo izvrševati, zaraditega, ker srbski zakoni 
ne priznavajo srbske pristojnosti, dogovorjene s fakturo. Avstrijski 
ali ogrski trgovec mora plačati stroške tega predhodnjega postopka, 
pa se često dogaja, da srbska sodišča naprošajo avstrijsko ali 
ogrsko sodišče, da izterja te stroške. — Ako si torej avstro-ogrski 
trgovci hočejo prihraniti take neudobnosti, morajo se odpovedati 
pristojnosti, dogovorjeni s fakturo. Oni morajo svoje dolžnike po 
Srbiji iskati s srbskimi sodišči. Ker pa je to spojeno z velikimi 
stroški in mnogimi drugimi težkočami, avstrijski ali ogrski trgovec 
raje izbriše „svoju vjeresiju“ . . .“

Z novo carinsko pogodbo med Avstro-Ogrsko in Srbijo bo 
menda ta nedostatek, ki, je gotovo zelo kvarljivo vplival na vza
jemne trgovinske odnošaje, odstranjen. Dermota.

*

Družba sv. Girila in Metoda v Ljubljani nam je poslala 
naslednje obvestilo :

Po obojestranskem sporazumljenju se razreši zveza med 
družbo sv. Cirila in Metoda v Ljubljani in med tovarnerjem gosp. 
Jebačinom s 30. junijem t. 1. in s 1. julijem prevzame založništvo 
družbene kave tvrdka Ivan Perdan v Ljubljani, ki je naši družbi 
z vžigalicami bila do danes v tako ogromno korist. Dvajsettisoč- 
štiristo (20.400) kron imamo namreč v vsem to trenotje od nje. — 
Slovenci! Po pravici so se vam priljubile naše vžigice in prepri
čani smo, da vam prav tako ugodno dojde kava, ki vam jo pre
skrbi vaš stari zaupnik — ta naš novi podjetnik. Zato pričakujemo, 
narodne gospodinje, da vsaka vas, ki zaneti z našimi vžigicami, 
postavi obenem na ognjišče od imenovanega dneva naprej tudi to 
našo novo kavo. Vaša omizja naj bodo naša omizja ; narodna iskra 
iz vaše hiše bodi našemu rodoljubju v plamen.

sistematskej agitaciji še dokaj zvišati. Zategadelj se je sklenilo 
slavni odbor „Merkurja" vljudno naprositi, da bi to nalogo bil toli 
ljubezniv, prevzeti on.

V trdni nadi, da bo slavni odbor to nalogo drage volje 
prevzel, izvršujem zgoraj omenjeni sklep vsled naloge, ki mi jo je 
odsek izročil, ter beležim z izrazom najodličnejšega spoštovanja v 
imenu upravništva. Evgen Lah, tajnik „Slovenske Matice“. — 
Svojim članom toplo priporočamo vstop v „Slov. Matico“, saj je 
dolžnost vsakega izobraženga Slovenca, da je član tega društva, 
ki ima za našo prosveto že ogromno zaslug. Letna udnina je štiri 
krone, za katere se dobi 7 zabavnih in poučnih knjig.

*

Velika ljudska veselica našega društva se vrši v nedeljo, 
dne 8. julija 1906 na vrtu „Narodnega doma“ v korist zaklada za 
trgovski dom. Pomnoženi veselični odsek je za to prireditev se
stavil naslednji program : Postaviti je na vrtu Narodnega doma 
šotore za jestvine, vino, pivo, šampanjec, kavarno, srečolov, smotke 
razglednice in cvetlice. Pridobiti je vrtiljak, ki se postavi za areno 
„Narodnega doma". Areno je vporabiti za ples, pri katerem sode
luje „šrameljski kvartet“. Sodeluje vojaška godba ; društveni pevski 
zbor zapoje sledeče tri zbore: 1.) Gerbič „Slovanski brod“; 
2.) Aljaž „Občutki“; 3.) Nedved „Domovina“. Vstopnina 60 vinarjev 
za osebo, otroci prosti. Začetek ob 4. uri popoldne. V slučaju ne
ugodnega vremena se veselica vrši v „Sokolovi dvorani“, ples 
ostane v areni. Sodelovale bodo narodne dame na čelu jim pre- 
blagorodna gospa Franja dr. Tavčarjeva. Iz predstoječega je 
razvidno, da se je veselični odsek potrudil napraviti raznovrsten 
spored ter poskrbeti za zabavo. Upamo, da si je društvo vsled 
svojega delovanja pridobilo pri občinstvu simpatije ter da bodo 
tako člani kakor prijatelji društva posetili to prireditev v prav 
obilem številu. Vabimo toraj častito občinstvo na obilen poset. 
Posebej pa še vabimo izvenljubljansko občinstvo na obilen poset, 
ter kličemo v spomin „Spominjajte se zaklada za Trgovski dom !“

*
Darila. Gremij trgovcev v Ljubljani je podelil našemu 

društvu za tekoče leto podporo v znesku 400 K. Gremiju trgovcev 
ki je s tem pokazal, da ve ceniti delovanje našega društva, izreka 
odbor iskreno zahvalo z željo, da nam ohrani slavni gremij tudi 
v bodoče svojo naklonjenost. — G. Anton Puppis je daroval 
zakladu za „Trgovski dom“ 20 K mesto odhodnice. Gospod Puppis 
je bil več let nastavljen pri tvrdki F. X. Souvan v Ljubljani ter je 
član našega društva od ustanovitve. Za ta dar mu izrekamo iskreno 
zahvalo. Naj bi ga še mnogi posnemali!

Čeke so poslali : Anton de G1 e r i a, trgovec, Logatec ; 
Ivan Jebačin, trgovec in tovarnar, Ljubljana, Peter Majdič, 
Celje ; Adolf Anton M1 e k u š, trgovec, Bovec ; Vencel A. P a 1 e č e k, 
trgovec, Gorenja vas ; G. Tönnies, tovarnar, Ljubljana ; Jos. Vodnik, 
tovarna kisa, Šiška in c. kr. priv. tovarna za dokumentni in kartni 
papir v Radečah pri Zidanem mostu. Hvala!

Društvene vesti.
„Slovenska Matica“ nam je poslala naslednje pismo: 

„Slavno društvo! Gospodarski, oziroma agitacijski odsek „Slo
venske Matice“ je imel preteklo sredo sejo, v kateri je bil med 
drugim tudi razgovor o pridobivanji društvenikov. Sprejel se je 
nasvet, da se organizuj agitacija za pridobitev istih po stanovih.

Cenjeni trgovinski stan je sicer pri našem društvu še dokaj 
častno zastopan, vendar bi se dalo število njegovih članov ob

Listnica uredništva.
Gosp. Iv. Z. New-York. Vaš članek o ameriškem 

carinskem tarifu priobčimo o priliki, toda brez carinske 
lestvice, ker je ta za naše razmere skoro brez pomena. 
Glede označenih člankov, ki jih imate v delu, bi nam 
ugajalo „Špecerijska prodajalna v New-Yorku“ in 
„New-York svetovno trgovišče“. Hvaležni Vam bomo,
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Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur".
Letnik III. V Ljubljani, dne 15. julija 1906. Št. 7.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom**!

Ustanovni občni zbor „Slovenskega 
trgovskega društva“ v Celju.

Ob obili udeležbi in veliki navdušenosti se je 
vršil dne 1. julija t. 1. v mali dvorani „Narodnega 
doma“ ustanovni občni zbor „Slovenskega trgovskega 
dtuštva“. Predsednik pripravljalnega odbora g. Kra- 
maršič je pozdravil v toplih besedah navzoče izražajoč 
veselje, da se za novo društvo zanima celi slovenski 
Stajer; nato je dal besedo g. Železniku, ki je go
voril naslednje :

Cenjeni zborovalci! Starodavnemu načelu, da je 
v združenju moč, so se klanjali že v srednjem veku 
skoro vsi stanovi, plemstvo, duhovščina, meščanstvo in 
za časa puntarskih vojsk je uvidel resnico tega načela 
tudi takrat skoro brezpravni in tlačeni kmet. Od nekdaj 
torej so se že družili posamezni stanovi v obrambo 
svojih pravic in predpravic, kajti uvideli so, da ostane 
glas posameznika — oprostite mi to podobo — glas 
vpijočega v puščavi. In kar je bilo pred več stoletji 
dobro, je danes, v času napredka, v dobi elektrike, 
naravnost neobhodno potrebno. Stan, ki se danes ne 
organizuje, ne združi in nima zmisla za skupno delo
vanje, tak stan zaostaja za tokom časa, on nazaduje 
in posledica tega je, da se ga v javnosti sploh ne 
vpošteva. Nasprotno pa vsako posamezno stanovsko 
društvo, bodisi samoposebi še tako majhno, ne koristi 
samo stanovskim interesom, temveč je precejšnjega 
pomena tudi v nadaljnem razvoju in napredku kake 
narodnosti. A večja društva, velike organizacije, kajpada 
če so zasnovane na narodni podlagi in katerih pro
gram je: združiti en stan ene dežele v močno, impo- 
nujočo falango ter ga potem tako združenega peljati 
v boj za stanovske interese in blagor naroda, — take 
organizacije so pa velikega pomena, da, one so na
ravnost eminentne važnosti, ker čestokrat provzročijo 
na gospodarskem in političnem polju najradikalnejši 
preobrat v prid ene in v pogin druge narodnosti. One 
potemtakem bolj ali manj odločujejo o obstoju ali

propadu kakega naroda. — Vsa ta dejstva so potrjena 
v neštetih slučajih !

Velikansko važnost stanovskih organizacij, zasno
vanih na narodni podlagi, so uvideli vsi narodi in zdru
žili so se v razna društva in organizacije. Veliko in — 
reči smemo — največjo pozornost in skrb so pa obra
čali na trgovske organizacije in to po vsi pravici, kajti 
dobro razvita trgovina v rokah narodnega trgovstva 
je vir blagostanja, moči in ugleda vsakega naroda! To 
je neizpodbita resnica, potrjena v javnem življenju vseh 
kulturnih narodov. A ni moj namen opisovati skrb, 
pehanje in drvenje raznih narodov, kako so povzdig
nili svojo trgovino iz njo obenem tudi industrrjo ter 
tako nadkrili svoje sosede in jih storili bolj ali manj 
odvisne od sebe, temveč poglejmo si razmere v naši 
ožji domovini, na Spodnjem Štajerskem !

Močvirja in nepredorni gozdovi so pokrivali to 
ozemlje, ko so se pred mnogimi stoletji naselili tu naši 
pradedi, stari Slovenci. A pridne slovenske roke so se 
začele gibati, izginila so močvirja in gozdovi, in na 
njih mesta so stopili pašniki, njive in vinogradi. A skoro 
so prišli nemški graščaki in zasužnili so naše pradede 
in ti so jim morali tlačaniti mnoga stoletja. A ko je 
končno vendarle zmagala pravica in je prišel tudi kmet 
do svoje veljave, so polagoma izginili trinogi naroda, 
nemški graščaki, in Slovencem se je zazdelo, da se jim 
že rdeči zarja svobode in lastnega gospodstva na lastni 
svoji zemlji.

Žal, da temu ni bilo tako, kajti Slovenec je ostal 
pri plugu, on je še nadalje obdeloval polja in vino
grade, dočim se je priseljeni tujec, Nemec, poprijel 
trgovine, ki je požrla vse pridelke žiiljavih slovenskih 
rok, ter tako kupičila bogastvo tujcem, dočim je ostal 
Slovenec le trpin.

Tako razmerje, cenjeni zborovalci, nahajamo še 
marsikje na svetu, a povsod je en in isti vzrok, da je 
ena narodnost na robu propada. Kjer se trgovina in 
z njo tudi obrt nista razvila v domačih rokah, tam je 
nadvladal tisti živelj, ki si je osvojil trgovino in obrt. 
— Enaki so vzroki, da vlada pri nas na Spodnjem
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Štajerskem nemška manjšina nad ogromno slovensko 
večino. Do nedavnega časa je bila skoro vsa trgovina 
v nemških rokah, v katerih so se kopičili tudi dohodki 
skoro cele slovenske Štajerske. In s pomočjo tega so 
si ustvarili naši nasprotniki v deželi nadvlado, katero 
moremo zdrobiti le z enakim orožjem, to je, da 
si osvojimo trgovino!

Cenjeni zborovalci! Akoravno ima trgovski stan 
tako velik pomen za občni blagor našega naroda, se 
dosedaj nismo brigali zanj v toliki meri, kakor bi bila 
naša dolžnost. V tem oziru smo že veliko zamudili 
in skrajni čas je, da se združimo v močno društvo, 
to pa tembolj, ker pri naš se ne gre le za sta
novske interese, temuč za blagor vseh 
slojev našega naroda, naše ožje domovine!

To je bila tudi vodilna misel snovateljev „Slo
venskega trgovskega društva v Celju“. Tu moramo 
skoro nehote poseči nazaj v preteklost, k prvim po
četkom naše organizacije.

Že večkrat, pred leti, je zašumelo v vrstah 
slovenskih trgovskih sotrudnikov našega zelenega 
Štajerja in začelo se je nekako gibanje, ki se je pa 
vsakokrat omejilo na prireditev kakega, akoravno 
impozantnega in v vsakem oziru uspelega „trgovskega 
plesa“. Tu omenimo Celje, Maribor, Ptuj in Ljutomer. 
Akoravno te prireditve niso rodile vidnih, pozitivnih 
uspehov, bodisi v tem ali onem oziru, eno dobro stran 
so vendar imele. Vzdramile so vsaj en del bodočega 
slovenskega trgovstva iz prejšnjega mrtvila, mu dale 
zavest svoje moči in marsikateri se je začel šele sedaj 
zavedati, kako važnega stanu zastopnik da je.

A kakor je hoja otroka negotova, tako je bilo 
negotovo in brez pravega cilja in smotra tudi to gi
banje. Stopili so pač iz vrst posamezni, po pravem in 
realnem delu hrepeneči mladi možje, ter so z vso 
vnemo svojih mladeniških duš govorili svojim tova
rišem o neobhodni potrebi in veliki važnosti lastne 
stanovske organizacije. Navajali so dejstva, da slovenski 
trgovec in njega nastavljenec reprezentirata na slo
venskem Štajerskem oni stan, ki je edino še neorga
niziran in da je slovenski trgovski živelj slovenske 
Štajerske v tem oziru daleč za slovenskim kmetom in 
slovenskim delavcem. Glasno je zahtevala ta mala 
četica ustanovitev „Slovenskega trgovskega društva za 
slovenski Štajer“. A ta zlata ideja, akoravno že pred 
leti izpeljiva, se radi raznih zaprek ni dala realizirati 
in tako se je omejilo tudi nadaljno vzajemno delovanje 
slovenskega trgovskega naraščaja na prirejevanje tr
govskih plesov.

Kakor neznatni in brez vsake prave vrednosti so 
tudi bili na prvi pogled ti plesi, eno moramo vkljub 
temu pribiti. — Slovenski trgovski naraščaj je s svojimi 
trgovskimi plesi javil slovenski javnosti svoj bližajoči 
se prihod na polje narodnopolitičnega boja. — Slo

venski trgovski plesi so bili prvi početek naše orga
nizacije.

In res, minula predolga doba od prvega pohlev
nega pojava „mlade slovenske trgovine“ v javnem 
življenju Slovencev na Štajerskem, od časa pred nekaj 
meseci, ko se je na novo postavila mala, a čila četa 
na čelo gibanja, čigar končni smoter je bil, ustanoviti 
v Celju „Slovensko trgovsko društvo“, katerega delo
krog naj bi se raztezal po celem slovenskem Štajerskem 
in katero naj bi bilo začetek splošne organizacije 
slovenskega trgovskega stanu naše ožje domovine. To 
pot snovatelji društva niso govorili gluhim ušesom, 
trudu je sledil uspeh in če pogledamo lepo število 
danes tukaj navzočih, moramo reči, popolen uspeh. — 
Tu se hočemo kolikor mogoče kratko dotakniti delo
vanja snovateljev. — Pred več meseci se je sklicalo 
celjske slovenske trgovske sotrudnike na skupno po
svetovanje zastran ustanovitve samostojnega trgovskega 
društva. Vabilu se je odzvala velika večina sotrudnikov 
in vsi so enoglasno in navdušeno pozdravljali misel : 
ustanoviti za slovenski Štajer samostojno trgovsko 
društvo. Na to se je izvolil pripravljalni odbor sestoječ 
iz gospodov: V. Kramaršič, Fran Leskovšek, 
Makso Železnik in Ivan Kos. Pripravljalni odbor je 
šel takoj na delo. Imel je mnogo sej, sklical skupna 
posvetovanja, ne-le s tovariši, ampak tudi z gospodi 
trgovci in pri tej priložnosti tudi predložil sestavljena 
pravila, ki so se skoro brez popravkov po kratki debati 
tudi sprejela. Nato so se pravila vposlala c. kr. na
mestništvu v potrdilo. A to jih je vsled malega nedo
statka po preteku šestih tednov vrnilo kot nezakonita. 
Pravila so se na to popravila ter vnovič vposlala na 
namestništvo, ki to pot ni našlo ničesar, kar bi oviralo 
ustanovitev društva. S tem so bile razvezane roke 
pripravljalnega odbora in smel je začeti misliti na 
ustanovni občni zbor.

In na tem občnem zboru, cenjeni navzoči, smo 
se sešli danes. Ena in ista želja nas je dovedla tu 
sem, vsi smo hoteli, če ne že pomagati, pa vsaj biti 
navzoči, ko se polaga temelj društvu, ki je poklicano 
vršiti v nadaljnem našem razvoju velepomembno na
logo. Da, velika, najboljših in najpomembnejših rodo
ljubov vredna naloga čaka odbora „Slov. trg. društva“. 
Kajti polje njegovega delovanja je še nerazorana 
ledina, zamrznjeno morje, brez pravega življenja. — 
Zastaviti bo treba vse sile, da se zboljšajo naravnost 
tužne razmere, ki vladajo danes v vrstah trgovskega 
naraščaja naše ožje domovine. V velikanski večini so 
trgovski sotrudniki spodnjega Štajerja sinovi dobrih 
slovenskih mater in očetov. A njih stališče, kot na
stavljenci nemških tvrdk v družbi že ponemčurjenih 
tovarišev je za njih narodno prepričanje tako nevarno, 
da je v istini treba že precej narodnega ponosa in 
samozavesti, da jih ne pogoltne nenasitno, za nas toli
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nevarno žrelo nemčurstva ! In koliko se jih je že iz
gubilo, nam izneverilo? Na to cenjeni zborovalci, imam 
le en odgovor: veliko, neizmerno veliko!!

Kaj smo s tem izgubili, nam pač ni treba po
sebej navajati, zadostuje če povem suho dejstvo, da 
smo s tem izgubili na stotine trgovcev in z njimi 
stotisoče narodnega kapitala. In če se vprašamo, kako 
je bilo mogoče, je odgovor tudi kratek in lahek. 
Manjkalo je stanovskega društva, čigar naloga bi bila, 
zbirati mlado bodoče trgovstvo pod narodno zastavo, 
ter mu v najbolj dovzetnih letih vcepiti v še mlado 
dušo narodni ponos, stanovsko zamozavest in ljubezen 
do rodne grude. V tem oziru bo treba „Slov. trgov, 
društvu“ zastaviti svoje najboljše moči, — rešiti in 
ubraniti trgovski naraščaj pred nemčurstvom mu bo 
moralo biti prvo in najvažnejše vprašanje, ki ne bo 
smelo nikoli izginiti iz ospredja njegovega delovanja!

Veliko pozornost bo moralo tudi obračati 
na nadaljno strokovno in vsestransko izobrazbo svojih 
mlajših članov, kajti temeljita naobrazba šele stori 
trgovca podjetnega, mu da zaupanje v samega sebe 
ter mu jači eneržijo in delavnost. In kakor si brez 
temeljite strokovne in vsestranske naobrazbe dobrega 
trgovca misliti ne moremo, tako je tudi naobrazba 
sploh prvi pogoj uspešni trgovini.

Društvo bo moralo nadalje osnovati tudi 
posredovalnico za službe, kar se bo brez 
posebnih težkoč lahko zgodilo, osobito če pojdejo v 
tem oziru g. trgovci-šefi društvu na roko.

Velike važnosti za uspešno delovanje večje 
stanovske organizacije je tudi strokovni časnik. To je 
izprevidel tudi pripravljalni odbor in v tem oziru storil 
že nekaj korakov, a glavno nalogo je prepustil bodo
čemu odboru, ki se bo moral potruditi, to vprašanje 
čimprej rešiti in to v sporazumljenju z že obstoječimi 
trg. društvi, v prvi vrsti z društvom „Merkur“ v Ljub
ljani. To so štiri glavne točke v programu „Slov. trg. 
društva v Celju“.

Odbor, o tem smemo biti prepričani, bo gotovo 
storil vse, kar bo v njegovih močeh, da v kolikor 
mogoče veliki meri realizira vsaj te štiri točke svojega 
programa.

In kakor so slovenski trgovci in v veliki meri 
tudi trgovski sotrudniki sami, pripravljeni žrtvovati v 
povzdigo svojega stanu čas in denar, tako pričakujejo 
tudi za trdno, da jih bo v njih prizadevanju kolikor 
mogoče podpiralo tudi ostalo Slovenstvo naše ožje 
domovine, — kajti kdor v istini ljubi svoj narod in 
mu želi lepše in boljše bodočnosti, ta mora z veseljem 
pozdraviti gibanje, ki je namenjeno povzdigniti — 
pri nas takorekoč šele ustvariti stan — ki je oso
bito nam štajerskim Slovencem življenske važnosti. 
Sklepam, cenjeni zborovalci in izrekam srčno

željo, da bi sile pod strogo narodni prapor zbranih 
slovenskih trgovcev in trgovskih sotrudnikov v kratkem 
narasle tako, da bi s pomočjo ostalega Slovenstva 
mogle uspešno vršiti vzvišeno svojo nalogo in to v 
trgovstva in naroda blagor!

Navdušeni, z odobravanjem sprejeti govor je v 
srcu navzočih moral pregnati zadnje protipomisleke in 
znatno dvignil čut za organizacijo slovenskega trgovstva 
na Štajerskem.

V imenu društva „Naprej“ je nato pozdravil 
snujoče se društvo g. dr. Kukovec, v imenu „Mer
kurja“ pa g. Meglič. Potem so se prečitale brzojavno 
in pismeno došle čestitke, od kojih navedemo ono iz 
Zagreba : Trgovački namjestenci kraljevine Hrvatske in 
Slavonije sakupljeni na današnjoj velikoj skupštini, da 
si poboljšaju socijalni in službovni položaj, pozdrav
ljaju svoju slovansku braću željom, da jim današnji 
rad bude sretan in napredan. — Skupština šest stotina. 
Brzojavno so čestitali še g. K. Govekar, Ljubljana, g. 
Petovar, Ivanjkovci, g. Sudič, Zagreb.

Prešlo se je na to k čitanju pravil, ki so vsled 
nekaterih pomanjkljivosti provzročila daljšo debato. G. 
dr. Božič je pogrešal v pravilih domalega vsega, kar 
naj bi društvu dajalo strokovno tendenco. Pravila naj bi 
se izpremenila tako, da je društvu mogoče misliti na 
zboljšanje kreditnih razmer, ustanovitev lastnega kre
ditnega zavoda, medsebojno podpiranje i. t. d. Temu 
izvajanju so živahno pritrjevali in naročili prihodnjemu 
odboru, da naj razmotriva te nasvete in v kratkem 
predlaga premembo pravil.

Pri točki „sprejem članov“ predlaga g. Kostič, 
naj pristopijo vsi navzoči in sicer vsi samostojni trgovci 
kot ustanovni člani, kot slednji pa tudi vsi nenavzoči 
celjski in okoličanski samostojni trgovci. Ta poziv bi 
našel odmev, da niso bila pravila pomanjkljiva, tako 
pa so vsi pristopili le kot redni člani in samostojni 
trgovci so obljubili, da po izpremembi pravil sledijo 
vzoru in pozivu g. Kostiča. Vpisalo se je s tem dnem 
77 rednih članov in veliko število podpornih.

Volitev odbora in dveh preglednikov je dolgo 
trajala. G. P. Kosti č je sprejel predsedstvo šele na 
tretjo enoglasno izvolitev, prevzel predsedstveno mesto 
ter se toplo zahvaljeval za izkazano mu neomejeno 
zaupanje, zatrjujoč, da bo po svojih skromnih silah 
vse storil, kar bo društvu v prid ter deloval tako, da 
mu bo pri prihodnjem občnem zboru z lahko in mirno 
vestjo polagati račun. V g. Kostiču ima društvo vrlega, 
simpatičnega ter za slovensko stvar neumorno delav
nega predsednika; njegova osebnost že daje dovolj 
garancije, da bo društvo vodil po poti za ojačenje 
slov. trgovstva na Štajerskem in ne motimo se, če 
trdimo, da bo pod njegovim vodstvom društvo impo
niralo političnim strankam.
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V odbor so bili voljeni : g. A. Anderwald, R. 
Diel, Fr. Leskovšek, Iv. Pajk, Iv. Ravnikar, I. Vauken 
— namestnikom gg. M. Detiček, Iv. Končan in Va- 
land — preglednikom gg. J. Jagodič in P. Detiček.

Pri točki „Slučajnosti“ se je govorilo o glasilu 
ter naročilo odboru, naj tozadevno stopi v dogovor z 
„Merkurjem“ v Ljubljani. K- M.

Tobačne zaloge in trafike.
Spisal —n.

Ni še poteklo desetletje, odkar je finančno mi- 
nitrstvo izdalo več važnih predpisov, tičočih se tobačnih 
zalagateljev in trafikantov ter uredilo z obširno naredbo 
ustanovitev novih in oddajo že obstoječih tobačnih 
zalog in trafik.

Prodajo tobaka in tobačnih proizvodov, ki tvorijo 
v Avstriji monopol države, ker si le-ta pridržuje edino 
zase pravico do njih izdelovanja ter razpečavanja ter 
kaznuje vsakega, ki bi posegel v to pridržano pravo 
po dohodarstveno kazenskem zakonu, se vrši edinole 
v državnih p r o d a j a 1 iš či h.

Prodajalci v teh prodajališčih so v trgovsko- 
pravnem zmislu komisijonarji države; kajti oni pro
dajajo v lastnem imenu za tuj (državni) račun proti 
proviziji.

Takih prodajališč imamo predvsem troje: velike 
prodaje ali tobačne zaloge, male prodaje ali 
trafike in prodaje specialitet. Poleg teh je na
vesti še takozvane domače trafike ter želez
ni čn e trafike.

Razmerje le-teh prodajnih organov napram erarju 
temelji na posebnih pogodbah, sklenjenih z državo 
in spadajo tožbe iz tega kontraktnega razmerja pred 

* civilna sodišča; v tem razmerju torej ne veljajo pred
pisi obrtnega reda; vendar pristoja finančni upravi 
nekako vrhovno nadzorstvo, kar se kaže v obširni 
kontroli in v dohodarstvenih (ne le konvencionalnih) 
kaznih, ki jih erar v slučaju kršenja predpisov diktira
svojemu protikontrahentu.

Za vsako zgoraj naštetih vrst veljajo posebni 
predpisi.

Ena glavnih razlik med tobačnimi zalogami 
ter trafikami je ta, da se oddaja tobačna zaloga 
edinole temeljem j avne konkurenčne obrav
nave, dočim se trafike oddajajo potom konkurence 
kakor tudi potom koncesije, tako, da razločujemo 
konkurenčne in pa koncesijske trafike.

Še en način oddaje bodi tu omenjen, namreč 
oddaja „pod rokoj“ ali „kratkim potom“ — 
namreč brez vsakega daljšega pravnega postopka; 
taka oddaja je le mogoča v gotovih slučajih pri malih

koncesijskih trafikah in pri trafikah na železničnih 
postajah.

V prvi vrsti omenjamo tu tobačne zaloge. 
Te zaloge dobivajo tobak in tobačne proizvode na
ravnost iz državnih skladišč, same zase pa tvorijo 
zopet nekaka skladišča napram trafikam, ker je njih 
naloga, zalagati, to je preskrbljevati s potrebnim mate
rijalom malo prodajo.

Vsakemu zalagatelju tobaka so v to svrho pod
rejeni vsi trafikanti v gotovem okrožju, ki tvori za
ložni rajon ali okoliš. Zalagatelj je zavezan jih 
zalagati, a tudi vsak trafikant njegovega okoliša se sme 
obračati le do njega. Samovlastno se nikakor ne sme 
preskrbovati iz kake druge zaloge in le, ako bi imel 
tehtne razloge za to, se sme obrniti pismenim potom 
s tozadevno prošnjo do finančne uprave, ki mu tako 
izjemno postopanje pač lahko dovoli, toda le, ako je 
oškodovani zalagatelj s tem zadovoljen.

Kadar je treba oddati tobačno zalogo, razpiše 
finančno oblastvo prve instance (pri nas finančno rav
nateljstvo v Ljubljani) konkurz, ki se nabije na 
uradni deski ter raz gl asi v časopisu. V tem j avne m 
razglasu je označen termin, do katerega je 
vložiti ponudbe ali oferte. Ponudnik ali oferent 
se mora zavezati, da se podvrže obstoječim pred
pisom, mora v oferti označiti hišo in lokal, kjer name
rava izvrševati prodajo v slučaju podelitve, se mora 
izraziti, da-li namerava zalogo izvrševati samo zase 
ali združeno z drugim obrtom (v poslednjem slučaju 
bi moral vsak posel zase oskrbljevati), mora navesti, 
je-li že prej kdaj bil zalagatelj ali trafikant, potem 
koliko dohodka (pavšalne ali odstotne provizije) zahteva 
ter se mora zavezati, da ostane 6 mesecev 
vezan na ponudbo. Ako pa ne zahteva nikake 
provizije, ima navesti, koliko namerava državi na leto 
plačati na vračilih iz dobička.

Ponudnik ima obenem položiti vadi j v 
okroglem; znesku poluodstotnega prometnega zneska 
zadnjega leta; koliko je znašal promet zadnjih dvanajst 
mesecev, je povedano v konkurenčnem razglasu. Vadij 
je položiti v gotovini ali v vrednostnih papirjih pupi- 
larne sigurnosti.

Vadij zapade državi, ako bi ponudnik odstopil 
od ponudbe pred pretekom šestih mescev.

Ponudbi je treba priložiti uradno pobotnico 
o položitvi vadija, spričevalo o polnoletnosti, o av
strijskem državljanstvu, nravnostno spričevalo, ki ne 
sme biti staro nad dva meseca in načrt lokala.

Osebe, ki se ne morejo pravnoveljavno zavezati 
ali pa ne morejo samostojno oskrbljevati svojega pre
moženja (n. pr. mladoletni, pod kuratelo ali pa v 
konkurzu se nahajajoči), javni dvorni in državni usluž
benci, inozemci (torej tudi Ogri) ne morejo priti 
v poštev kot oferent i. Istotako pa tudi ne osebe,
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ki so še v preiskavi ali pa že obsojene radi tatvine, 
poneverjenja ali udeležbe pri le-teh hudodelstvih ali 
radi goljufije, če pravne posledice obsodbe v zmislu 
zakona z dne 15. novembra 1867 še obstojajo; tudi 
ne osebe, ki so ali še v preiskavi ali pa pred manj 
nego tremi leti bile obsojene radi tihotapstva, težkega 
dohodarstvenega prestopka, ali pa prestopka zakona v 
zaščito državnega monopola; tudi ne taki, katerim se 
je prodaja kazenskim potom odvzela in od katerih ni 
pričakovati dobrega oskrbljevanja, ali ki nimajo pri
mernega lokala in slednjič oni, ki so se zakesnili z 
oferto ali pa predložili pomanjkljivo ali nezadostno 
opremljeno ponudbo.

Zaloga se podeli navadno onemu, ki je stavil 
najnižjo skupno zahtevo.

Podelitev se izvrši ustmen o in protokola- 
rično.

S podpisom zapisnika je pogodba sklenjena. 
Zalagatelj dobi licenco ter izvod obstoječih pro
dajnih predpisov in je upravičen do naslednjih 
dohodkov: do dobička, ki ga ima kot trafikant iz 
male prodaje (trafike), ki je obenem zvezana z zalogo ; 
kajti zalagatelj je napram trafikantom založnik, napram 
konzumentom pa obenem tudi sam trafikant; nadalje 
do provizije od poštnih ter kolkovnih vrednostnih 
znamk in listin, ki jih obenem prodaja kot trafikant 
konzumentu (le-to provizijo ima navesti v oferti toda 
ne z višjim nego eno in polodstotnim zneskom), sled
njič eventualno še do (navadno pavšalno odmerjene) 
založne provizije, ki jo dobiva kot zalagatelj od mate
rijala dobavljenega trafikantom.

V trafikah ali malih prodajah, kamor 
spadajo tudi s tobačnimi zalogami združene takozvane 
založne trafike, se prodajajo konzumentom vsi 
tobaki in tobačni izdelki, ki so navedeni v splošnem 
tarifu po tam označenih tarifnih cenah.

Tak tarif mora biti nabit na vidnem mestu v 
vsaki trafiki.

Kdor bi prodajal po višji ceni, bi za kazen iz
gubil licenco. Tudi licenca mora biti nabita v vsakem 
prodajališču na očitnem kraju.

Trafikanti imajo pravico do razlike v 
znesku med lastno kupno ceno in kupno ceno kon- 
zumentov, do provizije od vrednostnih znamk in listin, 
ki naj ne znaša eden in pol odstotka, in pri loterijskih 
kolekturah tudi na provizijo od vlog igralcev. Od 
pravkar omenjenega dobička iz razlike kupnih cen so 
pa zavezani državi nekaj vračati in sicer je plačati to 
vračilo, ako znaša na leto do 10 K v poluletnih, ako 
znaša več kot 10 in do 120 K v četrtletnih, ako pa 
presega tudi ta znesek, v mesečnih naprejplačljivih 
obrokih.

Trafike se oddajajo, ako so združenes tobačno 
zalogo ali pa z loterijsko kolekturo, vedno

potom javne konkurenčne razprave, pri ostalih 
trafikah pa pride v poštev ko s m a ti dobiček iz pro
daje tobačnih proizvodov izza zadnjih dvanajstih 
mesecev.

Trafike namreč, pri katerih doseže ali presega ta 
dobiček
na Dunaju..................................................... 2400 K,
v mestih nad 50.000 prebivalcev .... 1800
v krajih s prebivalstvom 10.000 do 50.000 . 1200 „
v krajih od 2000 do 10.000 duš .... 1000 „
v ostalih krajih pa.......................................... 800 „
štejejo med konkurenčne trafike, vse one pa, 
pri katerih omenjeni dobiček v dotičnih krajih ne do
seže označene vsote, spadajo med koncesijske 
trafike.

Glede oferte in ofertne razprave velja pri konku
renčnih trafikah isto, kar smo zgoraj pri zalogah ozna
čili. Vadij pa je tu položiti v desetodstotnem znesku 
izkazanega kosmatega dobička zadnjega leta. Prodere 
navadno oni, ki ponuja najvišja dobičkovna vračila. 
Inozemci smejo konkurirati z dovoljenjem ministrstva.

Pri trafikah, ki se podele potom koncesije, ni 
nikake ofertne razprave in država pri le-teh trafikah 
tudi ne terja dobičkovnih vračil.

Pri koncesijskih trafikah imajo prednost ub o žne 
osebe in sicer v nastopnem redu :

V prvi razred spadajo pred vsem dvorni in 
državni uslužbenci, ki so vsled službe postali za služ
bovanje nesposobni ter morali pustiti službo brez 
vsake ali brez zadostne preskrbnine, kakor tudi vdove 
ter polnoletni obojestransko osiroteli za delo nezmožni 
otroci pravkar imenovanih uslužbencev; nadalje so
proge dvornih in državnih uslužbencev, ki so za časa 
aktivnega službovanja postali umobolni; za temi pa 
vsi vojaški invalidi ter delavci državnih podjetij, ki so 
vsled ponesrečenja pri delu postali za pridobitek ne
sposobni, njih vdove in za delo nezmožni obojestransko 
osiroteli otroci.

V drugi razred so uvrščeni sploh upokojeni 
dvorni ter državni uslužbenci ter njih vdove, ki imajo 
preskrbljevati najmanj dvoje v zakonu z uslužbencem 
porojenih nepreskrbljenih otrok.

V tretji razred spadajo najprej dvorni in 
državni upokojenci, v kolikor niso že itak uvrščeni v 
prvi ali drugi razred ter njih vdove; potem njih oboje
stransko osirotele neomožene hčere in nadalje njih 
obojestransko osiroteli za pridobitek popolnoma ne
sposobni sinovi; naposled trafikantni pomočniki ter 
pomočnice, če dokažejo najmanj dvajsetletno povsem 
povoljno nepretrgano službovanje v c. kr. tobačnih 
prodajališčih.

Četrti razred pa tvorijo sploh za državo po
sebno zaslužni možje, njih vdove ter sirote, za temi pa 
sploh vsi oni, ki se radi nedostajanja tega ali onega
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pogoja — izvzemši ubožnosti — niso mogli uvrstiti 
v prvi, drugi ali tretji razred, to pa le temeljem po
sebnega dovoljenja ministrstva.

Kdor hoče torej dobiti koncesijsko trafiko ter 
misli, da je do take upravičen po tem ali onem raz
redu, mora pred vsem pri finančnem oblastvu prve 
instance vložiti prošnjo za predznambo.

Temeljem te prošnje ga uvrsti omenjeno 
oblastvo v dotični razred, kakor tudi v pred- 
znambeni register, v katerem dobi prosilec svojo 
(zaporedno) predznambeno število. Razred in 
zaporedno število v registru se mu pismeno naznani 
in proti tej odločbi gre reku r z do finančnega mini
strstva. Predznamba velja za deset let, po preteku 
te dobe je treba prošnjo ponoviti.

Vsako izpraznjeno mesto koncesijske trafike se 
potem objavi potom razglasa, v katerem se upra
vičence vabi, naj se tekom štirih tednov zglase 
ustmeno ali s pismeno vlogo.

Trafika se oddaja po razredih in sicer onemu, 
ki ima največjo prednost v dotičnem raz
redu, a najmanjšo številko v predznambenem 
registru.

Med koncesijske trafike spadajo tudi takozvane 
domače trafike. Gostilničarjem ali pa kavarnarjem 
se namreč lahko podeli koncesija za prodajo tobačnih 
proizvodov sedečim gostom. Poleg tega pa je 
prodaja tudi še omejena na smotke ter cigarete 
in tobak v listih in zavitkih normalnega tarifa. Le v 
slučaju potrebe lahko ministrstvo podeli tudi pravico 
do prodaje špecijalitetnih cigar in cigaret.

Kar se tiče prodaje špecijalitet, odloča pri 
oddaji takih trafik v vsakem slučaju ministrstvo: 
in sicer oddaja popolnoma asortirana špecijalitetna 
prodajališča ministrstvo sporazumno s finančnim rav
nateljstvom ter c. kr. generalno direkcijo tobačne re
žije na Dunaju, nepopolnoma asortirana prodajališča 
pa finančno ravnateljstvo po odobritvi ministrstva.

Tudi glede oddaje železničnih trafik, ako se, 
kakor smo omenili, podele „pod roko“, odločuje 
ministrstvo. V takem slučaju prevzame trafiko 
kratkim potom vdova ali pa neomožena hči ali pa 
za pridobitek nesposobni sin prejšnjega imetnika.

Imetniku tobačnega prodajališča je skrbeti iz 
lastnega za lokal in njega oskrbo, razsvetljavo in kur
javo. Pomočnike (pomočnice) mu je naznaniti finančni 
oblasti prve inštance. Prodajo ima voditi osebno, 
vendar mu smejo člani družine pomagati ter ga nado
meščati.

Strogo prepovedano je pa, dajati tobačna proda
jališča neopravičeno v zakup. Dosedanji imetnik 
da n. pr. v zakup hišo in z njo tudi tobačno proda- 
jališče, in novi imetnik, pravzaprav zakupnik, zdaj pro
daja na ime prejšnjega imetnika. Tako dejanje je

kaznivo po do h o d arstven o-kazenskem za
konu kot neopravičena prodaja proizvodov državnega 
monopola.

Kaznivi so tudi oni trafikantje, ki dado „domačim 
trafikantom“ (n. pr. kakemu gostilničarju, plačilnemu 
markerju kavarne) provizijo, da si le-te s tem osigurajo 
kot stalne odjemalce; kajti po predpisih je plačati do
mačim trafikantom konzumentne cene.

Tudi prenos trafike (na pr. pri selitvah, pri 
zidanju nove hiše), in če bi se tak prenos tudi le 
vršil iz enega lokala v drug lokal iste hiše, je treba 
naznaniti ter prositi dovoljenja.

Prošnje v trafikantnih zadevah je v obče koleko- 
vati z eno krono, za podelitev licence se plača kolek 
dveh kron.

Zalagatelji in trafikanti so sploh podvrženi doho- 
darstveni kontroli ter tozadevnim dohodarstvenim pred
pisom.

Končno bodi omenjeno, da društvena organizacija 
avstrijskih zalagateljev in trafikantov zasleduje tendenco, 
izlajšati kolikor možno obširni aparat pri oddaji trafik 
ter obenem ščititi gmotni blagor svojih interesentov.

To stremljenje je odobrila ena najnovejših mini- 
sterijalnih odredb, glasom katere trafikanti ne bodo 
več zavezani pač pa še nadalje opravičeni 
prodajati vrednostne znamke; ker bo vsled tega v 
slučajih oddaje odpadla korespondenca s poštno 
direkcijo, se bode oddaja lahko izvršila dokaj preje 
nego doslej.

Eden najnovejših ministerijalnih odlokov, izvirajoč 
iz gori označene tendence, pa določa, da se v bodoče 
v mestih novih trafik ne bo smelo več usta
navljati brez dovoljenja ministrstva. Zaloge 
je tudi doslej že ustanavljalo ter opuščalo le ministrstvo. 
Obstoj premnogih prodajališč slabi gmotni uspeh po
sameznih. Torej malo število — a dobička 
obilo! Iz tega sledi, da naj se za novo trafiko p r o s i 
le tam, kjer je v resnici potrebna, ne pa le v 
interesu posameznika.

O pridobnini od podjetij, zavezanih 
javnemu dajanju računov.

I. Davčna dolžnost in izjeme.

Javnemu dajanju računov zavezana podjetja ne 
plačujejo občne pridobnine, pač pa so podvržena po
sebni pridobnini, ki je urejena v II. poglavju zakona 
o osebnih davkih z dne 25. oktobra 1896, drž. zak. 
št. 220., in ki se v praksi tudi imenuje „pridobnina po 
drugem poglavju“.

Javnemu polaganju računov zavezana podjetja 
imenujemo ona, ki morajo po zakonu ali statutarično 
svoje računske zaključke na občnem zborovanju pred-
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ložiti vsem družabnikom v presojo, ali ki svoje ra
čunske zaključke javno razglašajo, ali ki morajo svoje 
perijodične računske izkaze predlagati kakemu javno
pravnemu nadzorstvenemu organu v presojo, kakor 
državnemu ali deželnemu zboru, občinskemu svetu, 
ministrstvu, namestništvu, okrajnemu glavarstvu, de
želnemu odboru itd. Kdor izvršuje tedaj kako tako 
podjetje, mora plačevati pridobnino po II. poglavju. 
Bistven pogoj za davčno dolžnost je dejansko izvrše
vanje na dobiček merečega podjetja in pa dolžnost 
tega podjetja, javno polagati račune.

Zakon razločuje dve vrsti posebni pridobnini za
vezanih podjetij :

1. ) Pridobitna podjetja, in to so zlasti a) vsa 
podjetja delniških družb in komanditnih družb na 
delnice; b) vsa podjetja rudarskih družb; c) vsa za
varovalna podjetja, izvzemši vzajemne zavarovalne 
zavode; d) javni kreditni zavodi; e) državne železnice; 
f) registrovane in neregistrovane pridobitne in gospo
darske zadruge, ustanovljene v zmislu zadružnega za
kona z dne 9. aprila 1873, drž. zak. št. 70., ako svoje 
obratovanje raztezajo tudi na nečlane.

2. ) Občekoristna podjetja in družbe v samopomoč 
kakor a) pridobitne in gospodarske zadruge, ki ome
jujejo svoje obratovanje samo na člane; b) hranilnice;
c) vzajemne zavarovalnice; d) občinske posojilnice.

Javno-pravne korporacije, kakor država, dežele, 
občine, so podvržene pridobnini po II. poglavju le 
tedaj, ako izvršujejo kako podjetje na podlagi privatno- 
pravnega naslova, ne pa tudi tedaj, če upravljajo tako 
podjetje iz javnih in občekoristnih ozirov. Temu davku 
tudi niso podvržena izobraževalna, dobrodelna, zabavna 
in podobna društva glede njih društvenega delovanja.

Finančni minister je pooblaščen oprostiti te pri
dobnine vsa v dosega javnih, dobrodelnih in obče
koristnih namenov opravljana podjetja pravnih oseb, 
ki iz tega obratovanja ne dobivajo nobenega donosa, 
ali pa če je donos malenkosten.

Po zakonu so od obdačenja izvzeta med drugimi: 
na načelu vzajemnosti osnovana, ne na dobiček mereča 
društva in zadružne združbe, dalje od javnih združb 
ali od podjetnikov, ali od delavcev oziroma od usluž
bencev vseh kategorij ustanovljeni zakladi, ki imajo po 
pravilih namen, zavarovati bolnine, odškodnine po 
nezgodah, pokojnine za onemogle, stare, vdove in 
sirote, ter pogrebne stroške ali pa dajati podpore javnim 
ali zasebnim uradnikom, nameščencem, služabnikom, 
delavcem, pomočnikom, vajencem in poslom, in to tudi 
tedaj, kadar dobivajo prispevke in darove neudov. V 
zakonu utemeljena prostost te pridobnine pristoja tudi 
poštni hranilnici; kreditnim in posojilnim društvom z 
neomejeno zavezo, pri katerih zadružni deleži ne pre
segajo svote 50 K, ako se prebitek odkazuje le rezer
vnemu zakladu in ako dajejo ta društva kredit le svojim

članom in ne na menice ; končno tudi zadrugam in 
drugim združbam kmetovalcev za skupno nabavo se
mena, gnojil, živine za rejo, strojev in orodja ali drugih 
potrebščin za kmetijsko produkcijo, v kolikor se čisti 
prebitek ne razdeljuje.

Pridobitne in gospodarske zadruge, ki osnovane 
na načelu samopomoči omejujejo svoj opravilni obrat 
po pravilih in dejanski le na svoje ude, so oproščene 
davčne dolžnosti, ako njih čisti letni donos ae presega 
600 K- Z ozirom na velekoristni namen zadrug jim je 
v zakonu priznana tolika prednost. Pogoj za prostost 
pa je, da zadruge ne raztezajo svojega opravilnega 
obrata tudi na nečlane. Te ugodnosti so deležna torej 
kreditna, konsumna, surovinska društva, produktivne 
zadruge, skladiščna društva i. e.

II. Odmerna doba in davčna podlaga.

Odmera pridobnine, ki jo je plačevati po II. po
glavju, se opravlja vsako leto. V podstavo za odmero 
se jemlje praviloma čisti donos davku zavezanih pod
jetij, dosežen v poslednjem pred davčnim letom pre
teklem opravilnem letu, bodisi da se je dosegel ta 
donos po lastnem obratu, ali pa po njega zakupu. Za 
tisto leto, v katerem se je pričel obrat podjetja, velja 
v tem letu doseženi čisti donos za podstavo obda
čenja. Čisti donos tvorijo bilančni prebitki ne glede 
na to, se li ti razdele kot obresti, dividende, tantijeme 
ali pod katerimkoli imenom in po kateremkoli merilu, 
ali se li shranijo v rezervnem zakladu ali preneso na 
bodoči račun ali pa drugače uporabijo. V oni znesek, 
ki služi kot podlaga za odmero pridobnine, se po za
konu ne smejo všteti 1) prenosi bilančnih dobičkov iz 
prejšnjih let, ker so bili že v prejšnjem letu obdačeni; 
2) čisti donosi predmetov, podvrženih zemljiškemu ali 
hišnemu davku, ker se od teh donosov že plačuje 
zemljiški in hišni davek; 3) prejeti garancijski prispevki 
in od države prejeti predujmi, ker se ti zneski tičejo 
edinole upravljanja imovine, ne pa tudi donosa. Prejete 
nepovračilne državne podpore je pa treba prišteti med 
davku zavezane zneske. Bilančnim prebitkom, torej 
davku zavezanemu znesku, je treba prišteti vse še ne 
med bilančne prebitke privzete zneske, ki se iz obratnih 
uspehov opravilnega leta vporabijo za obresti od de
ležev, dividende ali tantijeme, dalje vse one zneske, ki 
se vporabijo za sledeče namene :

d) da se poveča v podjetju naložena glavnica, 
n. pr. ustanovni stroški in investicije, kamor pa ne 
spadajo stroški za nadomestne nabave, ker se s temi 
trajno ne pomnoži napravna glavnica ;

b) za odplačila po deležnikih naložene glavnice 
in za poplačila dolgov, n. pr. amortizacija delniškega 
kapitala ;

c) za obrestovanje v podjetju naloženih, in pa 
proti prijoritetnim obligacijam ali drugačnim delnim
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zadolžnicam ali proti hipotekarnemu zavarovanju po
sojenih glavnic, dočim se dolžne obresti pravih opra
vilnih dolgov ne prištevajo med davku zavezane pre
jemke, odnosno se odračunajo od bilančnega prebitka ;

d) za doneske drugim podjetnikom v obliki 
garancijskih prispevkov in predujmov;

e) za darila, darove in druge namembe, v kolikor 
teh ne zahteva že opravilni obrat; izrecno pa so po 
zakonu remuneracije uslužbencem za opravljana dela 
in bolniški prispevki za lastne uslužbence in njih rod
bine izvzeti od pridobnine, kakor tudi od prednost 
uživajočih pridobitnih in gospodarskih zadrug že ob
stoječim dobrodelnim zavodom podeljeni prispevki ;

/) za plačilo po določilih 11. poglavja predpisane 
pridobnine z dokladami vred ; vsi drugi direktni in 
indirektni davki z dokladami vred so smatrati kot 
opravilni stroški in se torej smejo odbiti od bilančnih 
prebitkov ;

g) v založbo prenosov bilančnih izgub iz prejšnjih 
let; pri prednost uživajočih pridobitnih in gospodarskih 
zadrugah pa je od bilančnih prebitkov izjemoma izvzeti 
tudi tisto izgubo, ki je nastala v zadnjem, pred bilanč
nim letom preteklem opravilnem letu. Hišni in zemljiški 
davek od onih predmetov, katerih donos se ravno vsled 
tega, ker je že podvržen hišnemu ali zemljiškemu 
davku, ne všteva med bilančne prebitke, se iz tega 
vzroka tudi ne sme odšteti od bilančnih prebitkov.

(Dalje prih.)

Raznoterosti.
Slovensko trgovsko društvo v Celju. Na uvodnem mestu 

današnjega lista prijavljamo poročilo o ustanovnem občnem zboru 
slov. trgovskega društva v Celju, ki se je ustanovilo za Spodnje 
Štajersko. Z največjim veseljem pozdravljamo bratsko društvo ter 
mu želimo mnogo uspeha v delovanju. Začetek je storjen in čeprav 
je vsak začetek težak, se bratskemu društvu ni treba strašiti. Po
gumno naprej in uspehi ne bodo izostali. Za primero navedemo 
naše društvo, ki se je pred petimi leti v jako skromnih razmerah 
ustanovilo. Treba je bilo orati ledino na tem polju in z vztrajnostjo 
in žilavostjo odbora ter članov se je dosegla tako lepa organizacija, 
da se danes že skoro vsak slovenski trgovec in slovenski sotrudnik 
s ponosom prišteva med člane slovenskega „Merkurja“. Člani se 
množe po delu in uspehu, ki ga pokaže društveno delovanje in 
čim intenzivnejše je to, tem večje število zanesljivih in delujočih 
udov se pridobi. Zato pa želimo novemu društvu, da bi se pod 
njegovo zastavo zbrali vsi stanovski tovariši iz zelene Štajerske ter 
dvigali stanovski prapor na narodni podlagi z delom in vztrajnostjo 
vedno v prospeh slovenskih trgovcev ! — Pri tej priliki omenjamo, 
da smo rade volje pripravljeni priobčevati v našem listu vsa poro
čila in naznanila bratskega društva, če treba tudi pod stalno rubriko. 
Delujmo roko v roki, saj nas vodijo isti cilji in nameni !

*

Trgovska in obrtniška zbornica za Spodnje Štajersko.
Novi državni poslanec za spodnještajersko splošno volilno kurijo 
dr. A. Korošec je stavil v državnem zboru jako umesten predlog, 
da se za Spodnje Štajersko ustanovi trgovska in obrtniška zbornica.

Slovenski trgovci in obrtniki na Štajerskem nimajo v trg. in obrt. 
zbornici v Gradcu, kamor spadajo, niti enega zastopnika, kar je 
več nego krivično. Tako važna korporacija za trgovski in obrtni 
stan bi se gotovo morala izvojevati v najkrajšem času tudi za 
štajerske Slovence, kajti doklade zanjo plačujejo istotako kakor 
Nemci, toda koristi nimajo nobene. Velike podpore, ki jih zbornica 
daje, gredo le za nemške zavode in nemške naprave in tako se s 
slovenskim denarjem podpirajo narodni nasprotniki. Novoustanov
ljeno slov. trgovsko društvo v Celju bo moralo v prvi vrsti pre
vzeti tudi nalogo, da se bo na vse načine potegovalo za ustanovitev 
spodnještajerske trgovske in obrtniške zbornice. Potem bo tudi 
bolje na polju trgovine in obrta za štajerske Slovence, ker se bi z 
moralno in materijalno podporo zbornice morale ustanoviti prepo
trebne trgovske ter obrtnonadaljevalne šole. Želimo le, da bi to ne 
bila samo pobožna želja, ampak da bi se ta zahteva tudi dejansko 
uresničila. Naše bratsko društvo naj ne pusti te točke toliko časa 
iz vida, dokler ne doseže pozitivnega uspeha. Treba se bo res 
veliko boriti, toda v doglednem času se lahko doseže — čemu bi 
pa vedno morali hlapčevati Nemcem celo na gospodarskem polju ? !

Razprodaje. Prošnje za razprodajo blaga se naslovijo na 
obrtno oblast (v Ljubljani mestni magistrat, na deželi c. kr. okr. 
glavarstva), ki dovoli razprodajo. Prositi je treba pismeno in v 
prošnji navesti: množino in kakovost blaga, kraj in dobo razprodaje, 
osebe, ki so lastniki blaga in osebe, ki bodo razprodajale (lastnik, 
pomočnik itd.) ter vzrok razprodaje (smrt lastnika, opust trgovine, 
preselitev prodajalne, elementarne nezgode itd.).

Obrtna oblast dovoli razprodajo po zaslišanju trgovske in 
obrtniške zbornice ter pristojne zadruge le za dobo 3 mesecev. Za 
daljšo dobo sme dovoliti le deželna politična oblast in sicer iz 
posebnih ozira vrednih vzrokov.

Za trgovine, ki ne obstoje še dve leti, se sme dovoliti raz
prodaja le vsled smrti lastnika ali vsled elementarnih nezgod.

Preden se razprodaja ne dovoli, se ne sme razprodajati. Ako 
se razen priglašenega blaga razprodaja še drugo blago, se proda
jalna takoj zapre in zapade nepriglašeno blago poleg denarne kazni. 
Te določbe ne veljajo za razprodaje vsled konkurza.

Domicilna provizija pri avstro-ogrski banki. Tvrdke izven 
Ljubljane in Šiške na Kranjskem morajo v slučaju, da domicilirajo 
svoje akcepte pri podružnici avstro-ogrske banke v Ljubljani, pla
čati tej podružnici domicilno provizijo, ki znaša 1°/OJ od 
menične vsote, najmanj pa K 1'— za menico.

Znižano provizij o (l/2°/0o ali 20 vinarjev za kos) plačajo 
tvrdke, ki prosijo podružnico za dovoljenje, da smejo svoje akcepte 
pri njej domicilirati (da so pri podružnici plačljive). To dovoljenje 
dobi vsak, ako se zaveže pravočasno franko podružnici vsoto za 
menico vposlati, nakazati mora seveda zraven domicilno provizijo.

Tvrdka, ki ima pri podružnici žiroračun, ne plača pro
vizije. S.

Pospeševanje tujskega prometa na Kranjskem. Deželna 
zveza za pospeševanje tujskega prometa na Kranjskem je priobčila 
v listih poziv na vse imetnike stanovanj za tujce in letoviščarj e, 
naj jih naznanijo imenovani zvezi, da sestavi le-ta kataster leto
viških stanovanj na celem Kranjskem. Zveza bo potem posredovala 
oddajo stanovanj ter s tem olajšala tujski promet. Tudi mi opo
zarjamo trgovce in gostilničarje ter bralce našega lista nata poziv, 
kajti s tem se bo gotovo zvišal promet s tujci in letoviščarji v 
kakem kraju in ta kataster bo le v korist dotičnemu kraju, v prvi 
vrsti pa trgovcem in obrtnikom. Zato naj ti v lastnem interesu 
priglasijo svoja in tudi drugih vaščanov stanovanja, ki jih lahko 
oddajo za letoviško sezono. — Obenem opozarjamo trgovce, ki
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hodijo na letovišča, da se oglasijo za stanovanja pri deželni 
zvezi, ki ima takih po celem Kranjskem obilo na razpolago.

*
Pospeševanje industrije na Ogrskem. Iz „Narodno gospo

darskih izvestij“ Ogrske, katera izdaja kraljevo ogrsko trgovinsko 
ministrstvo, zvezek št. 1 in 2 t. 1., stran 56, povzamemo, da ogrska 
država ne pospešuje naprav novih tovarn samo s tem, da jim nudi 
dalekosežne davčne in pristojbinske olajšave, marveč da da novim 
tovarniškim podjetjem tudi posojila in podpore. Kakor je razvidno 
iz izvirnih izkazov, se je podelilo na Ogrskem v času od leta 1890 
do sedaj 693 tovarnam podpore oziroma olajšave. Od teh jih 100, 
to je 14°,'0 ni več v obratu. Posojil se je 'dovolilo 6 milijonov, 
podpor pa okroglo 12 milijonov kron. Od tega se je izplačalo 
skupno okroglo 12-5 milijonov kron. V ostalih 593 podjetjih, ka
terim so se dovolile podpore, odnosno olajšave, je uslužbenih 
68.361 delavcev, katerih letni zaslužek znaša, če vzamemo kot 
merilo povprečno letno mezdo 700 kron, okroglo 48 milijonov 
kron. Številke menda dosti jasno govore, kaj je za narod industrija! 
In kako je pri nas?

Književnost.
Narodna in gospodinjska šola v Št. Jakobu v Rožu na 

Koroškem in V boj za slovensko šolo! se imenujeta lični bro- 
šurici, ki ju je. spisal župnik Matej Ražun, neumorni nabiratelj 
darov za gori imenovano šolo. V teh brošuricah se vsakdo lahko 
pouči o koroških šolskih razmerah ter o nalogi bodoče narodne in 
gospodinjske šole. Razmere so jako žalostne in uvideti mora vsak 
nujno potrebo za ustanovitev take šole v Št. Jakobu. Nabranih je 
že 15.000 K, toda kaže se primanjkljaja še 25.000 K, zato pa po
življamo svoje somišljenike, da darujejo vsak kolikor more za to 
šolo, ki je skoro življenske potrebe za koroške Slovence.

*
Union, delniška stavb, družba v Ljubljani, je izdala lično 

opremljeno reklamno knjižico za svoj hotel v Ljubljani. V knjižici 
je v kratkih besedah opisana Ljubljana ter najvažnejše ture in 
letovišča na Kranjskem. A kar je posebno hvalevredno, so v nji 
slike najlepših kranjskih krajev res krasno izvršene. Želimo, da bi 
se s knjižico povzdignil tujski promet na Kranjskem, ker je v to 
tudi namenjena. Kratko in vestno sestavljeno besedilo za to knjižico 
je sestavila deželna zveza za tujski promet na Kranjskem. Knji
žica je izšla v slovenskem, nemškem in francoskem jeziku.

Društvene vesti.
Čeke so poslali: Ivan Korenčan, trgovec v Ljubljani; 

Štefan Lapajne, trgovec v Idriji in Fran Stupica, trgovec v 
Ljubljani. Hvala ! *

„Slovensko trgovsko društvo“ v Celju je naročilo za vse 
svoje redne člane naše glasilo „Slovenski trgovski Vestnik“. List 
bodo dobivali redni člani tega društva brezplačno in jim današnjo 
številko že pošiljamo.

Darila za „Trgovski dom“. Predsednik našega društva, 
g. ces. svetnik Ivan Murnik, 200 K, banka Sl a vi j a 100 K, 
veletržec z vinom g. Alojzij Zajc v Šiški 50 K, kegljaški klub 
„Sloga“ 25 K 70 v, Omizje trgovskih sotrudnikov 
„Sidro“ je nabralo po kresu v čast sv. Cirila in Metoda na vrtu 
g. Fran Babiča 25 K 60 v. Vsem darovateljem izreka odbor iskreno 
zahvalo z željo, da bi darovatelji našli še obilo posnemovalcev.

*

Himen. V sredo dne 4. t. m. se je poročil odbornik našega 
društva g. Josip P er da n, veletržec v Ljubljani, z gospodično Mici

Urbančevo, hčerko veletržca Urbanca. V znak priljubljenosti in 
delovanja za naše društvo je priredil naš pevski zbor nevesti na 
predvečer poroke podoknico. Novoporočencema naše najiskrenejše 
čestitke! — Dne 5. julija se je poročil v Črnomlju član našega 
društva g. Fran Kovač, poslovodja v Ljubljani, z gospico Milko 
Spreitzer. Iskreno čestitamo!

*
Umrl je naš član g. Pavel Lozar, trgovec v Ljubljani. 

N. v p. ! Na rakev umrlega je položilo naše društvo venec.
*

Popust društvenim članom. Gosp. E. Skušek, trgovec v 
Ljubljani, Pred Škofijo 19, daje vsem našim članom, ki se izkažejo 
z društveno izkaznico, 10 °/0 popusta pri nakupu blaga.

*
Trgovsko bolniško in podporno društvo v Ljubljani ima

v nedeljo dne 22. julija t. 1. ob 10 uri dopoldne v sejni dvorani 
mestne hiše svoj 68. redni občni zbor s sledečim dnevnim redom :
1. Poročilo ravnateljstva o poslovanju in stanju društva za leto 1905.
2. Poročilo revizijskega odseka o pregledavanju računskih sklepov
za leto 1905 in o skontriranju imovine. 3. Predlog ravnateljstva, 
da se odobre enkratne fakultativne podpore, ki jih je ravnatelj
stvo dovolilo in izplačalo leta 1905. 4. Predlog ravnateljstva glede 
podeljevanja izrednih podpor članom za leto 1906. 5. Poročilo rav
nateljstva o izpremembi društvenih pravil. 6. Samostojni predlogi 
članov, ki se morajo po § 43. društvenih pravil izročiti ravnatelj
stvu pismeno vsaj osem dni pred občnim zborom. 7. Priziv neka
terih članov na občni zbor glede povrnitve stroškov in izključitev 
iz društva. 8. Volitev revizijskega odseka za leto 1906, obstoječega 
iz treh računskih pregledovalcev in dveh namestnikov iz srede 
članov, ki ne pripadajo ravnateljstvu. 9. Volitev devetih članov 
ravnateljstva v zmislu § 32. društvenih pravil. G. člane tega 
društva poživljamo, da se v prav obilem številu občnega zbora 
udeleže. *

Kosmati dohodki veselice našega društva dne 8. julija v 
prid zaklada za „Trgovski dom“ znašajo 9074 K 04 v. Čistega 
dobička ne moremo še objaviti, ker še nimamo vseh računov.

Velika ljudska veselica slovenskega trgovskega društva 
„Merkur“ v prid zaklada za „Trgovski dom“ se je vršila dne 
1. julija t. 1. na vrtu „Narodnega doma“ in se je v vsakem oziru 
izborno obnesla. In zakaj bi se tudi ne ! Sodelovale so naše po
žrtvovalne narodne dame in kjer te sodelujejo, je gotov najlepši 
uspeh. Poleg tega pa uživa „Merkur“ simpatije pri vseh slojih ob
činstva in ker je napravil svojo veselico na prelepem senčnatem 
vrtu „Narodnega doma“, je smel računati na uspehe, ki jih je nato 
dosegel. — Na vrtu je bilo postavljenih 10 paviljonov za vino, 
pivo, šampanjec, razglednice, slaščice, dobitke, cvetice, kavarno in 
jestvine. Stregle so v njih ljubke gospodične, ki so okrašene z rdečimi 
okraski in cvetkami v laseh in s svojo priznano ljubeznivostjo 
mnogo, mnogo pripomogle, da so imele vedno dovolj posla z od
dajanjem jedij, pijače itd. Načelnice posameznih poviljonov so pa 
bile naslednje gospe oziroma gospodične: v paviljonu za cvet
lice gospa Widrova in gdč. Kajzeljeva, v paviljonu ka
varne „Merkur“ in za sl aščičarno gospa Hudo vernikova 
in gospa Kavčnikova, v paviljonu za plzensko pivo 
gospa Aurova in gospa Tekavčičeva, v paviljonu za 
šampanjec gospa Rudeževa in dr. Windischerjeva, v 
paviljonu za Zajčevo in Lenčetovo vino gospa Pirčeva 
in gospa Lenčetova, v paviljonu za dobitke gospa Zu
pančičeva, v paviljonu za razglednice in smodke ter 
svalčice gdč. Lindtnerjeva, v paviljonu za delniško 
pivo gospa Česnikova, gospa Jebačinova in gospa 
dr. Murnikova, v paviljonu za jestvine gospa Golo
bova, gospa Grobelnikova in gospa dr. Tavčarjeva, v
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paviljonu za Juvančičevo vino pa gospa Juvančičeva in 
gospa Prosencev a. Vrhovno vodstvo paviljonov pa je bilo v 
rokah gospe dr. Tavčarjeve. V paviljonu za cvetlice so imele 
dame rdeče klobuke, v onem za kavarno in slaščičarno rdeče Mer
kurjeve perutnice s čepicami, v paviljonu za plzenska piva in Zajčevega 
vina make v laseh, v paviljonu delniškega piva rdeče šerpe v onem za 
estvine koravde in rdeče čepice, v paviljonu Juvančičevega vina pa 
sveže rdeče lilije. Poviljoni so bili vsi lepo okrašeni z zastavami 
in zelenjem, najlepši pa je bil paviljon za šampanjec, katerega so 
dičile krasne dišeče cvetlice in blesteče zelenje ter oni za cvetlice, 
ki je bil ves takorekoč ena velika cvetlica. Vse navedeno je seveda 

privedlo sto in sto udeležencev na veselico in nihče se ni kesal, 
da je prišel. Okrog vsakega paviljona seje gnetlo vse polno veselih 
ljudi, zlasti je bil pa paviljon za dobitke vedno oblegan. Dražestne 
gospodične so prodale več tisoč srečk in kdorkoli jih je kupil kaj 
več, veselil se je krasnih dobitkov, ki mu jih je naklonila jako 
radodarna sreča, in ki so jih nabrale naše domoljubne dame. Kaj 
čuda torej, da je v kratkem zmanjkalo srečk in seveda tudi do
bitkov. Mične gospice so zdaj prodajale cvetke in mladi moški 
svet se 'ni dal dosti prositi in je izpolnil željo lepe prodajalke. 
Nekaljeno veselje je vladalo povsod. Precizno igranje vojaške 
godbe samih slovanskih komadov je vzbujalo obilno navdušenega 
ploskanja da je vsakemu komadu programa sledil eden za nameček. 
Kakor godba tako je tudi petje pevskega zbora „Merkurjevega“ 
pod vodstvom g. pevovodje Sachsa izzivalo viharje navdušenja, 
da so morali izborni pevci dodajati vedno novih komadov. In na
posled ples ! Mladi brezskrbni svet se je neprestano vrtil po pro
storni areni ob poskočnicah kvarteta šramljev in ni kazal nobenega 
utrujenja. Tuintam so se sestavljali pevski zbori ad hoc in peli 
naše ljube narodne pesmi s tistim navdušenjen, kot jih poje človek, 
ki mu je dana sreča, da za trenutek pozabi, da je na svetu doma 
toliko gorja! — „Merkurju“ je ta veselica gotovo prinesla lepe 
svote in je zaklad za „Trgovski dom“ dokaj večji. Glavna zasluga 
zato je pa seveda naših narodnih dam, ki znajo s svojo ljubezni
vostjo in požrtvovalnostjo izredno koristiti vsakemu plemenitemu 
namenu. Zato : vsa čast jim ! H koncu paj še pripomnimo, da je 
bil načelnik veseličnega odseka g. Ivan Jebačin, kateremu sta 
s posebno marljivostjo stala na strani gg. Fran Golob in J. 
Schaffer. Ta imena jamčijo, da se je odsek potrudil izvršiti svojo 
nalogo kar najboljše in najvestnejše. „Slov. Narod.“.

Kava v prid „Trgovskega doma“. Naše društvo razpošlje 
v kratkem naslednji poziv in prošnjo: „Velecenjena tvrdka! V št. 4 
Slovenskega trgovskega Vestnika z dne 15. aprila t. 1. smo nazna
nili, da smo sprejeli ponudbo od našega odbornika, g. Ivana Jeba
čina, lastnika prve jugoslovanske tovarne za kavine surogate, da 
prodaja svoje kavine surogate v škatljicah v prid zaklada za 
„Trgovski dom“. G. Jebačin se je zavezal darovati društvu od 
blaga v vsakovrstnih škatljicah tudi od zdroba 1 krono od vsakih 
100 kg prodane kave teh vrst.

V ta namen je g. podjetnik napravil posebne kontrolne 
bloke, ki bodo opremljeni s tekočimi številkami. En del ostane pri 
njem nam v pogled in revizijo, drugi del pa, ki se ima glasiti 
enako s prvim, dobi trgovec, ki je blago naročil, ki naj ga po- 
edinega ali pa več skupno nam vpošlje.

Na ta način je dobil zaklad za „Trgovski dom“ nov vir 
dohodkov in se bo vsled tega mogla ideja, ustanoviti slovenskemu 
trgovstvu lasten dom po vzoru drugih narodnosti, tem prej uresničiti.

Upamo, da bo slovenski trgovec ta naš korak pozdravil z 
veseljem ter tudi pri svojih uslužbencih vzbujal zanimanje za to 
kavo, ki se vsled izjav trgovcev strokovnjakov lahko kosa z vsakim 
konkurenčnim izdelkom in ima poleg tega še to dobroto, da je 
nekoliko ceneje. Pri tej priliki se nam zdi potrebno omeniti nagib,

ki nas je poleg tega, da dobimo nov vir prispevkov za „Trgovski 
dom“, dovedel, da smo pogodbo sprejeli.

Naše društvo je edino slovensko trgovsko društvo na Kranj
skem in mu je skrb povzdigniti slovensko trgovstvo. Skrb naša in 
vsakega Slovenca pa mora biti tudi, da povzdignemo domačo in
dustrijo, ki je danes glavni in prvi predpogoj razvitka vsakega 
naroda. To so. uvideli vsi narodi, to so dokazali največji strokov
njaki, to je resnično in ostane pribito.

Na misel nam pride mnenje onega največjih gospodarskih 
strokovnjakov, ki pravi: Narodnost samo na ta način lahko pridobi, 
če je drevo, pod čigar vejami narod živi, krepko. — In to drevo 
je bila pred razvitjem industrije, trgovina, danes pa je na prvem 
mestu industrija.

Slovenski trgovci! Zapomnite si to dobro in pokažite, da 
ste solidarni z mnenjem tega gospodarskega strokovnjaka s tem, 
da spravite čim več kavinih surogatov narodne industrijske tvrdke 
„Prve jugoslovanske tovarne za kavine surogate“ v promet. Potru
dite se v svojo korist, v korist celokupnega slovenskega trgovstva 
in delajte reklamo. To storiti Vam bo prav lahko, ker so izdelki 
te tovarne izborni. Če bodete tako delali, storili bodete mogo za 
slovensko industrijo in za „Trgovski dom“.

Bodi Vam vedno pred očmi geslo „Svoji k svojim“.
Danes se uvaža samo na Kranjsko približno 100 vagonov 

tujih kavinih surogatov. Če hočete slovenski trgovci količkaj vpo
števati našo prošnjo, Vam ne bo težko že v prvem letu omejiti ta 
tuji uvoz na 50 vagonov in ga na ta način polagoma popolnoma 
nadomestiti z dobrim domačim izdelkom.

Zato Vam kličemo še enkrat v spomin geslo „Svoji k svojim“ 
na katerem žalibog Slovenci tako obilokrat grešimo.

Slovensko trgovstvo naj pokaže, da je med njim pričel veti 
naroden duh.

Upamo, da bodo te vrstice rodile mnogo dobrega sadu, ter 
še prosimo, da nam prav pridno pošiljate fakturam priložene 
kupone.

*

Izkaz društvene posredovalnice. V službo se sprejme : 
1 poslovodja špecerijske stroke, 1 kontorist, 4 pomočniki mešane 
stroke, 3 pomočnike Špecerijske stroke, 3 pomočniki želez, stroke, 
3 pomočniki manufakturne stroke, 2 pomočnika galanterijske stroke, 
1 kontoristinja. Službe iščejo: 1 poslovodja, 1 korespondent, 1 kon
torist, 6 pomočnikov meš. stroke, 5 pomočnikov spec. stroke, 8 
pomočnikov meš. in želez, stroke, 2 pomočnika manufakturne 
stroke, 1 prodajalka, 1 blagajničarka, 6 kontoristinj.

Društveniki, spominjajte se pri 
vsaki priliki zaklada za 

„Trgovski dom“.
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!“

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.
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Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur".
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Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom**!

Imenovanje zadružnega inštruktorja 
za Kranjsko in Primorsko!

Inštitucija zadružnih inštruktorjev je še kaj mlada. 
Leta 1899. je bila ustanovljena z ukazom trgovinskega 
ministrstva s tem namenom, da pospešujejo zadružni 
inštruktorji razvoj obrtnih zadrug v monarhiji. Po 
obrtnih novelah iz leta 1883. in 1897. so namreč za
dobile obrtne zadruge važen in razsežen delokrog, ali 
vsem poznavalcem razmer v obrtnem in trgovskem 
stanu je bilo jasno, da bodo obrtne zadruge mogle le 
tedaj povzpeti se do koristnega in plodonosnega delo
vanja, ako bodo imele na razpolago organe, ki jih 
bodo s svetom in dejanjem podpirali pri njih delu.

Pomen obrtnih zadrug se pri nas često podce
njuje, ne vidi se prave koristi od teh organizacij. Ni 
moč prerekati, da obrtne zadruge vseh vrst, zlasti pa 
kolektivne, to so one, katere družijo obrtnike najraz
ličnejših strok, samenasebi in kot take ne prinašajo 
obrtnemu in trgovskemu stanu kot takemu direktnih 
gospodarskih koristi. Ali na nekaj drugega je polagati 
važnost. Ob času, ko vsi stanovi izprevidevajo pomen 
združevanja, videč, da se vpoštevajo vsepovsodi le or
ganizirane celote, je pač tudi za obrtnike in trgovce 
izredne važnosti, da se zbirajo in organizirajo v sta
novske celote. Tako prihajajo v položaj, da se zbirajo 
na posvetovanja in sestajajo s svojimi stanovskimi to
variši. Medsebojni ožji stik, kjer je prilika za razgovore 
o stanovskih potrebah, privede malone samposebi pred
vsem do tega, da začne oživljati stanovsko zavest. Ali 
ne le to. Predpogoj vsake akcije v korist kakega stanu 
ali kake družabne skupine je reden stik in medsebojno 
spoznavanje pripadnikov dotičnega stanu ali dotične 
družabne skupine. Čim so ljudje z enakimi interesi 
zbrani, se počno zavedati svoje moči, začno pa tudi 
premišljati, ali ni nespametno, da ne poskusijo pre- 
vreči onih uredb, ki so jim v škodo in kvar. Tudi je 
povsem verjetno, da se med mnogimi najde brihtna 
glava, ki ima dobre misli. Treba mu je zanje pridobiti

drugih, ki potem združeno zmorejo marsikaj, kar je 
posamezniku docela nedosegljivo in neizvedljivo. In 
najbolj hvaležno polje za tako delo je v organizacijah.

Združevanje v stanovske organizacije ne more 
biti samo sebi namen, le neko pripravljanje je, pola
ganje temelja in podlage za razne naprave in uredbe 
znamenite gospodarske koristnosti za stanovske pri
padnike. Za čevljarje kakega kraja recimo ustanovitev 
čevljarske zadruge nima neposrednih koristi, če pa v 
obrtno zadrugo zbrani čevljarji začno misliti na to, da 
ustanove zadružno prodajalnico, v katero bi oddajali 
obuvala, narejena ob času, ko ni naročil, ali da se 
zedinijo za osnovo zadružnega skladišča, ki jim oskr
buje potrebne surovine, zadobi stvar takoj drugo lice. 
Ali da govorimo o trgovcih. Ustanovitev trgovske za
druge ali gremija smatra marsikak trgovec naravnost 
za breme; pridejo pa stvari, ki so v kvar vsem trgovcem 
dotičnega kraja, treba odpomoči. Ako bi posameznik 
tarnal in tožil, bi ga komaj vpoštevali. Če pa se oglasi 
trgovska organizacija, obudi povsem drugo pozornost, 
ker je vsakemu evidentno, da gre za stanovski, ne pa 
za interes posameznika. Vpoštevnost je torej vse dru
gačna! In če si organizirani trgovci ustanove svoj 
denarni zavod, ki jim skrbi za cen kredit, nakupuje 
blago v velikih množinah ter vsled prejetih rabatov 
daje popuste tudi trgovcem samim; če si organizirani 
trgovci zgrade skladišča in vzamejo v lastno oskrbo 
posle špediterjev, take naprave mislimo, morajo obuditi 
tudi v najbolj nezaupnih elementih v stanu drugo 
mnenje o pomenu in uspehih stanovskega organi
ziranja.

Namenoma smo izpregovorili na kratko o pomenu 
združevanja v obrtne in trgovske zadruge, ki je po 
določbah obrt. redu prisilno, zategadelj, da bode jasno 
vsakomur, zakaj polagamo važnost na imenovanje za
družnega inštruktorja v naših slovenskih deželah, ki 
so glede obrtne organizacije daleč zaostale.

Zadružni inštruktorji so poklicani, da pomagajo 
pri snovanju obrtnih in trgovskih zadrug ter da s 
svetom in dejanjem podpirajo zadruge v njih poslovanju.

8
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Njih delovanje bodi vzpodbujno, poučno in svetovalno. 
Vzbujati morajo zanimanje za stanovsko organiziranje, 
poučevati interesirane kroge o važnosti stanovskega 
organiziranja in jim dajati navodila. Toda ne le sno
vanje obrtnih in trgovskih zadrug ter podpiranje ob
stoječih zadrug v njih delovanju in poslovanju, je 
dolžnost zadružnega inštruktorja; vzbujati mora v or
ganiziranih trgovcih in obrtnikih zmisel za razne 
gospodarske in blagotvorne naprave ter buditi razum 
za gospodarske asocijacije. Zadruge ne smejo biti mrtve 
in brezkoristne naprave, obstoječe le zato, da jih razna 
oblastva bagatelizirajo. Zadružni instruktor bodi sveto
valec, zaupnik, prijatelj obrtnikov, do katerega se 
obračajo z zaupanjem.

Tako si je mislilo ministrstvo delovanje zadružnih 
inštruktorjev. In reči se mora, da so ponekodi kakor 
na Češkem zadružni inštruktorji v kratkem času dosegli 
znamenite uspehe. Umeli so si pridobiti zaupanje 
obrtnikov in trgovcev ter so složno z njimi izvedli krepke 
organizacije in ustanovili mnogo prekoristnih naprav v 
korist trgovskega in obrtnega stanu. In čemu je v prvi 
vrsti pripisovati uspehe? Okolnosti, da so se odbrali 
na Češkem za posle zadružnih inštruktorjev možje, ki 
so poznali razmere in potrebe v deželi in imeli hkratu 
srce za stan, čigar interese morajo pospeševati. Pri nas 
pa je to prav obratno. Tekom sedmih let obrtniki in 
trgovci niso imeli takorekoč ničesar od te, na sebi 
dobre institucije. Temu se ni čuditi! Naše slovenske de
žele in zlasti tudi Kranjska so pripadale uradnemu 
okolišu zadružnega inštruktorja v Gradču. Našim raz
meram povsem tuji uradniki so bili ves čas zadružni 
inštruktorji, ki sprva niti slovenskega jezika niso umeli. 
Pozneje so se nekateri našega jezika naučili za silo 
ter v občevanju z obrtniki in trgovci mučili naš lep 
jezik, da jih ni nihče umel. Mesto da bi se za to 
važno mesto privzeli domačini, ki poznajo razmere in 
znajo občevati z ljudmi, so prihajali k nam le tuji 
birokrati, ki niso imeli pojma o specijalnih potrebah 
naših krajev. Odtod tudi zle posledice, odtod popolen 
neuspeh, da, pravi fiasko !

Od poklicanih strani se je že pred leti opozarjalo, 
da treba na mesto zadružnega inštruktorja za slovenske 
dežele domačina, ker le v tem primeru je pričakovati 
plodonosnega in koristnega dela. No, vlada je ostala 
gluha. Stoječ na stališču, da morajo biti vse nove 
institucije preskrbov alnice za nemške bi
rokrate, je nedavno združila Primorsko in Kranjsko, 
kjer so povsem različne razmere, v poseben okoliš 
zadružnega inštruktorja s sedežem v Trstu ter nato 
mesto poslala g. dr. Biodiga, ki je bil doslej zadružni 
instruktor v Gradcu. Oba v Ljubljani izhajajoča slo
venska dnevnika „Slovenski Narod“ in „Slovenec“ sta 
v temeljitih člankih obsodila to imenovanje ter prote
stirala proti postopanju trgovinskega ministrstva, ki je

s tem pokazalo, da mu je skrb za blagor obrtnega in 
trgovskega stanu deveta briga. Mi se temu protestu v 
imenu organiziranega slovenskega trgovstva pridružimo 
ter odločno zahtevamo, da se za slovenske dežele po
kliče kot zadružni instruktor domačin. Dosedanje delo
vanje zadružnih inštruktorjev v Gradcu je bilo brez 
prida za naše dežele. Žalostno stanje obrtnega in 
trgovskega zadružništva je najboljši dokaz zato. Mi pa 
hočemo, da se vremena v naših krajih tudi v tem po
gledu zjasne. Gospodje, ki prihajajo iz Gradca kakor 
g. dr. Blodig, pa vsekakor ne bodo pregnali oblakov.

Štajerski Slovenci!
Velikanske važnosti trgovskih organizacij v sta

novskem oziru in nadaljnem razvoju našega življa na 
Štajerskem nam na tem mestu pač ni treba opisovati, 
zodostuje, če zabilježimo dejstvo, da je Nemčija le s 
pomočjo organiziranega in s tem tudi visoko naobra- 
ženega trgovstva mogla prekositi cvetočo trgovino 
Francoske in da se s pomočjo tega trgovstva že danes 
na svetovnem trgu postavlja po robu nad vse podjet
nemu vzor-trgovcu Američanu in „gospodarju sveta“, 
bogatemu Angležu.

In dalje, vsi na višku svojega ugleda in moči 
stoječi narodi so uvideli, da jih more le trgovec vzdr
žati na tej višini in manjši, v razvoju se nahajajoči 
narodi gledajo zopet na trgovca, kot pijonirja njih 
boljše bodočnosti — kratko in malo — vsi kulturni 
narodi, brez izjeme, negujejo in podpirajo svojo trgo
vino z vsemi sredstvi in silami!

In mi štajerski Slovenci? Kaj smo dosedaj storili 
za svojo trgovino? — Bore malo, ali pa bolje rečeno 
— nič! Niti gesla „Svoji k svojim“ nismo realizirali v 
isti meri, ki bi nam mogla zagotoviti uspehov. — In 
kar je še hujše, zanemarili smo v pravem pomenu 
besede mladi trgovski naraščaj, pustili smo ga tavati 
v njegovem nad vse ozkem duševnem obzorju, nobena 
roka se ni zgenila, izpregovorila se ni niti ena beseda, 
katere smoter bi bil, vsaj deloma zajeziti rapidno pro
diranje nemčurstva v vrste našega trgovskega na
raščaja.

To je velik naroden greh, storjen nad našo bo
dočnostjo !

A tudi trgovci sami do danes niso uvideli ali pa 
niso hoteli uvideti velike važnosti lastne stanovske 
organizacije. Raztreseni po deželi, brez energičnega, 
svoje naloge zavedajočega se vodstva so vedno brez 
boja prepuščali polje nasprotniku in posledica tega je: 
da danes, v za trgovstvo toli važni korporaciji, v kateri 
bi morali imeti celo vrsto svojih mož, — v „Trgovski 
in obrtni zbornici“ v Gradcu — nimamo niti enega 
glasu.
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A, — do tu in ne dalje ! mora biti od sedaj 
naprej naša parola! In če ni ljubezen do naroda le 
hlimba in stremljenje po gospodarski osamosvoji le 
humbug, — pesek v oči samemu sebi, — potem se 
mora zganiti na stotine, da, na tisoče rok, ki bodo 
podpirale „Slovensko trgovsko društvo v Celju“, čigar 
naloga je : zbrati razbite in raztresene dele slovenskega 
trgovstva v lepo enoto, ter potem tako z združenimi 
močmi zastaviti vse sile v povzdigo svojega stanu, to 
pa ne le v svojo korist, temveč v korist vsega ostalega 
štajerskega Slovenstva !

Da, to hočemo in moramo storiti !
Nivo, naobrazbe našega trgovskega naraščaja 

moramo povzdigniti do sploh dosežne višine. S tem 
bomo izročili vsakemu posamezniku prvo in najvažnejšo 
sredstvo za končno osamosvojo in uspešno izpolnjevanje 
svojega napornega poklica, sebi in narodu v prid.

S povzdigo naobrazbe od strani trgovskega 
društva in njega neustrašenim nastopom v javnosti 
bomo obenem tudi v veliki meri zmanjšali nevarnost 
raznarodenja. Sploh nam bodeta skrb za nadaljno 
naobrazbo in neustrašen nastop v javnosti glavni in 
najvažnejši opori v boju zoper nemčurstvo.

V danih razmerah moremo to doseči le potom 
organizacije.

Gori omenjenega društva naloga bo torej prirediti 
prav pogostoma v vseh večjih krajih slovenske Štajerske 
strokovna predavanja in na več mestih tudi „Trgovske 
shode“. Prav radi pritrdimo, da se pri predavanjih 
vsak posameznik ne nauči bogve koliko, a predavanja 
mu vzbude željo po nadaljni naobrazbi, on seže po 
knjigah, strokovnih in političnih časnikih, kratko in 
malo, — po samonaobrazbi — in to je končni smoter, 
ki ga hoče in more doseči „Slov. trg. društvo“ s 
svojimi predavanji.

Podobnega a širšega pomena so shodi. Na shodih 
se ne bodo smela razmotrivati edinole stanovska vpra
šanja in postulati, ampak trg. shodom bo treba dati 
gospodarsko-politično barvo. Med drugim se bo moralo 
kakor goreča baklja vreči med narod geslo „Svoji k 
svojim“. Z besedo in pisavo bo treba oživeti med 
našim ljudstvom to parolo slavnega Palackega, ki je 
Čehom in bo, če bomo sami hoteli, tudi nam Slo
vencem v veliki meri pripomogel do gospodarske 
samoosvoje.

Na shodih bo moral tudi mogočno zaoriti od 
strani trgovcev, glas: „Proč od Gradca!“ Neustrašeno 
in z jekleno žilavostjo se bo moralo vedno in vedno 
zopet zahtevati ustanovitev „Trgovske in obrtne zbor
nice“ za Spodnje Štajersko in to tako dolgo in s tako 
odločno resnostjo, dokler ne dosežemo tega vzvišenega 
cilja. A pararelno s to zahtevo, najvažnejšim postulatom 
slovenskega trgovstva spodnje Štajerske, bomo morali 
napeti vse sile, da bodo v doglednem času zastopani

slovenski trgovci tudi v sedaj popolnoma nemški „Trg. 
in obrt. zbornici“ v Gradcu.

Oderint dum metuant — da, naj nas sovražijo, 
to nam ne škoduje, da se nas le boje —! In bati se 
nas bodo začeli naši nasprotniki, ko bodo videli, da 
mobiliziramo trgovstvo, hoteč ga postaviti v vrste bo
jevnikov, za naš napredek, obstoj in bodočnost!

Da, zapihati mora popolnoma drug veter po naših 
poljanah, v nadi na bodočnost mora zašumeti vsak 
„list naših gor“, začeti se mora, v svrho povzdige 
trgovstva, gibanje, kakršnega izza. časa „Taborov“ še 
ni doživela slovenska javnost ! Dvigniti se morajo sidra 
in napeti jadra na slovenski trgovski ladji in pluti 
mora s ponosno razvito trobojnico, tja ven na morje 
gospodarskega in političnega boja!

A težavna in strma so pota do zvezd —.
Dela, dela in le dela bo treba, da se realizira 

program „Slovenskega trgovskega društva v Celju“. 
Te naloge ne zmorejo posamezniki, treba je močne, 
po vsej slov. Štajerski razvite organizacije in za njo 
mora stati, kot en mož, ves narod.

Te vrste so zapisane v „večen spomin“ štajer
skemu Slovenstvu, trgovskemu društvu samemu pa 
naj bo na tem mestu povedano : brez boja ni zmage !

Z— k.

O pridobnini od podjetij, zavezanih 
javnemu dajanju računov.

(Dalje.)

V zakonu so naštete tudi nekatere vrste izdatkov, 
oziroma načini vporabe opravilnih donosov, ki se mo
rajo pri obdačenju kot izdatki vpoštevati in odbiti od 
bilančnih prebitkov. Semkaj spadajo :

a) premijske rezerve, ki so pri zavarovalnicah 
določene v pokritje s koncem leta še ne preteklih za
varovanj, potem zneski, ki se koncem leta še niso 
izplačali za že zglašene škode;

b) pasivne obresti, posebno od podjetij plačane 
lombardne in eskomptne obresti in obresti od hranil
nih vlog;

c) odpisi,- ki vstrezajo obrabi ali razveljavi inven
tarja in pa pri opravilnem obratu nastalim kurznim in 
drugim opravilnim izgubam; dalje donosi, ki se nabi
rajo v posebnih rezervnih zakladih, to pa samo tedaj, 
kadar so ti zakladi namenjeni v založbo primanjkljajev 
in izgub določno oznamenjene vrste ter so izgube in 
primanjkljaji te vrste že nastopili, ali pa se morajo 
pričakovati po razvoju opravilnih razmer. Kadar na
stanejo pomisleki proti upravičenosti višine odpisov ali 
donosov v te posebne rezervne zaklade, je ugotoviti 
njih primernost po izvedencih;
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d) prispevki, ki se dajejo za preskrbljenje name
ščencev in sicer brez razločka, ali se dajejo ti prispevki 
prostovoljno ali pa vsled dogovora ali po pogodbi;

e) po pogodbi izplačane tantijeme nameščencem 
podjetij ; po pogodbi ali prostovoljno izplačane tanti
jeme drugim osebam, n. pr. članom upravnega sveta, 
pa se ne smejo prištevati med obitke;

/) pri hranilnicah in pa pri prednost uživajočih 
pridobitnih in gospodarskih zadrugah in posojilnicah 
članom predstojništva ali nadzorstva izplačane remu- 
neracije.

III. Izmera davka.
Zakon določa za podjetja, podvržena pridobnini 

po II. poglavju v splošnem davčno merilo z 10 od
stotki od davku zavezanega čistega donosa. Normalno 
davčno merilo je tedaj 10 odstotkov čistega donosa, ki 
se pa za veliko večino davku zavezanih podjetij lahko 
zviša na 10% odstotkov. Vendar ne sme davek zna
šati manj kakor eno od tisoč cele v podjetju investi
rane napravne glavnice, pri zavarovalnicah na delnice 
pa ne manj kakor eno od tisoč cele svote letnih čistih 
premij. Od tega najmanjšega davka pa so izvzete 
vzajemne zavarovalnice, hranilnice in prednost uživa
joče pridobitne in gospodarske zadruge. Za napravno 
glavnico davčnega zavezanca velja pri delniških družbah 
in pri komanditnih družbah na delnice vplačana delniška 
glavnica in še dolžni prednostni dolg, pri pridobitnih 
in gospodarskih zadrugah, ki ne uživajo v zakonu 
vtemeljene prednosti, vsota vplačanih opravilnih deležev 
njih udov. Delniške družbe, ki razdele za leto, katero 
se za obdačenje jemlje v poštev, več nego deset od
stotkov dividende od vplačane delniške glavnice, mo
rajo poleg normalnega 10 odstotnega davka plačevati 
še dodatni davek in sicer od 11. do 15. odstotka več 
razdeljene dividende še po dva odstotka davka, od 
zneskov, ki se razdele nad 15 odstotkov pa še štiri 
odstotke davka.

Posebno davčno merilo je ustanovljeno za vza
jemne zavarovalne družbe, ki plačujejo eno od tisoč 
vsote letnih čistih premij.

Pri hranilnicah se stopnjuje davčno merilo po 
višini davku zavezanega čistega donosa in sicer se 
plačuje pri čistem donosu do vštetih 20.000 K po tri 
odstotke davka, pri čistem donosu nad 20.000 K do 
vštetih 200.000 K po pet odstotkov, pri čistem donosu 
nad 200.000 K do vštetih 400.000 K po sedem in pol 
odstotkov, pri čistem donosu nad 400.000 K pa po 
deset odstotkov davka.

Posebna določila pa veljajo za podjetja po za
konu uživajoča prednost (pridobitne in gospodarske 
zadruge vsake vrste). Ako njih čisti donos ne presega 
vsote 600 K, potem so popolnoma prosta pridobnine. 
Če znaša čisti donos nad 600 K, tedaj se odmeri davek 
samo za gotovo delno vsoto tega čistega donosa in

sicer se obdačijo pri čistem donosu nad 6000 K do 
vštetih 2000 K le tri desetine čistega donosa, pri čistem 
donosu nad 2000 K pa se vzame v podlago davčne 
izmere le polovico čistega donosa. Davčno merilo je 
dvojno : osem in pol odstotkov, tedaj če se v podlago 
izmere davka vzamejo le tri desetine čistega donosa 
in 10 odstotkov tedaj, če se obdači polovica čistega 
donosa. Pripomniti je, da se tudi v onih slučajih, kadar 
čisti donos znaša več kot 2000 K do tega zneska 
vedno vzamejo za podlago obdačenja le tri desetine 
tega čistega donosa in šele od višjega čistega donosa 
se obdači njega polovica. Ako n. pr. iznaša pri kakem 
konsumnem društvu čisti donos 2000 K, tedaj se ob
dači le delni znesek 600 K (tri desetine) z 8% od
stotki; predpisani pridobninski davek znaša tedaj 51 K; 
ako pa iznaša čisti donos 3000 K, tedaj se izmeri 
davek na sledeči način : od čistega donosa do 2000 K 
tri desetine 600 K po 8% odstotkov in od donosa nad 
2000 K polovica istega 500 K po 10 odstotkov, skupni 
davek tedaj 101 K- Pri onih pridobitnih in gospodar
skih zadrugah, ki po zakonu ne vživajo nikake pred
nosti (ako ne omejujejo svojega obratnega poslovanja 
le na svoje člane) pa znaša davčno merilo deset od
stotkov celega čistega donosa ter ni noben del čistega 
donosa prost pridobnine. (Konec prih.)

Trgovska in obrtniška zbornica za 
Kranjsko.

Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko je 
imela dne 24. julija t. 1. pod predsedstvom svojega 
predsednika gospoda Josipa Lenarčiča redno 
javno sejo. Otvorivši sejo je predsednik imenoval za 
overovatelja sejnega zapisnika zborn. člana gg. Mejača 
in Globelnika. Nato se je v toplih besedah spominjal 
umrlega zborn. člana g. Karola Lukmanna, ravnatelja 
industrijske družbe na Jesenicah. Pokojnik je bil skoraj 
25 let delaven član zbornice, trudil se je z vsemi 
silami za povzdigo industrijalnega razvoja v deželi. 
Zbornični člani so v znak sožalja vstali. Predsednik 
prečita odgovor poštnega ravnateljstva v Trstu na 
zbornično vlogo o zadevi zgraditve telefonske črte po 
Gorenjskem. Iz dopisa je povzeti, da zgraditvi dela 
težave v prvi vrsti zahteva erarja, naj interesentje pri
spevajo s 30% k stroškom. Na predlog predsednika 
sklene zbornica obrniti se vnovič do trgovinskega mi
nistrstva, da se prične z graditvijo te prepotrebne 
telefonske črte. Nadalje naznani predsednik, da je 
poštno ravnateljstvo v zmislu zborničnih predlogov 
uredilo uradne ure pri poštnem in brzojavnem uradu 
na Bledu za časa letoviške sezone. Tudi glede instra- 
diranja poštnih pošiljatev, namenjenih za Bled in 
okolico je poštno ravnateljstvo ob otvoritvi nove že-
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leznice vpoštevalo želje interesentov, sporočene po 
zbornici. Predsedstvo se je udeležilo slavnosti ob 
otvoritvi nove železnice ter prisostvovalo skupnemu 
zborovanju avstrijskih zbornic v Libercah, kjer se je 
razpravljalo o starostnem zavarovanju delavcev. Za
pisnik zadnje seje se je odobril in poročilo tajništva 
vzelo na znanje.

Zbornica je sklenila zopet predlagati gg. Alojzija 
Lillega in Edmunda Kavčiča, oba trgovca v Ljubljani, 
v imenovanje za sodnika lajika pri c. kr. deželnem 
sodišču v Ljubljani. Zbornični tajnik g. dr. Viktor 
Murnik je nato poročal o vprašanju glede preureditve 

etnih in živinskih semnjev v Ljubljani, Zbornica 
se je svoj čas obrnila do c. kr. deželne vlade s prošnjo, 
da bi odredila skrčitev peterih, sedem dni trajajočih 
letnih semnjev za blago na take, ki bi trajali en dan. 
Utemeljevala je svojo prošnjo z dejstvom, da so po
membni v Ljubljani pač živinski semnji, obisk bla
govnih semnjev pa pojema od leta do leta. Ob peterih 
teden dni trajajočih semnjih je k večjem pomemben 
prvi dan, ki je obenem živinski semenj ; na ta dan si 
nakupijo okoličani vseh svojih potrebščin, ostale dni 
sejmskega tedna pa je obisk minimalen. Zadostoval 
bi zategadelj za blagovne semnje en sam dan, s tako 
omejitvijo bi se odpravila tudi nepotrebna in za kon
zumente gotovo ne koristna konkurenca, ki jo delajo 
vnanji, vsled slabega obiska na vsiljivo reklamo nave
zani tuji sejmarji mestnim trgovcem. Deželna vlada je 
sedaj poslala zbornici v izjavo prošnjo mestnega 
magistrata ljubljanskega z dne 13. julija 1904, št. 23.443 
in 19. junija 1906, št. 25.187, da pritrdi premembi 
tržnega reda živinskim sejmom v Ljubljani v tem 
zmislu, da bi se opustili letni sejmi v Ljubljani, pač 
pa uvedli tedenski živinski semnji. Od te premembe si 
mestni magistrat obeta izdatno izboljšanje aproviza- 
cijskih razmer in znižanje cen govejemu mesu. Ker se 
je cena mesu na ljubljanskem trgu poslednji čas zopet 
povišala in ljubljanski mesarji trde, da jim vsled viso
kih cen goveje živine, ki so zopet posledica tega, da 
se prižene premalo živine na ljubljanske sejme, ni 
mogoče mesa ceneje prodajati, bi bilo v velikem inte
resu vsega prebivalstva, da se čim prej omogoči po
množitev živinskih trgov. Glede letnih semnjev se je 
izjavil mestni magistrat, da so vsa izvajanja trgovske 
in obrtniške zbornice v zgoraj navedeni vlogi povsem 
utemeljena, in da letni blagovni semnji za mesto Ljub
ljano nimajo nikakega pomena. Po statističnih zapiskih 
se je mestni magistrat tudi uveril, da so ti letni sejmi 
od sejma do sejma neznatnejši in da je večjega po
mena le prvi dan vsakega sejma, ko se obenem vrši 
tudi živinski semenj. Razven ob pondelkih in deloma 
ob sobotah razpostavljajo svoje blago le ljubljanski 
kramarji, ki pa imajo vse leto naprodaj isto blago po 
svojih prodajališčih in pa tuji sejmarji, ki prinašajo

na trg malo vredno sejmarsko blago in katerih od
stranitev bi bila le na korist kupujočemu občinstvu. 
Ko bi se letni semnji v Ljubljani popolnoma opustili, 
ne bi zadela nikogar čutna škoda; nasprotno pa bi 
bilo izdatno zvišati število živinskih semnjev. Potem 
bi odpadla tudi bojazen gostilničarske zadruge, ker 
imajo gostilničarji gotovo le prvi dan, ki je obenem 
živinski semenj, večji zaslužek in bi se ta le zvišati 
mogel, ko bi se število živinskih semnjev tudi zvišalo. 
Z odstranitvijo letnih semnjev in ustanovitvijo teden
skih živinskih semnjev bi se premenili tudi konjski 
semnji. Združevati konjske semnje s tedenskimi živin
skimi bi po mnenju magistratovem ne kazalo, magi
strat zato nasvetuje, da se določi prva sreda vsakega 
meseca za konjski semenj, če pa bi bil praznik, dan 
poprej. Tem predlogom primerno premenjen tržni red 
je predložil magistrat vladi.

Stalni odsek je bil mnenja, da bi bilo izvajanjam 
in sklepom mestnega magistrata vobče pritrditi. Baviti 
pa se mu je bilo tudi z vlogo, ki jo je poslal zbornici 
Lorene Blaznik v imenu kramarjev v Ljubljani. V vlogi 
pravi, da se kramarji strinjajo s tem, da se odpravijo 
letni semnji in uvedejo namesto njih živinski in konjski 
semnji, toda za primer „ko bi se nam prepovedalo 
naše blago na teh semnjih izložiti, zadel bi nas ob
čuten naterijelen udarec, katerega bi brez zlih posledic 
ne mogli preboleti, kajti mi kupujemo blago le pri 
domačih veletržcih, ki bi jih istotako zadel velik udarec.“ 
Blaznik torej prosi, da bi se zbornica zavzela za to, 
da se naj v tržni red sprejme določba, „da na vseh 
semnjih v Ljubljani smejo le domači kramarji, ki v 
Ljubljani davek plačujejo in od mestnega magistrata 
ljubljanskega obrtni list posedujejo svoje blago razložiti 
in prodajati“. K temu omenja stalni odsek, da se v 
Ljubljani vsako sredo in soboto vrše tedenski semnji 
(„tržni dnevi“), ob katerih je dovoljeno prodajati v 
§ 66. obrtn. reda navedene predmete. § 67. obrtnega 
reda pa pravi : Druge kakor te predmete na tedenskih 
semnjih v lopah in stojnicah prodajati, je praviloma 
dovoljeno le v občini sami stanujočim obrtnikom glede 
predmetov njihovega obrta . . V „redu za letne in 
tedenske sejme v deželnem stolnem mestu Ljubljani“ 
z dne 15. maja 1891, potrjenem po c. kr. deželni vladi 
z razpisom z dne 10. aprila 1891, št. 4193, te določbe 
obrtnega reda ni, morda zategadelj ne, ker sta bila 
morebiti magistrat in vlada mnenja, da ta prodaja že 
ni samo po sebi dovoljena vsled določbe obrtnega reda, 
temveč more to šele dovoliti obrtna oblast. Za primer, 
da bi tudi sedaj zavzela vlada stališče, da je dopust
nost take prodaje odvisna od izrecnega dovoljenja po 
obrtni oblasti, oziroma določbe tržnega reda, kar pa 
se odseku ne zdi v zakonu utemeljeno, predlaga stalni 
odsek, da se omogoči domačim trgovcem in obrt
nikom še nadalje prodajati na semnjih, zbornici, da
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blagovoli nasvetovati c. kr. deželni vladi, naj bi se v 
tržni red sprejela vsaj za vsako prvo sredo v mesecu, 
ko je torej živinski in konjski semenj obenem „tržni 
dan“ določbo, da je ob teh dneh dovoljeno v Ljub
ljani stalno stanujočim trgovcem in obrtnikom v lopah 
in stojnicah prodajati predmete njihovega obrta. V 
ostalem pa predlaga stalni odsek, naj zbornica 
izjavi c. kr. deželni vladi, da se strinja s predlogi 
mestnega magistrata.“ — Zbornica je temu predlogu 
soglasno pritrdila.

Zbornica je katoliškemu društvu rokodelskih po
močnikov v Ljubljani, ki je lansko leto priredilo obrtno 
razstavo v Ljubljani, dala podporo v znesku 100 K. 
Nato je zbornica sklenila podpirati na pristojnih mestih 
vlogo osrednje zveze stavbnih obrtnikov na Nižje Av
strijskem, da se sprejme v stavbne in dobavne po
godbe takozvana stavčna klavzula. R.

O varstvenih znamkah.
(Dalje.)

Pravica do imena ali tvrdke.

§ 5. zakona o varstvu znamk z dne 6. januarja 
1890, drž. zak. št. 19 določa, da registriranje znamke, 
ki obsega tudi besede ali črke, nikomur ne brani, 
svoje ime, oziroma svojo tvrdko če tudi v skrajšani 
obliki, uporabljati v označbo svojega blaga.

Ta določba, ki ima namen, preprečiti, da se z 
vpisom znamke komu drugemu onemogoči prosta po
raba njegovega imena ali njegove tvrdke velja tudi za 
besedne znamke. Iz tega, da govori zakon iz 1. 1890. 
v § 5. o registriranju znamke, ki „obsega tudi besede 
ali črke“ ni smeti sklepati, da tega paragrafa ni moči 
navesti tudi na besedne znamke. Razloga za to besedilo 
zakona je iskati samo v tem, da zakon o varstvu 
znamk, izdan 1. 1890. v § 3., št. 2, sploh ne dopušča 
besednih znamk. Poznejši zakon z dne 30. julija 1895, 
drž. zak. št. 108 (novela o varstvu znamk) pa je do
ločbo § 3., št. 2; zakona iz 1. 1890. deloma razveljavil 
in besedne znamke proglasil v principu za dopustne, 
ne da bi bil glede ravnanja ž njimi in glede njih 
pomena ustanovil drugačne določbe. S tem pa je ob
enem vso vsebino zakona iz 1. 1890. uveljavil 
tudi za besedne znamke, kolikor je to vsebino 
zmislu primerno mogoče uporabiti pri besednih 
znamkah.

Po določbi § 5. zakona o varstvu znamk dana 
pravica, ime ali tvrdko rabiti v označilo blaga, obsega 
tudi pravico, v označitev blaga rabiti ime ali tvrdko 
tudi kot znamko ali v znamki. Ker § 5. pravico 
drugih, rabiti svoje ime ali svojo tvrdko v označitev 
blaga, nasproti registriranju kakšne znamke varuje, ne

da bi dostavil kakšno omejitev, je s tem varovana tudi 
njihna pravica, da se svojega imena ali svoje tvrdke 
v označitev blaga poslužijo tudi v znamki in dado to 
znamko tudi registrirati.

Zakon pravi, da je tudi v skrajšani obliki moči 
tvrdko uporabiti v označbo blaga. Za odgovor na 
vprašanje, kakšen okrajšek tvrdke je zavarovan po § 5. 
zakona o varstvu znamk, je odločilen pomen, ki ga je 
po predpisih trgovinskega zakona v polnem besedilu 
tvrdke prisoditi onemu delu, ki se je izbral kot okrajšek. 
Mogoč je primer, da bi dve podjetji smeli za označitev 
svojega blaga rabiti enako se glaseč okrajšek tvrdke, 
isto rodbinsko ime. Imetnika teh podjetij bi mogla 
sicer druge, ki nimajo tega imena v tvrdki ali bi ga 
pri njih ne bilo smatrati kot okrajšek tvrdke, z regi
striranjem izključiti od rabe in registriranja znamke, 
ki bi obsegala to ime, ne bi pa dobila te izključilne 
pravice drug proti drugemu.

V varstvo imena ali tvrdke določa zakon o var
stvu znamk še naslednje (§ 10.) : „Nihče ne sme brez 
privolitve udeleženčeve v oznamenilo blaga ali izdelkov 
rabiti ime, tvrdko, grb ali kupčijsko nazivalo zavoda 
drugega proizvajalca ali trgovca.“ Po tej določbi je 
označitev blaga in izdelkov z navedbo imena proiz
vajalca ali prodajalca, z navedbo njegove tvrdke ali 
posebnega nazivala njegovega podjetja, tudi brez 
registriranja zavarovana proti neupravičeni rabi 
po kom drugem.

Iz določbe § 10. sledi, da je obrtnikom poraba 
tuje tvrdke v označitev blaga s privoljenjem ude
ležencev dovoljena; dopustno je, pravico porabe svo
jega imena v označitev blaga prenesti na druge osebe. 
Če tudi pa § 10. rabe tujega imena ali tuje tvrdke za 
označitev blaga ne prepoveduje, ako to rabo dovoli 
za to ime ali za to tvrdko upravičeni proizvajalec ali 
trgovec, vendar tako zasebno dovoljenje ne more pre- 
vreči splošnega in iz javnih ozirov danega predpisa 
§ 3., št. 4 in opravičiti rabo tujega imena ali tuje 
tvrdke na tak način, da bi bilo to rabo smatrati za 
naredbo, ki ne ustreza resničnim kupčijskim razmeram 
ali resnici in bi utegnila prevariti kupujoče občinstvo.

Oznamenilo kakšnega zavoda, ki je deležno 
varstva po § 10. zakona o varstvu znamk, se pa more 
seveda kot znamka zavarovati le tedaj, če je s a m o p o 
sebi sposobno za registriranje kot besedna znamka.

V zvezi s § 10. zakona o varstvu znamk so pred
pisi trgovskega zakonika o trgovskih tvrdkah in pred
pisi obrtnega reda o vnanjih oznamenilih. Opozoriti 
je zlasti na § 46. obrtnega reda, ki določa: Noben 
obrtnik nima pravice, v vnanje zaznamovanje svojega 
obrtovališča ali stanovanja kakor tudi v okrožnicah, 
javnih oznamenilih ali cenikih protipravno prisvajati si 
ime, tvrdko, grb ali posebno oznamenilo zavoda dru
gega tuzemskega obrtnika ali proizvajalca, ali tako,
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kakor je zgoraj navedeno, o predmetih svojega obrta 
po krivem oznanjati, da izhajajo iz kakega drugega 
obrtovališča. Takšen poseg daje oškodovancu pravico, 
pred pristojnim obrtnim oblastvom zahtevati, da se 
nadaljnja raba protipravnega oznamenila ustavi, ozi
roma lažnjivo oznanjanje prepove. Oškodovancu do
deljenega varstva se ne izključuje s tem, da se v proti
pravnem zaznamovanju ali lažnjivem oznanjanju ime, 
tvrdka, grb, posebno oznamenilo zavoda ali navedba 
tujega obrtovališča navajajo s takimi pristavki, izpusti
tvam ali drugimi premembami, katerih ob navadni po
zornosti ni zapaziti.

Obvezna označba blaga z registriranimi znamkami.

Raba registrirane znamke je praviloma fakulta
tivna; vendar more trgovinski minister odrediti glede 
določenih vrst blaga, da se take vrste blago ne sme 
spravljati v promet, dokler se ni z znamko, registrirano 
v zmislu zakona o varstvu znamk, zaznamovalo tako, 
kakor se to določi po odredbi (§ 6. zakona o varstvu 
znamk).

Tako odredbo je izdalo trgovinsko ministrstvo za 
kose, srpe in slamorezne nože (odredba z dne 
15. julija 1895, drž. zak. štev. 120). Ta odredba uka
zuje tole :

1. Kose, srpi in slamorezni noži, dogotovljeni ali 
nedogotovljeni, se ne smejo spravljati prej v promet, 
t. j. ne smejo proizvajališč in hranišč, nahajajočih se 
v stojališču podjetja in k njemu pripadajočih, zapustiti 
prej, nego so bili po naslednjih določilih opremljeni 
z znamko, registrirano v zmislu zakona z dne 6. janu
arja 1890, drž. zak. štev. 19.

2. Vsaka kosa, vsak srp in slamorezni nož se 
sme opremiti le z eno samo tovarniško znamko, ki 
mora biti registrirana za podjetje, v katerem se je to 
blago izdelalo, ter je namenjena, da z blagom potem 
prihaja v trgovino.

3. Ta tovarniška znamka se mora na blago, ko 
to še žari in predno se kali, s primerno razločnostjo, 
ki izključuje vsakoršno poznejše preznamkovanje, uda
riti ali vtisniti v velikosti, kakoršna je navadna v in
dustriji kos, srpov in slamoreznih nožev, in to na 
onem mestu blaga, kjer je po obliki blaga, ki je do
ločena za prodajno ozemlje, sploh navada nameščati 
znamke.

4. Po proizvajalcih poleg njih tovarniških znamk 
morebiti rabljena imena, tvrdke, grbe, odlike, ozname
nila zavoda, znamenja zadruge in oznamenila kakovosti 
(prikove) je v blago udariti ali vtisniti tako, kakor re
gistrirano tovarniško znamko.

5. Poleg tovarniške znamke, po predpisu udarjene 
ali vtisnjene, je nameščanje etiket, napisov in drugih 
oprem na kosah, srpih in slamoreznih nožih dovoljeno 
samo tedaj, kadar se s tem tovarniška znamka ne za

krije in se izvir blaga iz njegovega proizvajališča 
kupovalcu ne prikrije.

Glede sladkorja določa § 25. zakona z dne
20. junija 1888, drž. zak. štev. 97 (o davku od slad
korja), da se mora za vsako sladkornico dati registrirati 
obrtna znamka, oziroma označba s samopravico do 
njene uporabe po določilih zakona v varstvo znamk 
in da jo je na izgotovljen za prodajo sposoben sladkor, 
kar se ga v tej sladkornici naredi, namestiti na primeren 
način, ki ga je določiti po odredbi. Ta način je fin. 
ministrstvo določilo v § 14. izvršilnega predpisa z dne 
9. julija 1888, drž. zak. štev. 111 k zakonu o davku 
od sladkorja. (Dalje prih.)

Črtice iz kemije vsakdanjega gospo
darskega življenja.

Predaval v društvu „Merkur“ dne 17. februarja 1906 inžener-kemik 
J. Turk.

(Dalje.)

Pleteni stenji imajo namreč lastnost, da se na
gibljejo na stran. Posledica tega je, da pride konec 
stenja med gorenjem sveče z zrakom v dotiko in 
vsled tega sporedno s svečo zgoreva. Ker se torej 
ne delajo ogljene betice na stenjih, gore stearinove 
sveče brez snaženja popolnoma enakomerno do konca.
— Za lojene sveče pleteni stenji niso uporabni in 
sicer prav vsled tega ne, ker se nagibljejo na stran. 
Lojena sveča je namreč tako mehka, da se na oni 
strani, na katero se nagiblje stenj, prehitro topi in vsled 
tega raztopljeni loj odteka ali lije po sveči. Tako se 
sveča porabi, ne da bi v resnici popolnoma izgorela.

Razen že imenovanih, poznamo tudi voščene 
sveče. — Čebelni vosek je v kemičnem oziru 
sličen živalskim tolščam. Tudi on sestoja iz mastnih 
kislin in iz alkohola. — Glicerin, o katerem smo 
prej govorili, je namreč v kemičnem zmislu alkohol.
— Mastni kislini v vosku sta c e r o t i n o v a in p a 1- 
mitinova kislina, ki sta kemično spojeni z miri- 
cilovim alkoholom.

Vosek je veliko trji nego loj, in zato so voščene 
sveče boljše od lojenih. Svoje čase so svetile voščene 
sveče v dvoranah knežjih dvorcev in v cerkvah; dan
danes pa se uporabljajo samo še pri cerkvenih opravilih 
in še tu ne zmerom iz čistega voska, ampak iz zmesi 
čebelnega in očiščenega kamenega voska, ki se koplje 
v Galiciji, kakor tudi iz zmesi čebelnega voska, stea
rina in parafina.

Važnejši od sveč, da, celo veliko važnejši, nego 
katerokoli drugo svetilo, je petrolej ali kameno 
olje. Saj se je petrolej kot svetilo ohranil celo v 
velikih mestih, kjer imajo elegantnejšo plinovo in 
električno luč na razpolago. Na kmetih pa je petrolej
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vsled svoje nizke cene skoraj edino razsvetljevalno 
sredstvo. Sploh se lahko trdi, da se dve tretini vse 
umetne razsvetljave, kar se je potrebuje v Evropi, do
biva s pomočjo petroleja. Zato pa je petrolej prav 
važno potrošno in tržno blago in ostane tudi v bodoče.

Petrolej ali kameno olje se nahaja v sirovem 
stanju v notranjosti zemlje. Največ ga je v Združenih 
državah severno - amerikanskih in Rusiji 
(Baku). Amerikansko in rusko proizvodstvo tega važ
nega svetila sta si dandanes nekako v ravnovesju. 
Vsaka teh mogočnih držav proizvaja na leto približno 
7 milijonov ton ali 700.000 vagonov sirovega pe
troleja v vrednosti več nego 200 milijonov kron. Za 
Ameriko in Rusijo pride Galicija in potem Rumu- 
nija na vrsto. Prva proizvaja 150.000 in druga 
100.000 ton sirovega petroleja na leto. Ostali kraji, v 
katerih se dobiva petrolej, so brezpomembni za sve
tovni trg.

O postanku petroleja v zemlji se ne ve nič na
tančnega. Eno pa je gotovo, da je petrolej organskega ' 
izvira in sicer govore vsi znaki zato, da je nastal iz 
živalskih ostankov. Poslednje potrjujejo tudi poizkusi 
En gl era, ki je dobil pri prekapanju (destilaciji) ži
valskih tolšč pod visokim pritiskom petroleju slično 
prekapavino.

Sirovi petrolej dobivajo iz zemlje s pomočjo 
vrtanic (Bohrlöcher) in sesalk. Često pa se pripeti, 
sosebno v Baku, da stopi sirovi petrolej po zavrtanju 
vrtanic sam na površje zemlje in sicer v mogočnih 
petrolejometih, ki dajejo po 11.000 ton sirovega pe
troleja na dan, ali 130 litrov v sekundi. V nekaterih 
letih je izvirek kamenega olja izčrpan in potem se 
vrta v globokejše plasti, dokler se ne pride do novega 
izvirka.

Sirovi petrolej sestoja iz ogljikovodikov; 
torej iz spojin, v katerih sta združeni prvini ogljik 
in vodik. Nekateri ogljikovodiki so v sirovem petro
leju kot plini, drugi so pri nizki stopinji toplote kipeče 
tekočine, potem slede tekočine, ki kipé pri vedno višji 
stopinji toplote. Naposled pa sestoja sirovi petrolej 
tudi iz ogljikovodikov, ki so pri običajni toplini že 
trda telesa.

S pomočjo priprave, ki jo vidite tu, lahko ločimo 
posamezne sirovi petrolej sestavljajoče ogljikovodike 
drug od drugega. Če bi napolnil stekleno posodo pri
prave s sirovim petrolejem in potem prižgal pod njo 
gorivec, zapustili bi sirovi petrolej najprej plinasti 
ogljikovodiki, ki se šele pod ničlo vtekočijo. Potem 
bi stopila toplota sirovega petroleja nekoliko višje in 
vplinili bi se pri nizki stopinji toplote kipeči ogljiko
vodiki, ki bi se v steklenem hladilniku, katerega bi 
morala pretakati hladna voda, zopet zgostili (vtekočili) 
ter ulovili v predstoječo stekleničico. (Dalje prih.)

Raznoterosti.
Newyorska telefonska naslovna knjiga. Ni še dolgo tega, 

ko sem čital v nekem kranjskem listu o newyorski telefonski na
slovni knjigi. Ker je baš uporaba telefona za modernega in prak
tičnega trgovca dandanes zelo pomembna, naj mi bo dovoljeno, da 
izpregovorim na tem mestu nekaj o telefonskem sistemu, osobito 
pa o telefonični naslovni knjigi veleindustrijalnega mesta New-York. 
Vsled konkurence in pritiska raznih strank ter političnih agitatorjev 
na centralno vodstvo bogate newyorške telefonske družbe, je ta 
vendarle meseca julija 1906 znižala pristojbino za polovico, namreč 
za naročnike mesta New-York. Vsak trgovec ali obrtnik, ki si je 
hotel preje omisliti v svoji prodajalni, komptoarju ali delavnici 
telefonični aparat, je moral plačati na leto okoli 100 dolarjev pri
stojbine ali najemnine. Družba mu je postavila na zahtevano 
mesto brezplačno aparat najnovejšega in modernega sistema. 
Glasom določbe telefonske družbe, je imel poprej vsak abonent 
pravico po trikrat na dan uporabljati telefon in sicer brezplačno s 
to ali ono stranko mesta New-York. Večje število klicev ali raz
govorov je moral plačati koncem vsakega meseca in sicer posa
mezno 10 centov (50 v.). Od meseca julija dalje se je pa abonement 
naslednje razvrstil: I. razred letna pristojbina dol. 36'— za tri 
klice na dan; II. razred, letna pristojbina dol. 42'— za tri klice 
na dan ; III. razred, letna pristojbina dol. 48'— za tri klice na dan, 
večje število klicev se zaračuna posamezno po 5 centov (25 vin.). 
Ti razredi se delijo po legi in razdalji med stranko in centralo. 
Družba izdaje trikrat na leto nove naslovne knjige svojim naročnikom 
brezplačno. Ta zares zanimiva naslovna knjiga ima naslednjo 
vsebino: Na sprednjih listih in straneh najdeš lepe inserate večjih 
tvrdk, velikih hotelov in letovišč v okolici newyorške metropole ; 
temu sledi imenik posameznih naročnikov po predmestjih in okolici 
v alfabetičnem redu. Vseh naročnikov je bilo 1. julija 1906 300.000. 
Dalje najdeš alfabetični imenik javnih telefonskih lokalov. (Pay 
Station). Takim daje telefonska družba po 10 odstotkov provizije 
od dohodkov. Temu sledijo razne oddaljene telefonske postaje 
širom Amerike in cene za razgovore. (Long distance.) Na zadnjih 
straneh te knjige pa najdeš razne določbe in pouk o uporabi tele- 
foničnega aparata s pripombo, da družba ne prevzame nobene 
odgovornosti za eventuelne pomote pri razgovorih in klicih po 
številkah. Sestava alfabetičnega in krajevnega imenika abonentov 
je jako praktična in se deli na številke, črke ter okraje; na imena 
abonentov se pri posameznih klicih ne ozira, ker je preveč zamudno. 
Pred kratkim je dobilo nalogo nad 200 posebej najetih uslužbencev 
telefonske družbe, da zamenjajo stare naslovne knjige z novimi. To 
delo je trajalo več tednov, ter je stalo naravno tudi lepe novce, 
kajti centrala je dala natisniti pri neki tvrdki izven New-Yorka 
365.000 naslovnih knjig v to svrho. Omenjena knjiga je debela 
l‘/3 palca, široka 9 palcev in visoka 11 palcev; tehta pa l‘/2 kg 
s 703 stranmi v mehki vezavi in finim lahkim papirjem. Za prevoz 
tega ogromnega tiskovnega naročila se je porabilo 25 železniških 
tovornih voz, ki so zavzemali skupno težo 400 ton. Ako bi človek 
zložil vse te naslovne telefonske knjige drugo vrh druge, bi nastal 
velikanski stolp, visok 63/4 milje in bi presegal najvišjo goro na 
svetu Everest v Himalaji za 1 miljo. Ta gora meri namreč 29.002 
čevlja in je 5’/4 milje visoka. Za medsebojno zvezo posameznih 
strank je zaposljenih v centralnem telefonskem uradu na stotine 
gospodičen, katere opravljajo za skromno tedensko plačo svojo 
zvezalno službo. Ivan Z.

Trgovsko bolniško in podporno društvo v Ljubljani je
imelo dne 22. julija t. 1. v mestni posvetovalnici svoj 68. redni 
občni zbor, ki je bil prav dobro obiskan. Društveni ravnatelj 
gospod Ivan Knez je otvoril zbororovanje ter pozdravil zbrano 
članstvo. Spominjal se je v toplih besedah v preteklem društvenem
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letu umrlih članov. Društveniki so v znak sožalja vstali. Sledilo je 
poročilo ravnateljstva o poslovanju in stanju društva v preteklem 
letu. Iz poročila povzamemo: Denarni uspeh bolniškega oddelka ni 
ugoden vsled obilih bolezenskih slučajev, ki so povzročili velike 
stroške, nadalje vsled izgube pri vrednostnih papirjih ter vsled 
splošne podražitve potrebščin. Primankljaj znaša K 7432'62, kateri 
znesek se je pokril iz rezervnega zaklada. Ravnateljstvo se trudi, 
da odpravi primankljaj ter upa, da se položaj vsled sklepa z dne 
15. februarija 1906, glasom katerega smejo ljubljanski člani iskati 
zdravniško pomoč le pri zdravnikih gg. drju. Demšarju in drju. 
Ivanu Jenkotu ter jemati zdravila le v lekarnah gg. Milana Levsteka 
ter Ubalda pl. Trnkóczyja, ki sta se zavezala, dajati društvu znaten 
popust. Ravnateljstvo zunanjim članom toplo priporoča, da napro
sijo gg. zdravnike, ki jih zdravijo ter gg. lekarnarje, pri katerih 
jemljejo zdravilo, naj vpoštevajo človekoljubni namen društva ob 
sestavljanju svojih računov. Ravnateljstvo bode, kakor doslej, iz
polnjevalo svoje dolžnosti natančno, kakor velevajo pravila, obrača 
pa se hkratu do vseh rednih članov, katerim mora gotovo biti na 
ohranitvi in na dobrem uspevanju društva, z vljudno prošnjo, da 
so v svojih zahtevah do društva vestni, da opuste vsako, že po
novno se pripetivšo izrabljanje ter store vse, kar more društvo oja
čiti. Leta 1905 je ravnateljstvo rešilo 1223 vlog ter imelo 13 sej. 
Dne 23. julija 1905 se je vršil izredni občni zbor, ki je odobril 
od ravnateljstva predlagano izpremembo pravil. Sklenjene izpre
membe pravil so se potom mestnega magistrata predložile deželni 
vladi v potrditev. Deželna vlada, odnosno notranje ministrstvo je 
naznanilo, da potrdi izpremembo pravil le, ako se hkratu izpremene 
nekatera določila pravil, ki ne odgovarjajo zakonu. Število članov 
koncem leta 1905 je bilo sledeče: 4 častni, 49 podpornih, 595 rednih 
članov, 14 vajencev, skupaj torej 662. V primeri s prejšnjim letom 
se je število članov pomnožilo za 65. Skupno društveno premo
ženje je znašalo koncem leta 1905 244.874'05 K. bolniški zaklad 
82.55005 K, podporni zaklad 162.324'— K. Izdatki bolniškega 
zaklada za bolne člane znašajo 17.545'76 K, podpornega zaklada 
8340-40 K. Društvo je prejelo darov K 802'87, in sicer volilo 
g. Frana Pirkerja K 360'— ter volilo g. Ivana Rodeta K 442'87. 
V imenu revizorjev je Fran Kovačič naznanil, da so računi 
v redu, predlog, da se da ravnateljstvu absolutorij, je bil soglasno 
sprejet. — Na predlog člana ravnateljstva g. Alojzija Lillega 
je občni zbor dovolil za 1. 1906 izredne podpore sledečim gospodom: 
Josipu Baragi à 40 K, Alojziju Černiču à 50 K, Franu Erbežniku 
40 K, Franu Holaseku à 50 K, Karolu Karingerju à 50 K, Anton 
Lindtnerju à 50 K, Ivanu Petanu à 50 K, Vaclavu Kisiču à 40 K, 
Henriku Tomiču à 50 K, Josipu Tribuču à 50 K, Alojziju Černetu 
à 80 K, Ivanu Vičiču à 40 K, Rudolfu Foku à 50 K, P. Pegnarju 
à 40 K mesečno. — O premembi društvenih pravil je poročal g. 
Ivan Knez. Lansko leto sklenjenih prememb pravil vlada ni 
potrdila, ker stoji na stališču, da je hkratu treba nekaterih modi
fikacij v pravilih, ker pravila, kakor veljajo sedaj, niso povsem v 
skladu z obstoječimi postavnimi predpisi. Ravnateljstvo je naprosilo 
gosp. drja. Windischerja, da pripravi pravila tako, kakor želi vlada. 
Imenovani gospod je to delo drage volje izvršil. Upati je, da sedaj 
vlada ne bo delala težav. Ker pa se žal v bolniškem oddelku pojavlja 
trajen primanjkljaj, treba je na vsak način, pravila še v nekaterem 
oziru premeniti. Pred vsem bo treba misliti na povišanje članskih 
prispevkov, ker s sedajnimi absolutno ni moč izhajati. Društvo 
gotovo lepo skrbi za bolne člane, ali bolniška podpora provzroča 
vedno večje izdatke. Bolnica je dražja, dražja oskrba, dražji zdrav
niki in dražja zdravila. K temu pristopa, da mnogokateri vnanji 
člani izrabljajo na malovesten način društveno blagajno. Kontrola 
je zunaj Ljubljane malone nemogoča. Njegovo osebno mnenje je, 
da bo treba članarino zvišati vsaj za 12 K- Čim bodo razmere 
boljše, bode ravnateljstvo prav rado samo reduciralo članarino. 
Gosp. Knez sodi, da je potreben izreden občen zbor, na katerem

ravnateljstvo predloži predloge o premembi pravil. Dobro pa je, 
da člani že danes stavijo svoje predloge in nasvete, ker je tako 
ravnateljstvu dana prilika, da jih ob sestavljanju prememb vpošteva. 
Razvila se je nato živahna stvarna razprava glede zvišanja članarine. 
Debate so se vdeležili gg. Meglič, Škerbinc, Dacar in Sever.

Obveljal je nato predlog, da se članarina zviša od 24 K na 
32 K. Nadalje je bil sprejet predlog g. Dacarja, da se v bodoče 
podporni zaklad dotira s 20 “/„ in ne več s 25 članskih pri
spevkov. Nato je bil sprejet predlog g. Škerbinca, ki se tiče bol
niške podpore vnanjim članom. V zmislu tega predloga veljaj glede 
bolniške podpore vnanjim članom : vnanji člani, ki so samostojni 
trgovci, dobivajo od početka bolezni mesto vsega drugega za 50 °/0 
višjo bolniško podporo ; če pa so uslužbenci prvih 6 tednov zdrav
nika in zdravila, event, oskrbo v bolnici, za nadalje pa le za 50’/n 
višjo bolniško podporo nego v Ljubljani stanujoči. Končno je bil 
sprejet predlog, da podpore članom ne smejo presegati 60 kron 
mesečno. Predlog g. Klemenčiča, ki meri nato, da se zopet uvede 
svobodna izbira zdravnikov in lekarn, je bil odklonjen. Ko je bila 
končana razprava o prizivu nekaterih članov proti sklepom ravna
teljstva, so se vršile volitve. Za revizorje so bili izvoljeni gg. : 
Kmet, Kovačič in Škof. V ravnateljstvo pa so bili izvoljeni gg. : 
Anderwald, Jebačin, Kessler, Knez, Lilleg, Magdič, Mejač, Pečanka, 
in Šarabon. Po končani volitvi je g. Ivan Knez zaključil zborovanje.

Trgovsko bolniško in podporno 
društvo v Ljubljani.

Seja dne 18. julija: 1.) v društvo so bili sprejeti 4 člani; 
2.) obolenje je naznanilo 18 članov, med temi sta bila sprejeta 2 
člana v Leonišče; 3.) prošnje za povrnitev bolniških stroškov je 
vložilo 17 članov, katerim je bila privoljena skupna svota K 1020'61. 
Dopisov je došlo 22, ki so bili točno odpravljeni. 68. redni občni 
zbor se je vršil v nedeljo 22. julija.

Seja dne 27. julija : Društveno vodstvo se je naslednje kon
stituiralo: Ravnatelj: gosp. Ivan Knez; podravnatelj: gosp. Alojzij 
Lilleg; tajnik: gosp. Fran Anderwald; blagajnik: gosp. Ivan 
Mejač; gospodar: gosp. Andrej Šarabon. Odborniki gospodje: 
Ivan Jebačin, Ignacij Kessler, Pavel Magdič, Ladislav 
Pečanka.

Seja dne 3. in 7. avgusta: Obolenje je naznanilo 7 članov. 
Za bolniške stroške se je izplačalo v 6 slučajih K 765 60, za račun 
bolnišnice v Mariboru K 324'—, mesečne podpore za julij je prejelo 
12 članov v znesku K 565'07, 1 član fakultativno K 150'—. Dolo
čilo se je tudi, da se takoj odslovi en društveni sluga, drugi se 
pridrži do konca septembra t. 1. in od tedaj namesti dokončno samo 
en mlajši in zmožnejši sluga. Premembo društvenih pravil je rav
nateljstvo odobrilo in se le-ta predlože občnemu zboru, ki ga je 
čimprej sklicati.

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Slovenski trgovski sotrudniki Štajerske ! Popolnoma smo 

prepričani, da postanejo v najkrajšem času vsi samostojni slovenski 
trgovci Spodnje Štajerske člani „Slovenskega trgovskega društva v 
Celju“, ki je ustanovljeno za ves slovenski Štajer in poklicano 
braniti in zastopati interese trgovstva te slovenske pokrajine.

A naše upanje, naša bodočnost ste vi mladi slov. trgovski 
sotrudniki! V vaših vrstah upamo dobiti največ delavcev, ki bodo 
z vnemo pomagali pri mogočni zgradbi — naši organizaciji! V 
vaših, navdušenju tako lahko pristopnih mladih srcih se mora po-
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roditi nepremagljiva želja in volja, zastaviti v povzdigo našega 
trgovskega društva vse sile in moči.

Na delo torej, tovariši ! Apelujemo na vašo stanovsko samo
zavest in narodni, ponos in vas pozivljetno da takoj pričnete, vsak 
v krogu svojih tovarišev in prijateljev s podrobnim delom, t. j. da 
pridobivate društvu rednih in podpornih članov. Vsak posameznik 
naj smatra to delo za svojo sveto dolžnost, kateremu se odtegniti 
bi bilo toliko, kakor se izneveriti samemu sebi in narodu ter si 
nakopati ime — nezvestnik ! — Naše trgovsko društvo mora postati 
najmočnejše in najuglednejše društvo na Spodnjem Štajerskem, 
kajti le tedaj bomo imponirali javnosti in dosegli svoje vzvišene 
namene ! Zato pa še enkrat : tovariši na delo in to v naš in naroda 
prid !

„Slovensko trgovsko društvo v Celju“ bo prirejalo v 
jesenski in zimski sezoni poučna predavanja in sicer prične s temi 
že pričetkom prihodnjega meseca. Člane iz Celja in bližnje oko
lice opozarjamo že danes na predavanja in upamo, da se jih go
tovo v lepem številu udeleže. Pristop imajo tudi podporni člani 
in po članih upeljani prijatelji trgovskega društva. Natančen čas 
posameznih predavanj se bo objavil v „Domovini“.

Načelstvo učnega odseka našega društva poživlja tem 
potom svoje člane, ki nameravajo letošnjo zimsko sezijo obiskovati 
razne tečaje, da to čimprej pismeno ali pa ustmeno ob uradnih 
urah, ki so razen nedelje vsak dah od 8.—10. ure zvečer v društ
venih prostorih, društvu naznanijo, ker bo odbor na podlagi teh 
priglasitev sklepal, katere tečaje, naj društvo letos priredi. Če se 
zadostno število priglasi, pripravljeni smo prirediti tečaje za 
slovensko korespondenco, knjigovodstvo, stenogra
fijo in laščino. Gosp. člani, poslužite se te ugodne prilike za 
popolnitev naobrazbe v prav obilnem številu. Pričetek tečajev bomo 
objavili pravočasno. Prijaviti se je do 1. septembra 1906.

Izkaz društvene posredovalnice. V službo se sprejme: 
1 knjigovodja, 1 kontorist, 10 pomočnikov mešane stroke, 2 po- 

j močnika špecerijske stroke, 3 pomočnike želez, stroke, 4 pomočnike 
manufakturne stroke, 2 prodajalki, 3 učenci in 1 potnik za 
Kranjsko in Goriško. Službe išče: 1 poslovodja, 3 kontoristi, 8 po
močnikov mešane stroke, 4 pomočniki špecerijske stroke, 2 pomoč
nika želez, stroke, 4 pomočniki manufakturne stroke, 3 prodajalke
in 6 kontoristinj.

Odbor „Slovenskega trgovskega društva“ v Celju“ je
sklenil v najkrajšem času izprémeniti in popolniti dosedanja dru
štvena pravila v zmislu naročila ustanovnega občnega zbora. S 
tem se bo postavilo društvo na najširšo podlago.

Društvene vesti.
Čisti dohodek ljudske veselice našega društva dne 8. julija 

1906 znaša 5246 K 57 v, kateri znesek smo plodonosno naložili 
na korist zaklada za „Trgovski dom“. Krasen uspeh naj Vam bo 
častiti člani v vspodbudo, da bodete delovali vsi za „Trgovski 
dom“. Imejte pri vsaki priliki pred očmi „Trgovski dom!“

*

Čeke so poslali: Jernej Bahovec, trgovec v Ljubljani; Fran 
Dežman, trgovec v Trbovljah; Blaž Jesenko, trgovec v Ljubljani; 
T. Mlekuž, trgovec v Starem trgu in Davorin Šetinc, trgovec na 
Vrhniki. Hvala!

*

Kava v prid zakladu za „Trgovski dom“. Kakor smo v 
zadnji številki poročali, smo sklenili z g. Ivanom Jebačinom, last
nikom prve jugoslovanske tovarne za kavine surogate pogodbo, 
vsled katere se je g. Jebačin zavezal prispevati od vsakih 100 kg 
kavinih surogatov v škatljicah 1 krono. O tem smo obvestili slo
venske trgovce s posebnim cirkularom. Pokazalo se je že prvi 
mesec, da je med slovenskim trgovstvom precej zanimanja za ta 
domač izdelek, ki je v resnici izboren. Za kontrolo in da se vzbuja 
več zanimanja za to kavo, priloži tvrdka vsakemu naročniku k 
računu kupon; teh je bilo izdanih od 1. julija do danes 97, in so 
označeni s tekočimi številkami. Slovenski trgovci in sotrudniki, 
prodajajte prav pridno omenjeni domači izdelek, to storiti Vam ni 
težko, saj je kakovost tega izdelka izborna.

Odkritja Vilharjevega spomenika v Postojini se je udele
žilo naše društvo po deputaciji. Ljubljanska pevska društva so 
skupno položila na spomenik venec.

Odbor slovenskega trgovskega društva „Merkur“ stori s tem 
prijetno dolžnost se iskreno zahvaliti vsem, ki so količkaj pripo
mogli do prelepega uspeha naše veselice dne 8. julija t. L, ki se 
je vršila v prid zaklada za „Trgovski dom“.

V prvi vrsti pa gre iskrena zahvala za prelepi uspeh čestitim 
narodnim damam, ki so s svojo požrtvovalnostjo pripomogle do 
tako častnega uspeha. Prav posebno zahvalo izrekamo načelnici 
damskega odbora velerodni gospe Franji dr. Tavčarjevi. Dalje se 
iskreno zahvaljujemo načelnicam raznih paviljonov velerodnim go
spem Aurovi, Česnikovi, Golobovi, Grobelnikovi, Hudovernikovi, 
Jebačinovi, Juvančičevi, Kavčnikovi, dr. Murnikovi, Perdanovi, 
Prosenčevi, dr. Rudeževi, Tekavčičevi, Widrovi, dr. Windischerjevi, 
Zupančičevi ter vsem požrtvovalnim gospicam, ki so sodelovale v 
raznih paviljonih in pri srečolovu. Iskrena zahvala bodi izrečena 
tudi vsem gospodom veseličnega odseka, ki so tako požrtvovalno 
podpirali odbor. Iskreno zahvalo izrekamo dalje vsem gospodom 
trgovcem, ki so darovali prekrasne dobitke za srečolov. Posebej se 
zahvalimo gospodoma Fran Čudnu, trgovcu z zlatnino ter Karelu 
Tekavčiču, poslovodji tvrdke I. C. Mayer, ki sta nabrala mnogo 
prekrasnih dobitkov.

Končno bodi izrečena iskrena zahvala slavnemu občinstvu, 
ki je to našo prireditev v tako obilnem številu posetilo.

Odbor •
slovenskega trgovskega društva „Merkur“.

Društveniki, spominjajte se pri 
vsaki priliki zaklada za 

„Trgovski dom“.
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!“
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Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur".

Letnik III. V Ljubljani, dne 15. septembra 1906. Št. 9.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom"!

Žena kot trgovka in trgovčeva soproga.
Med pojmoma žena kot trgovka in kot trgovčeva 

soproga je treba dobro razločevati, kajti pravice ene 
ali druge se jako različne. Vobče se lahko trdi, da zakon 
nima nobenega vpliva na trgovino bodisi moževo, bo
disi ženino. Kajpada je treba razločevati, kakšno je 
razmerje med možem in ženo, ako sta prvič udeležena 
pri trgovini oba zakonca, drugič ako je samo žena 
trgovka in tretjič ako je samo mož trgovec.

Ako izvršujeta mož in žena skupno trgovski 
obrt, nima zakon kot tak nobenega vpliva na pravice 
in dolžnosti, ki izvirajo iz trgovanja, ampak se raz
merje med njima ustanovi po trgovskem zakoniku tako, 
kakor ako bi se združili dve popolnoma si tuji osebi ter 
pričeli izvrševati trgovino. Ako jamčita zakonca z vsem 
svojim premoženjem za trgovske dolgove, nastane pri 
njih javna trgovska družba in je torej razmerje 
soditi, kakor zakon zahteva pri takih združbah. Oba 
jamčita z vsem svojim premoženjem za dolgove.

Ako se mož udeležuje v ženini trgovini ali pa 
žena pri moževi trgovini le z gotovim, natančno dolo
čenim zneskom, nastane med njima k o m a n d it n a ali 
pa tiha družba in je torej to razmerje zopet soditi po 
določbah, ki jih zakon ustanavlja za take družbe. Do
tični jamči napram upnikom le z zneskom, ki ga je 
vložil v trgovino svojega zakonskega druga.

Ako je eden zakonskih le trgovski pooblaščenec 
ali pomočnik v trgovini drugega zakonca, potem na
čeloma ne jamči s svojim premoženjem za dolgove 
zakonca, ki izvršuje trgovino; isto velja tudi ako iz
vršuje le eden zakonskih brez drugega kak trgov
ski obrt.

Ako izvršuje žena sama trgovski obrt, veljajo v 
tem slučaju naslednje določbe. V prvi vrsti ne more biti 
omožena ženska brezdovoljenja svojega moža trgov
ka. Kot moževo dovoljenje je pa smatrati že, ako izvršuje 
žena z vednostjo in brez ugovora svojega moža trgo
vino. Ako napravita zakonca glede tega dovoljenja po
go d bo, potem ne more mož enostransko preklicati

dovoljenja. Če pa mož takoj izpočetka ali pa ko je 
izvedel za trgovino svoje žene, ne dovoli, da bi ta iz
vrševala kak trgovski obrt, lahko žena vloži pri sodišču 
prošnjo, naj ji le-to dovoli izvrševanje trgovine. Sod- 
nijsko dovoljenje nadomesti potem moževo dovoljenje. 
Sodišče izda navadno tako dovoljenje, odreče ga le, 
ako se po poizvedbah izkaže, da bi trpele pri tem mo
ževe pravice ali da bi izvrševanje ženine trgovine kaj 
njemu škodovalo. Pozamezne kupčije pa žena tudi brez 
moževega dovoljenja lahko sklene.

Pri omoženi ženi kot trgovki je razločevati, ako 
obstoji med zakonskima skupnost premoženja ali 
ne. Ako imata zakonska vsak svoje premoženje, jamči 
žena z vsem svojim premoženjem za dolgove iz trgo
vine, brez ozira na pravice, ki pristoje možu na tem 
premoženju bodisi, da ga ima pravico upravljati ali 
uživati. Žena jamči z vsem premakljivim in neprema
kljivim premoženjem za trgovske dolgove in ne veljajo 
v tem slučaju nobene moževe pravice, ki so utemeljene 
v ženitni pogodbi med njima. Po §§ 1227 in 1238 obč. 
držav. zak. ima mož pravico upravljati in uživati že
nino premoženje in mu pristaje tudi lastnina do njene 
dote. V slučaju pa, da je žena trgovka, lahko upniki 
posežejo po doti in sploh po vsem premoženju žene 
trgovke. Le takrat, ako si je mož na podlagi drugih 
pogodb (ne ženitnih) pridobil pravice do ženinega 
premoženja, sme te pravice proti upnikom uveljaviti. 
V zmislu § 1237 obč. drž. zak., ki določuje, da je v za
konu pridobljeno premoženje mož pridobil, lahko mož 
tudi to premoženje zase zahteva, kajpada ako se ne 
izkaže, da je žena pridobila dotično imovino. Mož po 
zakonu sploh ne jamči za ženine dolgove s svojim 
premoženjem.

V slučaju skupnosti premoženja med za
konskima veljajo določbe pogodbe, kise je sklenila 
med njima. Ako se je sklenila skupnost premoženja 
brez vsake pripombe n. pr. da veljaj skupnost za te
danje ob času sklenjene pogodbe obstoječe ali tudi za 
prihodnje bodisi pridobljeno ali podedovano premo
ženje, tedaj velja (torej brez takih pripomb) skupnost
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premoženja za slučaj smrti, to je za ono premoženje, 
ki obstoji v času, ko eden ali drugi zakoncev umre. 
V tem slučaju ostane preživečemu zakoncu polovica 
vsega premoženja in le z ostalo polovico sme umrli 
razpolagati oporočno oziroma imajo dediči umrlega 
pravico do polovice. Baš tako razmerje nastane, ako 
pride žena trgovka v konkurz. Upniki smejo zahte
vati le polovico premoženja za pokritev svojih terjatev, 
ostala polovica je moževa. Zato se pa v slučaju kon
kurza skupno premoženje razdeli v dve polovici. Ome
niti je tudi, da skupnost premoženja med zakoncema 
ni utemeljena v zakonu, ampak, da se mora o tem 
vselej skleniti pogodba, po sebi umevno najbolje ob 
sklepu zakona ženitna pogodba.

H koncu omenjam še pravice žene protokoliranega 
trgovca. Ženitna pogodba med omenjenima ima napram 
moževim upnikom le tedaj veljavo, ako so premoženjske 
pravice žene tudi vpisane v trgovski register, v katerem 
je protokolirana trgovina njenega moža. Ako pride mož 
trgovec v konkurz, sme zahtevati žena iz konkurzne 
mase le ono premoženje, ki je zanjo zagotovljeno v 
ženitni pogodbi, ki je vpisana v trgovski register in 
sicer le od onega časa, ko se je vpis izvršil. Terjatve 
upnikov, ki so nastale še pred vpisom ženitne pogodbe 
v trgovski register, imajo prednost pred ženinimi za
htevami, torej jih je prej poravnati, preden se izplača 
ženina dota ali drugo premoženje, zagotovljeno ji v 
protokolirani ženitni pogodbi. V varstvo svojih premo
ženjskih pravic bo torej vsaka žena protokoliranega 
trgovca od moža zahtevala, da se ženitna pogodba 
vpiše v trgovski register. V to ga tudi lahko prisili, ako 
bi se mož hotel braniti. Dr. R. M.

Newyorski naselniški urad „Ellis Island.“
Za „Trg. V.“ spisal Ivan Z. v New-Yorku.

Ako opazuje človek dandanes življenjem gibanje 
našega malega naroda, se ga nehote polasti misel, da 
živimo v dobi občnega narodnega preseljevanja.

Vobče vplivajo slabe gospodarske razmere na 
Slovenskem, da se ljudstvo trumoma izseljuje v tujino. 
Koliko čvrstih rojakov se nahaja pomladi in poleti po 
gostih šumah širne Slavonije? — dalje jih najdeš lepo 
število po raznih rudokopih in tovarnah na Westfal- 
skem; a največ jih pa sili v „novo“ domovino, ali 
blaženo Ameriko, kjer se baje cedi strd in mleko! —

Teško bi bilo izračunati skupno število naših ro
jakov Slovencev širom prostrane svobodne ameriške 
države. Povprečno se jih šteje na 100.000, ki so de
loma raztreseni po vseh državah.

Komur ni doma sreča mila, si izbere za svoj cilj 
blaženo Ameriko in to menda v svojo korist, ali — 
škodo.

Marsikdo je že preklinjal oni trenotek, ko je za
pustil svojo rojstno vas ali svoje rodno mesto, in od
šel v tujino, — kjer ga je preganjala nemila usoda; 
imamo pa zopet slučaje, da so dotičniki dospeli v 
„novi“ domovini do sreče in blagostanja vsled lastne 
in izvanredne sebičnosti, varčnosti in pridnosti.

V tem slučaju bi človek lahko navedel brezšte
vilne dokaze, da si je ta ali oni svoje premoženje tu
kaj le pristradal in pridobil vsled prenapornega tež
kega dela in sebičnosti ter si s tem svoje zdravje in 
življenje za vedno pokvaril ali prikrajšal.

Ker sem že na naslovnem mestu omenil newyor- 
ški naselniški urad „Ellis Island“ ali po domače 
„Castle Garden“ (grajski vrt), ki je tudi za slovenske 
izseljence in sploh za vse nove ameriške naselnike 
pravo „centralno rešeto,“ preidimo k stvari.

Do 1. 1855 še niso poznali v Ameriki naselniš- 
kega zakona ; tedaj je bil vsakdo brez izjeme dobro
došel.

Označeno leto so se pa morali glasom nove po
stave ustaviti vsi evropejski parniki potnikov pred te
danjim „Castle Gardenom.“

L. 1890. preustrojili so državni pregledni nasel
niški urad v zveznega.

Kakor že omenjeno, je bil prvotni naselniški urad 
v „Castle Gardenu“, v okroglem zgodovinskem po
slopju sedanjega „Aquariuma“ ob Battery-parku.

Vsled pomanjkanja prostora je kupila zvezna 
vlada od newyorške države pozneje mali otok „Ellis 
Island,“ kjer je sezidala 1. 1881. novo poslopje, katero 
je 6 let pozneje do tal pogorelo.

L. 1900. je sezidala zvezna vlada zopet mo
gočno in majestetično poslopje na istem otoku ter ga 
izročila svojemu namenu.

Novo naselniško poslopje ima prostora za 7000 
oseb, katere lahko na en dan sprejme in odpremi. —

Otoček „Ellis Island“ se prostira v neposredni 
bližini newyorškega mesta, prav na oni točki, kamor 
dohajajo vsi evropejski in drugi parniki.

Poslopje je zidano v modernem ameriškem slogu 
ter je veljalo več milijonov dolarjev.

Ko dospe kak inozemski parnik v newyorško 
luko, se izkrcajo vsi naseljenci ali potniki na posa
meznih pristaniščih parobrodnih družb. Potniki I. in 
II. razreda imajo prost izstop na suho, ako niso sum
ljivi; izseljenci medkrovja se pa morajo podvreči gla
som postave takozvani „torturi“ na „Ellis Islandu,“ 
kjer se določa posameznikom njih usoda, so li spo
sobni za izkrcanje v „obljubljeno“ deželo ali ne.

Že pri izstopu v pristanišče ali „Pier“ se vrši po 
raznih vladnih organih carinski pregled prtljage in 
kovčegov, katere potem s potniki vred prepeljejo na 
posebnih ladjah do „Ellis Islanda.“
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Od naselniškega pregleda so izključeni le oni 
potniki medkrovja, ki imajo ameriško državljansko 
pravico; to pa dobijo po preteku petletnega bivanja 
v Zjedinjenih državah.

Vsled vedno bolj in bolj naraščajočega števila 
novodošlecev so si belili razni državni poslanci svoje 
glave o novih zakonskih predlogih glede omejitve na
seljencev, vsled tega so dohajali dotičniki pogostoma 
na ta naselniški urad, kjer se jim je nudila prilika, 
da so se bistveno in pa praktično poučili o tej točki.

Zvezna vlada je hotela namreč povišati osebni 
naselniški davek od dol. 2 — na dol. 5 —. Nekateri 
poslanci so celo zahtevali za moške dol. 25 —, za 
ženske pa dol. 15 —

Tega osebnega dosedanjega naselniškega davka 
seveda ni potreba plačevati potniku pri dohodu v New 
York, temuč je uračunjen že v parobrodnem listu in 
ga mora dotična parobrodna družba plačati za vsako 
osebo.

Tudi glede omejitve onih naseljencev, ki so jav
nosti ali nevarni, nadležni ali v škodo, naj bi se bil 
zakon izdatno poostril.

Najbolj pomenljiv je bil pa predlog nekega po
slanca, da se vpošteva pri vsakem naseljencu tudi nje
gova fizična zmožnost; da mora znati namreč vsaK 
naseljenec nad 15 leti vsaj v svojem materinem jeziku 
brati in pisati. — Vsi ti predlogi so pa pred nekaj 
meseci propadli, ker je bila pri senatnem zasedanju 
večina na opozicijski strani. — Te določbe se bodo 
še le meseca decembra t. 1. pravilno rešile. —

Za ameriške bogate politike je „Ellis Island“ pravo 
privlačno gledališče radovednosti.

Letošnjo pomlad se je mudil na naselniškem 
uradu v New Yorku neki osebni prijatelj sedanjega 
näseln, komisarja Watchhorna, ki je delil novodošle- 
cem, osobito materam večjih rodbin, svetle in rumene 
ameriške cekine.

Iznenađene ženice so hotele blagemu dobrotniku 
iz hvaležnosti poljubiti roko, — v kar pa dotični bo
gataš ni dovolil, ker v Ameriki tega ne poznamo.

Na „Zahvalni dan,“ to je meseca nov. in ob 
drugih večjih praznikih je navada, da pogosti pogod
benik za nabavo živil naselniškega urada vse zadržane 
naseljence prav po gosposko s finim kosilom, pijačo, 
slaščicami in smodkami brezplačno.

Tem revežem prirede včasih tudi posebne gleda
liške družbe razne predstave in koncerte s petjem ter 
godbo. —

Seveda je naselniški komisar središče teh pose- 
tov, kajti v njegovi pisarni se mudijo večkrat razni 
radovedneži in politiki po ure in ure, katerim daje 
gostoljubni Mr. Watchorn vse potrebne podatke na njih 
informacije.

Med vsemi politiki se odlikuje v tej zadevi 
uajbolj senator Dillingham, ki je zaeno predsednik na
selniškega odseka.

Kakor že omenjeno, je njegov predlog o izpre- 
membi naselniškega zakona popolnoma propadel in 
sicer dne 26. junija pri državnem zveznem, zasedanju.

Lahko si mislimo tudi, da dohajajo nekateri po
litiki le radi tega na „Ellis Island,“ da bi pridobili 
tem večje število novih naseljencev za svoje pokrajine 
ali države. Trdijo namreč, da imajo ondi še neizmerna 
državna zemljišča za naseljence, katera je dobiti ali 
zastonj ali proti neznatni odškodnini.

V nekaterih državah je res za kmetijski posel še 
za tisoče in tisoče pridnih rok dela. — Naselniški ko
misar pa jim daje tozadevne nasvete.

Naravno so take ponudbe zelo kočljive in brez
uspešne, kajti med eno stotino naseljencev ima obi
čajno že 99 oseb svoje cilje in določene kraje, kamor 
so namenjene.

Vsled tega jim komisar svetuje, naj se obrnejo 
na posamezne državne naselniške zastopnike v Evropi, 
kar pa politikom tudi dosti ne hasne. Agitacija za 
nabavo delavnih moči na „Ellis Islandu“ je popolnoma 
izključena in brezpomembna.

Vendar je pa država New-York v tem oziru nad- 
krilila vse druge države. Legislatura je sestavila na
mreč posebni naselniški oddelek, ter mu izročila večjo 
denarno svoto v svrho nabave zadostnega števila po
slov za one farme (zemljišča), ki so še neobdelane.

Vrhovni šef tega oddelka se je izrazil pred krat
kim baje naslednje:

„Kmetovalci velike newyorške države potrebujejo 
danes na tisoče in tisoče delavcev za svoj posel. Nad 
20.000 kmetij trpi vsled tega zdatno škodo. Zemljišča 
so na prodaj po nizkih cenah od dol. 20. — 1 aker 
višje. Da pridemo temu nedostatku v okom, si ho
čemo v naši državi stabilirati stalen „posredovalni 
urad“ za delo, čigar naloga naj bi bila, vse zanemar
jene farme s potrebnimi delavnimi močmi preskrbeti.“

Označeni urad bo imel na „Ellis Islandu“ svo
jega stalnega zastopnika. Kadar dojde semkaj kak kre
pak in zdrav naseljenec, ki še nima pravega cilja za 
Ameriko in je brez sredstev, ga omenjeni zastopnik 
prevzame takoj v svoje varstvo in mu preskrbi delo 
na farmi.

Plača za farmske delavce ni ravno posebna in 
znaša od dol. 12 — dol. 16 — na mesec s prosto 
hrano in stanovanjem. Delo je pa naravno prenaporno, 
teško in jako težavno. Revež je oni, kdor pade ošab
nemu ameriškemu farmerju v pest; kajti ta ga do 
mozga izrablja in izkorišča kakor živino.

Resnica je, da se je zadnja leta število nemških, 
skandinavskih in angleških naselnikov tukaj jako skr
čilo; nasprotno so pa izseljenci iz Avstro-Ogrske in
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Italije jako narasli. Med prvimi zavzemajo Ogri, Hr
vati in Slovenci poglavitno mesto.

Ker so krepke moči za tukajšnje večje tovarne in 
rudokope dobrodošle, jih jemljejo razne bogate družbe 
kaj rade v službo in jim plačujejo izprva bolj zmerne 
mezde.

Lansko leto je potrebovala neka železniška dru
žba v državi Illinois 30.000 krepkih delavcev za zgradbo 
nove proge. — Delo se naravno ni moglo pričeti, ker 
niso imeli dovolj potrebnih moči.

Italijanski vrhovni konzul iz New Yorka je na
znanil naselniškemu komisarju, da je vprašanje po 
laških delavcih desetkrat tako veliko, kakor se jih v 
resnici tukaj naseli.

V uradu „Barge Office“ narašča vprašanje po 
delavcih v toliki meri, da se more želji delodajalcev 
le po malem zadostiti.

Nemška naselniška katol. „Leonova družba“ in 
„Emigracijski zavod“ imajo brezštevilno vprašanj po 
delavcih raznih strok za vse kraje Zed. držav. Ako se 
tema zavodoma posreči rešiti kakega siromašnega in 
zadržanega naselnika iz „Ellis Islanda,“ tedaj že čaka 
na stotine gospodarjev nanj z odprtimi rokami.

Doslej sem omenil le moške delavne moči. Kaj 
je pa z ženskimi spolom? Še veliko hujše. — Prav 
radi te točke se gospodinje širom Amerike čestokrat 
pritožujejo; — kajti le redki so slučaji, da pride sem
kaj dekle brez cilja — in se hoče posvetiti privatni 
službi angleškega, nemškega ali kakega drugega ne
znanega gospodarja. —

Novi in dobri ženski posli so za ameriške go
spodinje prav „bele“ vrane, kajti vsaka evropejska izse
ljenka hiti običajno le k svojim sorodnikom ali znancem, 
katere se na ta način skoro nevidoma razgube med 
milijoni mogočne republike.

Vrhutega se vse take „ptice selilke“ kaj hitro 
pomože po posameznih naselbinah. Kadar pride slu
čajno kaka brhka in pridna Slovenka v kraj, kjer je 
pomankanje na tem materijalu, — nastane pravcati boj 
zanjo, kdo bo imel namreč prednost, da mu bo go
spodinjila doma kot žena.

Ko je izvedela ameriška vlada, da namerava ogrska 
država izseliti vse svoje reveže, pustolovce in slabotneže 
v „novo“ domovino preko „velike luže“, nastala je 
med naselniškimi uradniki na „Ellis Islandu“ cela vojska, 
tako, da se mora sedaj vsak ogrski naseljenec pod
vreči posebnemu in strogemu zdravniškemu pregledu, 
predno ga postavijo pred izpraševalnega uradnika.

Statistično je dokazano, da so razne parobrodne 
družbe brezštevilno potnikov že v starem kraju izklju
čile vsled slabotnega zdravja in drugih vzrokov. Poleg 
vsega tega zavrne naselniška oblast v New Yorku še 
kljub temu nad 8000 naselnikov na leto iz raznih vzrokov, 
ki se niso strinjali s predpisi naselniškega zakona.

Omenim naj le na tem mestu prvi ter najpogla
vitnejši vzrok deportacije na naselniškem uradu, ki se 
brezobzirno izvršuje pri pogodbenih naseljencih ali de
lavcih. Ako imaš n. pr. že v starem kraju tukaj delo 
obljubljeno in zagotovljeno, ali si čital v kranjskih 
listih slične pogodbene oglase za tukajšnje delo, — ti 
bo naselniška oblast zabranila izkrcanje brez pardona.

Tudi oni naselniki morajo potovati nazaj v staro 
domovino, ki kmalu po dohodu uporabljajo skozi 3 
leta kak javen dobrodelni zavod, kakor bolnišnice, si
rotišnice itd. Take nesrečneže pošilja nazaj ameriška 
vlada na račun one parobrodne družbe, ki je dotičnika 
semkaj dovedla. Na ta način se zvezna vlada izogiblje 
nerabnih in nepotrebnih naseljencev, ki bi bili morda 
javnosti le v kvar in škodo.

Na „Ellis Islandu“ spoznaš in vidiš lahko tekom 24 
ur več narodov, kakor bi potoval cele mesece po širnem 
svetu.

Kar tukaj občuduješ, so sami originali obojnega 
spola, v svojih priprostih in različnih narodnih nošah, 
pri katerih tudi moda ali civilizacija še ni pokvarila 
njih narodnih šeg ali noš.

Ko je dospelo meseca aprila 1906 samo v enem 
tednu nad 12000 naselnikov v newyorško luko, je bilo na 
„Ellis Islandu“ najmanj 20 raznih narodov zastopanih.

Parnik iz Rotterdama je dovedel semkaj flegma
tične Nizozemce; na njem so bili tudi nekateri Av
strijci, zagoreli Rumunci, Rusini, in Črnogorci; iz Havra 
so dospeli galantni Francozi, Lotarinci, Grki, Turki 
in Arabci; tudi parnik iz Hamburga in Bremena je 
imel dovolj germanskih sinov, osobito pa čifutov iz 
Rusije.

Iz Trsta in Reke se je pa tukaj izkrcalo lepo šte
vilo Jugoslovanov, ki so v mešanem hrupu zasedli vpi- 
sovalne prostore naselniškega urada.

Vsak naseljenec se seznani takoj pri dohodu na 
„Ellis Island“ z naselniškim zdravnikom, predno dospe 
v vpisovalne vrste.

Ti mladi ameriški učenci Eskulapa preiskujejo 
v prvi vrsti oči novodošlih potnikov in pazijo skrbno, 
da se ne zanese kaka nalezljiva bolezen v novo do
movino. Dotičnika zavrnejo brez nsmiljenja v staro do
movino na račun parobrodne družbe, ako v kratkem 
času ne ozdravi v naselniški bolnici.

Uradno poslovanje je na „Ellis Islandu“ angleško 
in tako urejeno, da se lahko 7000 potnikov na dan 
zdravniško pregleda, registrira in odpravi na določena 
mesta.

Število vpisovalnih vrst so zadnji čas pomnožili 
od 15 na 22. Vsakemu registratorju je prideljen po
seben tolmač, ki izprašuje novodošleca v njegovem 
rodnem jeziku to in ono, ali kar postava določa.

V teh vpisovalnih vrstah so napravljene posebne 
klopi in sedeži, da more naseljenec po dovršeni zdrav-
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niški preiskavi mirno sedeti in čakati toliko časa, dokler 
ne pride pred izpraševalnega uradnika na vrsto, kar je 
za priletne in matere z rodbinami zelo udobno.

Za eno vpisovalno vrsto se vzame po 30 kan
didatov skupaj. Imena teh naseljencev so zabeležena 
že na vpisni poli dotične parobrodne družbe, katero se 
mora naselniškemu uradu izročiti v alfabetičnem redu.

Delovanje posameznih naselniških uradnikov je 
spojeno z velikimi težkočami.

Na ,,Ellis Islandu“ se nahaja tudi posebna za
časna bolnišnica za obolele novodošlece. Znamenita je 
tudi velika obednica in spalnica, ki se deli v dva dela: 
za moške in ženske.

Ko dojdeš na naselniški urad, te vodijo iz par
nika razni zagrajeni hodniki dalje tako, da ne moreš 
priti nikamor na prosto prej, dokler nisi prestal predpi
sane „torture“.

Na drugi strani obširne izpraševalne dvorane, je 
velika soba za one, ki so že prestali „prvo“ izpoved 
v novi domovini in sicer pred naselniškim uradnikom.

V tej, z železno ograjo obdani čakalnici najdeš 
množico novih, ali še „zelenih“ Amerikancev, ki so se 
pripeljali semkaj skupno s tem ali onim parobrodom 
in čakajo na odhod proti svojemu cilju.

Glasovi teh ljudi odmevajo tukaj kakor mo
gočni razburkani morski valovi; kajti ondi se obdeluje 
v prvij vrsti to, kar je novodošlec pred izpraševalnim 
komisarjem doživel ali govoril.

Najbolj zanimiv je pa javni koridor poleg stopnic, 
kamor te vodijo 3 izhodi. To javno čakalnico bi smel 
človek imenovati po vsi pravici „koridor“ ali „alham- 
bro“ poljubov, kajti njih dnevnega števila ne moreš 
natačno prešteti.

Ko je opravil novodošlec v izpraševalni vrsti svojo 
„generalno“ izpoved in je izpuščen brez kake ovire, 
se poda dotičnik z nestrpno radovednostjo na omen
jeni koridor, kjer ga pričakuje že morda njegov sorodnik, 
prijatelj, izvoljenec ali izvoljenka iz mesta New Yorka 
ali okolice. Tukaj se vrši objemanje in poljubovanje 
v toliki meri, da ni mogoče povedati.

Marsikatera mamica je padla baš na tem koridoru 
že v nezavest samega veselja, ker je po preteku več 
let zagledala zopet svojo drago hčerko, sina ali soproga.

Glavno vlogo pa igrajo tukaj zopetni sestanki 
zaročencev, znanih že iz stare domovine.

Ameriška postava veli namreč, da se posameznega 
dekleta, ki je došlo semkaj zararadi svojega zaročenca, — 
ne izpusti prej na suho, dokler se ne oglasi na licu 
mesta njen ženin, bodisi že blizu ali daleč. Ako se noče 
na „Ellis Islandu“ poročiti, mora zopet nazaj v staro 
domovino. —

Take dvojice nadzoruje običajno posebna nasel- 
niška matrona. Slične poroke se vrše na naselniškem 
uradu po civilnem zakonu, ki je za Zed. države legalen.

Te nepričakovane civilne poroke izvršuje poseben, 
za to pooblaščen notar proti mali pristojbini 25 cen
tov ali K 1.25. Civilnemu zakonu ali poroki sledi zatem 
lahko tudi naknadno še cerkvena poroka, kadar je dvo
jica že na svojem cilju.

Že spredaj sem omenil, da se vsak naseljenec 
seznani najprej na „Ellis Islandu“ s preiskovalnim ame
riškim zdravnikom ; naj še končno ob kratkem na tem 
mestu zabeležim interesantne momente raznih oseb, ki 
so pregledu podvržene.

Damski ali „nežni“ spol je naravno pri tej proce
duri jako sramežljiv; sedaj in sedaj povesi kakšna 
gizdava „punca“ svojo glavico v stran pred mladim 
sinom Eskulapa, kateri ji pregleduje v prvi vrsti oči 
in ji dviguje očesne trepalnice — v imenu postave. 
Rada ali nerada se mora vdati mlada delinkventinja 
tej proceduri, ako hoče priti naprej v preiskovalne vrste 
izpraševalnega uradnika in — do svojega cilja.

Italijanka meče običajno pri tej preiskavi srpe 
poglede s svojimi črnimi očmi v zdravnika; Nemka 
pri tem malo zardeva; Nizozemka pa koraka flegma
tično dalje; Slovenka potegne kaj rada svoj svilnati 
robec malo nižje preko oči, dočim meri zdravnika ele
gantna Francozinja s koketnimi pogledi.

Možje so pri zdravniški preiskavi bolj hladnokrvni 
in tako nekako zadovoljni, da idejo dalje za drugimi.

V veliki izpraševalnici je vse mirno.
Tukaj ne slišiš drugih glasov, kakor odgovore 

novodošlecev na predpisana jim vprašanja izpraševal
nega uradnika.

Naselniški uradniki delijo novodošlece v 40 je
zikovnih ali narodnih vrst. Redkokdaj mine teden, 
da ne bi bilo na „Ellis Islandu“ zastopanih od 30 do 
36 narodnosti kakor: Afrikanci, Armenci, Čehi, Bul
gari, Črnogorci, Hrvatje, Slovenci, Dalmatinci, Nizo
zemci, Flamci, Kanadci, Vzhod. Indijci, Angleži, Irci, 
Židi, Italijani, Japanci, Korejci, Litavci, Ogri, Meksi
kanci, Poljaki, Portugalci, Rumunci, Grki, Rusi, Skan
dinavci, Škoti, Slovaki, Španci, Sirci in Turki.

V minulem poslovnem letu t. j.od 1. julija 1905 
do 1. julija 1906. je dospelo v newyorško luko 880'543 
oseb; pri tem odpade na Evropo 834.410 naseljencev. 
Iz Avstrije je došlo v minulem letu 95 tisoč naseljencev; 
iz Ogerske pa 128.241, druge dežele sveta so zastopane 
v manjšem številu.

Med označenim skupnim številom je bilo 106.990 
otrok pod 14. letom.

Naselniška oblast je poslata nazaj v tem času 
7877 oseb in sicer radi bolezni ali — drugega vzroka.
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O pridobnini od podjetij, zavezanih 
javnemu dajanju računov.

(Konec.)

IV. Kraj za predpis davka.

Postavna določila glede kraja za predpis pridob- 
nine od podjetij, zavezanih javnemu dejanju računov, 1 
niso važna le za posamezne davkoplačevalce, temveč 
tudi za občine, okraje in dežele in sploh za vse kor
poracije s samoupravo, ker služi predpis državnega 
davka v podlago odmeri različnih doklad. Ta pridob- 
nina se odmeri vedno le v enem kraju tudi tedaj, če 
so ošratovališča podjetij v različnih občinah, davek 
pa se predpiše v vseh tistih občinah, kjer se nahajajo 
ta obratovališča. Najnavadnejši slučaj je ta, da se obra- 
tovališče podjetja nahaja v tistem kraju, kjer ima sedež 
podjetnik; tedaj se pridobnina tudi v občini tega kraja 
predpiše. Če je sedež podjetnika v izvenavstrijskih de- , 
želah, tedaj velja sedež zastopa, oziroma sedež zastop
nika za sedež podjetnika. Kadar pri rudnikih, tvorni
cah ali drugih na obrtno produkcijo merečih podjetjih 
ni obratovališče v kraju podjetnikovega sedeža, tedaj 
je 20 odstotkov pridobnine, odmerjene od vseh takih 
podjetij istega davčnega zavezanca, predpisati v občini 
podjetnikovega sedeža, ostalih 80 odstotkov pa v ob
čini obratovališča. Če se nahajajo ta obratovališča v 
raznih občinah, tedaj se teh 80 odstotkov razdeli na 
te občine po meri, kakor sodelujejo posamezna obra
tovališča k skupnemu donosu celega podjetja.

Pri trgovinskih podjetjih, pri kreditnih in zava
rovalnih zavodih je 50 odstotkov pridobnine, odmer
jene od vseh takih podjetij istega davčnega zavezanca, 
predpisati v občini podjetnikovega sedeža, ostalih 50 
odstotkov pa v občini, v kateri je obratovališče. Če 
so obratovališča v raznih občinah, tedaj se teh 50 od
stotkov razdeli po zgoraj označeni meri.

Davek od železniških podjetij odmeri ona davčna 
oblast, ki se v njenem področju nahaja sedež akcijske 
družbe; pri državnih železnicah je merodajen sedež 
najvišjega opravilnega vodstva. 10 odstotkov pridob
nine je predpisati v tisti občini, v kateri ima podjet
nik sedež. Če je sedež podjetnika oziroma najvišjega 
opravilnega vodstva v kateri izmed dežel, ki po njih 
teče železnica, tedaj je nadaljnih 15 odstotkov pridob
nine predpisati v tej deželi in sicer v občini sedeža 
podjetnika, oziroma najvišjega opravilnega vodstva, 
ostalih 75 odstotkov pa je razdeliti na vse dežele, po 
katerih teče železnica po razmerju dolgosti dotične že
lezniške proge v kilometrih. Če pa po oni deželi, kjer 
je sedež podjetnika oziroma najvišjega opravilnega 
vodstva, ne teče železnica, tedaj je v občini sedeža 
podjetnika oziroma najvišjega opravilnega vodstva

predpisati samo 10 odstotkov pridobnine, ostalih 90 
odstotkov pa se razdeli na one dežele, po katerih teče 
železnica, in sicer po razmerju dolgosti dotične želez
niške proge. Od davčnega zneska, pripadajočega na 
deželo od teh 90 oziroma 75 odstotkov, je predpisati 
tri četrtine v občini, v kateri ' se v tej deželi nahaja 
obratno vodstvo dotične železnice, če pa v tej deželi 
ni obratnega vodstva,- pa v glavnem mestu dežele. 
Ostalo četrtino je predpisati v vseh drugih občinah, 
skozi katere teče železniška proga, pri čemer je za 
porazdelbo davčnega predpisa med oznamenjene občine 
vzeti v podstavo znesek njih neposrednega davka, ka
terega je vgotavljati od petih do petih let.

Pri plovstvenih podjetjih se večji del pridobnine 
predpiše v kraju, kjer ima plovstvena družba svoj se
dež, dočim odpade le nekaj odstotkov na one občine, 
kjer se nahajajo postaje, agenture, delavnice ali enaka 
obratovališča teh podjetij. Pri plovstvenih podjetjih po 
notranjem vodovju je 80, pri drugačnih plovstvenih 
podjetjih pa 90 odstotkov odmerjene pridobnine pred
pisati v občini podjetnikovega sedeža; ostalih 20 ozi
roma 10 odstotkov se pa predpiše v občini posamez
nih obratovališč.

V. Davčne napovedi in pravni pripomočki.

Priredbo pridobnine po II. poglavju oskrbujejo 
izključno samo državni organi brez sodelovanja pri- 
dobninskih komisij. Vsak davčni zavezanec mora vsako 
leto 14 dni po odobrenju računskega sklepa, najka
sneje pa 6 mesecev po preteku opravilnega leta po
dati pri pristojnem davčnem oblastvu I. stopnje napo
ved o davku zavezanem čistem donosu vseh v obratu 
stoječih podjetij. Napovedi se mora priložiti popolno 
bilanco in pa odobrene računske sklepe (račun o do
bičku in izgubi) in opravilno poročilo, to poslednje v 
dveh izvodih; pri delniških družbah, komanditnih druž
bah na delnice, rudarskih družbah ter pri pridobitnih 
in gospodarskih zadrugah je treba napovedi priložiti 
tudi prepis zapisnika o občnem zboru, in za delitev 
davka na posamezne občine potrebne podatke. Davčni 
zavezanec je dolžan dati davčni oblasti tudi vsa od 
njega zahtevana pojasnila in izkaze, ki so važni in od
ločujoči pri odmeri davka. Če bi davčni zavezanec ne 
podal napovedi ali od njega zahtevanih pojasnil pra
vočasno, se odmera davka opravi na podlagi pripo
močkov, ki jih davčna oblast preskrbi sama na pri
meren način. Pred tako odmero pa mora davčna oblast 
pozvati davčnega zavezanca, naj v roku vsaj štirih 
tednov poda napoved oziroma pojasnila in ga izrečno 
opozoriti na pravni nasledek, da se sicer odmera 
davka izvrši uradnim potom. Davčna oblast pa sme 
zaradi nereda, ki ga obsega nepravočasno oddajanje 
napovedi, izreči proti davčnemu zavezancu tudi red- 
nostne kazni do zneska 200 K.
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Odmera davka se naznani davčnemu zavezancu 
potom plačilnega naloga. Ako se odmera ni opravila 
po napovedi, mora plačilni nalog obsegati tudi vzroke 
razlike. Zoper odmero je davčnemu zavezancu do
puščen rekurz na finančno deželno oblast, ki odločuje 
o odmeri dokončno. Rekurz nima nobene odložilne 
moči glede na plačilo predpisane pridobnine in glede 
na naredbe za izterjavo.

Pridobnino po II. poglavju je treba plačati v šti
rih enakih dne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. 
oktobra vsakega leta v plačilo dospevajočih obrokih 
letne dolžnosti.

Novo nastala podjetja mora podjetnik naznaniti 
v 14 dneh od časa, ko se je začel opravilni obrat, 
obenem pa izkazati tudi napravno glavnico, ali če se 
ta ne da izkazati, napovedati verjetni letni donos.

Novoustanovljene zadruge in posojilnice, katerim 
so po zakonu priznane gotove že omenjene prednosti, 
morajo predložiti davčni oblasti samo svoja pravila.

Davčna dolžnost se neha s pretekom onega če
trtletja, tekom katerega je podjetje nehalo z obratova
njem; to dejstvo ima podjetnik tekom štirih tednov 
po opustitvi podjetja naznaniti pristojni davčni oblasti.

O varstvenih znamkah.
(Dalje.)

Dopustnost iste znamke za drugovrstno blago 
drugega podjetnika.

Izključna pravica do kake znamke ne brani dru
gemu podjetniku, isto znamko rabiti v oznamenilo 
drugih vrst blaga. O dvojbi glede enakorodnosti teh 
blagovnih vrst odločuje trgovinski minister, dovpra- 
šavši trgovsko in obrtniško zbornico (§ 7. zakona o 
varstvu znamk z dne 6. januarja 1890, drž. zak. št. 19.).

Ta določba zakona nima popolnoma enakega 
blaga v mislih, temveč le enake blagovne vrste. Za 
to pa, ali sta dve blagovni vrsti enakorodni, ni odlo
čilna v znanosti običajna klasifikacija, tudi ne toliko 
materijalna sorodnost tega blaga, temveč v trgovini in 
v prometu vladajoča razdelitev ali tozadevni nazor. V 
prometu pa more okolpost, da se različno blago ka
kor v posredni (prekupni) tako v nadrobni trgovini 
prodaja v enakih ali v. podobnih podjetjih in da je 
vrhu tega to blago določeno za isti namen, provzro
čiti nazor, da sta ti skupini blaga v ozki zvezi med 
seboj in da zategadelj pripadata isti blagovni vrsti. 
Pri presoji o enakorodnosti dveh blagovnih vrst v 
zmislu zakona o varstvu znamk je vpoštevati tudi to, 
da prometni krogi, kakor hitro se ista znamka pokaže 
na surovinah in iz teh napravljenem blagu, na polu- 
izdelkih in končnih izdelkih, kaj radi smatrajo to bla
govno znamenje za provenijenčni znak istega podjetja.

Kose na eni strani, srpe in slamorezne nože na drugi 
strani je smatrati za blago, ki pripada enakorodnim 
blagovnim vrstam tako, da znamka, registrirana za 
kose, izključuje, da bi jo smel kdo drug rabiti za oz
načbo srpov in slamoreznih nožev. Obojno blago, 
služi namreč v podobno rabo, se praviloma izdeluje v 
istem proizvajališču in ker razen tega kupujejo in pro
dajajo kose, srpe in slamorezne nože isti trgovci, je 
upravičeno smatrati, da navadni kupec pri srpih in 
slamoreznih nožih, ki so opremljeni z isto znamko, 
kakor kose, ali pa s tako podobno znamko, da ji je 
moči zamenjati, pri vseh domneva isto provenijenco.

Pripomnjeno bodi, da je za to, ali je kakšna 
znamka za določno vrsto blaga sposobna za registri
ranje, neodločilno, da se.je registriranje enake znamke 
za druge vrste blaga dovolilo.

Dopustnost več znamk za isto blago enega podjetnika.

Prijava več znamk na ime enega prosilca znam- 
čnega varstva, tudi če so določene za isto vrsto blaga, 
je po predpisih tega zakona dovoljena (§ 8. zakona 
o varstvu znamk iz 1. 1890).

Ni pa tudi ne ovire, da podjetnik da isto bla
govno znamenje registrirati za dve ali več svojih pod
jetij. Pri prehodu enega teh podjetij v posest dru
ge osebe more potem ista znamka obstajati za raz
lične podjetnike.

Premena posesti podjetja, za katero je znamka 
registrirana.

Pravica do znamke se drži podjetja, kateremu je 
znamka namenjena, preneha ž njim ter preide ob pre
meni posesti na novega posestnika. Vendar mora v 
zadnjem primeru novi podjetnik — razen, ako se 
podjetje nadaljuje po vdovi ali kakem nedoletnem de
diču imetnika znamke, ali pa na račun zapuščinske 
ali konkurzne imovine, —-, dati znamke prepisati na 
svoje ime v treh mesecih po pridobitvi posesti, sicer 
mine pravica do znamke (§ 9. zakona o varstvu znamk 
iz 1. 1890).

Ali je potreben prepis znamke na novega po
sestnika znamke, če se to podjetje nadaljuje pod 
staro tvrdko? To vprašanje je potrditi. Znamka se 
sicer more registrirati na ime ali pa tudi na tvrdko 
(§ 14., lit. c zakona o varstvu znamk). Jasno pa je, 
da se mora registriranje znamke izvršiti za kakšne
ga upravičenca in da se mora ta upravičenec na 
kak način označiti. Naj pa se ta označitev izvede z 
meščanskim imenom upravičenca ali pa s tvrdko — ki 
ni ničesar drugega, kakor ime trgovca, pod katerim v 
trgovini kupčuje, in se ž njim podpisuje — v enem 
kakor v drugem primeru je gotovo, da subjekt znamčne 
pravice ni ime ali tvrdka, na katero se je znamka re-



Stran 108. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Št. 9.

gistrirala, temveč le s tem imenom ali s to tvrdko oz
načena (fizična ali juristična) oseba, ki je izposlovala 
registriranje znamke. Zategadelj se tudi tedaj, če se je 
registriranje izvršilo na kakšno tvrdko, nikako ne more 
trditi, da je tvrdka sama, odločena od posestnika pod
jetja s to tvrdko, znamčno upravičeni subjekt in da 
potemtakem pridobljena znamčna pravica velja toliko 
časa, kolikor časa se podjetje nadaljuje pod enako 
tvrdko, marveč je ob premeni posesti tega podjetja 
treba prepisa znamke na novega posestnika.

Naslednik v posesti kakšnega podjetja mora dati 
znamko prepisati tudi tedaj, če ima enako meščan
sko ime kakor njegov prednik, na ime katerega se 
je znamka registrirala.

Premembo trgovinske družbe v trgovino tr
govca posameznika in nasprotno je vedno sma
trati za premeno posesti v zmislu § 9. zakona o var
stvu znamk; treba je torej prepisa znamke v teku tri
mesečnega prekluzivnega (zapadnega) roka, pri čemer 
je brez pomena okolnost, da je vkljub izstopa enega 
družabnika tvrdka ostala ista, torej dozdevno dru
žabna tvrdka. Prepisa znamke je seveda tudi treba, če 
podjetje, za katero je registrirana, preide iz posesti 
ene javne trgovinske družbe v posest druge, iz dru
gih družabnikov obstoječe trgovinske družbe. Ni pa 
treba prepisa znamke, če en družabnik umrje in se 
družba nadaljuje z njegovimi dediči (člen 123, točka 
2 trgovinskega zakonika) ali pa če se družabniki pred 
razdružitvijo družbe dogovore, da se družba vkljub iz
stopu enega ali več družabnikov nadaljuje med osta
limi (člen 127. trg. zak.). Prepisa znamke tudi ni treba, 
če se je samo tvrdka delniške družbe, za katero se 
je znamka registrirala, premenila ali pa če so se me
njali člani načelstva te družbe.

Za presojo vprašanja, ali je podjetje v zmislu 
§ 9. zakona o varstvu znamk prenehalo, je vedno 
odločilna očitna volja podjetnika. Dokler obstaja ob
ratna naprava in podjetnik svojega obrta ne odglasi, 
podjetje ni prenehalo. Celo tedaj, če namerava podjet
nik trajno ustaviti obratovanje, ne gre, z ustavitvijo 
obrata takoj spojiti tudi prestanek znamčne pravice, 
ker je podjetnik gotovo upravičen, zalogo, kolikor jo 
še ima, spraviti v promet še z znamko, registrirano za 
podjetje, ter mu mora torej znamka biti toliko časa 
ohranjena, dokler ni te zaloge spravil v denar in po
tem odglasil svoj obrt ali na kak drug način očitno po
kazal svojo voljo, obrat opustiti, n. pr. z odstranitvijo 
naprave ali z nje porabo v drug namen.

Za prenehanje podjetja ni moči zmatrati, ako se 
je obratovanje samo začasno če tudi za daljši čas usta
vilo. Taka ustavitev se bo na primer pripetila, če treba 
obratno uredbo popolnoma premeniti.

** *

Omenili smo že, da zakon prepušča znamčnemu 
upravičencu, kako zveže znamko z blagom, in da jo 
more namestiti tudi na ovoju. § 11. zakona o varstvu 
znamk določa, da vse to, kar je v zakonu povedano 
o oznamenilu blaga, velja tudi o oznamenilih, name
ščenih na omotih, posodah, ovojih i. e. r.

Splošna določila zaključuje § 12. z določbo, da' 
se z zakonom o varstvu znamk nič ne izpreminja na 
obstoječih predpisih o posebnih oznamenilih za go
tovo blago, zlasti ne na predpisih o puncevanju.

(Dalje prih.)

Črtice iz kemije vsakdanjega gospo
darskega življenja.

Predaval v društvu „Merkur" dne 17. februarja 1906 inžener-kemik 
J. Turk.

(Dalje.)

Toplota, katero bi bilo mogoče opazovati na to
plomeru, ki je v vratu steklene posode, bi stopala vedno 
više in više in prekapali bi ogljikovodiki, ki pri vedno 
višji stopnji toplote kipe. Prekapavina posameznih 
ogljikovodikov bi se dala uloviti in shraniti za-se. Kon
čno bi ostala v steklenici le še prav gosta snov.

Tako se postopa v kemičnem laboratoriju, ko se 
preizkuša sirovi petrolej. Slično pa se postopa tudi v 
veliki kemični praksi, ko se čisti ali rafinira sirovi in 
dobiva svetilni petrolej; le namesto steklenih 
posod se uporabljajo v tehniki veliki železni kotli in 
namesto steklenega hladilnika železne cevi, ki se pa 
tudi z vodo hlade.

Kar prekapa (destilira) do 70° C., zovemo pet
rol e jev eter in kar prekapa med 70 in 150° C. se 
imenuje bencin. Ti dve tekočini se uporabljata vsaka 
zase ali pa združeni kot bencin in sicer doma za sna
ženje mastnih madežev, v tehniki pa za izvlečevanje 
tolšče iz kosti in olja oljnatih semen.

Bencin t. j. ves oni del sirovega petroleja, ki pre
kapa do 150° C., je bil že često povod strašnim ekzplo- 
zijam in sicer iz sledečega vzroka : Vsled svoje lahke 
izhlapljivosti se porazdeli bencin v zraku in ako pride 
taka zmes v dotiko plamenom, se vžge ter hipno zgori. 
Hipno zgorenje kake snovi pa je vedno združeno z eks
plozijami. Zato vam svetujem, da bi se posluževali 
tega sredstva za snaženje mastnih madežev le po dnevi 
in pri odprtem oknu, ker se vam sicer lahko pripeti 
kot posledica neprevidne uporabe bencina velika nez
goda.

Šele oni del sirovega petroleja, ki prekapa med 
150 in 300" C. je naš tržni petrolej. Le-ta se čisti 
tudi zžvepleno kislino, natrijevo lužnino in 
končno z vodo ter je potem goden za uporabo.

Tržni petrolej mora odgovarjati dandanes po po
stavah skoro vseh držav gotovim zahtevam glede vžig-
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lj ivo s ti. Te zahteve so tako visoke, da so eksplozije 
petroleja v naših navadnih svetilkah skoraj izključene. 
Pred uvedbo strogega nadzorstva in postav pa se je 
često pripetilo, da je imel petrolej v sebi sestavine, ki 
prehajajo dandanes v bencin. Le-te so izhlapele v sve
tilki, se pomešale v njej z zrakom, in ko se je svetilka 
prižgala, je eksplozivna zmes eksplodirala ter svetilko 
raznesla. In tako se je zgodilo mnogo nesreč, o kate
rih ni dandanes nič več slišati.

Ostanek amerikanskega sirovega petroleja, ki 
ostane po odkapanju tržnega petroleja v kotlu, ima 
maslen vid, in se predeluje večinoma v vazelin, ki 
služi za mazilo. Iz ostanka ruskega sirovega petroleja 
dobivajo rudninska (mineralna) olja za mazilo, 
s katerimi mažejo stroje in kolesa v tvornicah in pri 
železnicah.

V Baku očistijo mnogo sirovega petroleja na licu 
mesta, ki se potem porabi večinoma v veliki ruski dr
žavi sami. Iz Baku pa sirovi petrolej tudi izvažujejo 
in sicer prav mnogo v dežele ob Sredozemskem morju; 
pa tudi na Nemško in Angleško in celo v daljno Ja
ponsko. — V Ameriki pa navadno ne čistijo sirovega 
petroleja na licu mesta, ampak ga po ceveh (petrole- 
jovodih) vodijo v mestne centre in šele tamkaj očistijo. 
Često meri dolžina petrolejovodnih cevi 500 km, kar 
presega daljavo Ljubljane in Dunaja. —

Prav tako važne ali pa še važnejše, nego snovi, 
s pomočjo katerih dobivamo v svojem domačem in 
tehniškem gospodarstvu potrebno toploto in svetlobo, 
so one, ki so potrebne za kurjavo naših teles. Tu sem 
imamo prištevati to Išče (masti) in ogljikove hi
drate. O prvih smo že nekaj malega slišali. Ostaja 
nam torej govoriti le še o poslednjih.

K ogljikovim hidratom prištevamo škrob, slad
ko r in slične snovi. Nas pa morata zanimati predvsem 
škrob in sladkor.

Škrob je snov, ki je v rastlinstvu vobče jako 
razširjena. Klorofilna zrnica v listju in perju rastlin 
morejo namreč s pomočjo solnčne gorkote in svetlobe 
izpreminjati ogljikovo kislino iz zraka v škrob. Zato 
nahajamo škrob v vseh zelenih delih rastlin. Med živ- 
ljenskim procesom rastlin pa se zbere škrob tudi v 
onih delih rastlin, ki služijo kot rezervni zaklad hranil 
(hranilnih snovi). Posebno mnogo škroba je torej v 
gomolju, v koreninah, v sadu in semenu ra
stlin.

Škrob je za človeško življenje najvažnejši oglji
kov hidrat. Povživamo ga z vsemi naravnost iz rastlin
stva vzetimi živili. Največ škroba pa povživamo skupno 
z drugimi hranilnimi snovmi, z živili, kakor so kruh, 
krompir, riž i. t. d.

Škrob pa se dobiva tudi kot tak v hranilne in 
tehniške svrhe in sicer iz krompirja, pšenice, ko
ruze in riža. Dobivanje škroba iz različnih sirovin

je popolnoma slično. Iz krompirja n. pr. se dobiva 
tako, da se krompir zmečka ali zdrobi in iz zdroba 
potem škrob z vodo na prav drobnih sitih izpere. Tako 
se dobiva mlečno-bela tekočina, ki se pusti v kadeh 
stati. Škrob se usede na dno in se potem, ko se je 
voda odcedila, po možnosti razvodeni in končno pri 
neprevisoki stopinji toplote posuši. Vsekakor se ne 
sme škrob segreti nad 50" C., ker se sicer izpremeni 
v škrobni lep. — Slično, kakor iz krompirja, do
biva se škrob tudi iz pšenice, koruze in riža.

Krompirjev škrob služi pač za živilo. Ve
čina krompirjevega škroba pa se uporablja v razne 
tehniške svrhe, zlasti kot trdilo za papir in kot likalo 
manjvrednih bombaževih tkanin.

Pšenični škrob je drobnejši in finejši od 
krompirjevega. Še posebno droben in fin pa je rižev 
škrob, ki se tudi pri nas uporablja za likanje perila.

Razen omenjenih vrst škroba so še različne ino
zemske vrste v prometu, s katerimi se danes pečati 
ne morem.

Škrob in sladkor sta si v kemičnem oziru zelo 
sorodna. Sicer pa se škrob tudi prav lahko izpreminja 
v grozdični sladkor; torej v sladkor, kakršen je 
v grozdju.

Izreminjanje škroba v grozdični sladkor v življenju 
često opazujemo. Tako ima nezrelo sadje kislast okus. 
Če pa n. pr. nezrele jagode nekaj časa leže, postanejo 
sladkejše, ker se v njih nahajajoči škrob pri dozore
vanju izpremeni v sladkor. A ne samo dozorevanje, 
ampak tudi ohlajenje sadov pod ničlo je lahko povod 
enaki izpremenitvi škroba. Tako n. pr. ima ozebel krom
pir, če tudi ne prijeten, vendarle sladek okus, ker se 
del škroba v krompirju izpremeni v grozdični sladkor.

Veliko lažje se izpreminja škrob v grozdični slad
kor, če se kuha z raztanjšanimi kislinami. V tem slu
čaju se izpremeni škrob najprej v dekstin, ki je kot 
nadomestilo za arabski gumi v kupčiji. Če se pa ku
hanje nadaljuje, nastane iz dekstrina grozdični ali 
škrobni sladkor, ki je kot tak ali pa kot škrob
nega sladkora sirup v prometu.

Škrobni sladkor je prav dobro nadomestilo za med 
in se tudi uporablja za izdelovanje umetnega medu.

Glavno ulogo pa igra škrobni ali grozdični slad
kor pri izdelovanju bonbonov in drugih enakih slad- 
čic. — Poleg tega pa dobivajo iz njega sladkorno 
barvilo, s katerim barvajo likerje, rum, pivo i t. d. 
Če se namreč grozdični sladkor segreje nad 200° C., 
potemni in ako se potem raztopi v vodi, se dobi iz 
njega temno-rjava ali pa lepo rumena raztopina, kar 
zavisi seveda od tega, da-li se je uporabilo za razto
pino manj ali več vode.

(Dalje prih.)
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Raznoterosti.
Kako je mogoče povzdigniti tujski promet v kakem 

kraju? Deželna zveza za pospeševanje prometa tujcev ua Kranj
skem je izdala pod gorenjim naslovom malo knjižico, v kateri je 
navedeno v kratkih besedah vse, kar je potrebno za kraje, kjer se 
želi, da pridejo tujci in letoviščarji. V našem listu smo že parkrat 
poudarjali, koliko važnosti je treba polagati na prlvabitev tujcev 
in letoviščarjev v naše kraje, kajti blagostanje dotičnega kraja 
vidoma raste, kar je dokazano že v neštetih slučajih. Specijalno 
smo še omenili, da je to velike važnosti tudi za trgovce, zlasti 
one, ki imajo tudi gostilne — na deželi je to po večini slučaj — 
kajti s povišanjem prometa dotičnega kraja se razširi tudi obrat 
trgovca in obrtnika in pri večjem prometu je tudi več zaslužka in 
dobička. — Navedeno knjižico je deželna zveza v 4000 iztisih 
brezplačno razdelila po deželi ter jo na željo tudi vsakemu brez
plačno dopošije. Listovim čitateljem polagamo torej na srce, naj 
vsak pazljivo prebere to malo knjižico in se začne ravnati po 
njenih navodilih, deloma da v družbi drugih krajevnih činiteljev 
ustanavlja društva za pospeševanje tujskega prometa ter le-ta tudi 
krepko podpira, deloma da drugače skrbi za povzdigo tujskega 
prometa. Veliko trgovcev je na deželi, ki imajo prihranjene lepe 
denarce, a manjka jim podjetnosti, da bi kapital plodonosno nalo
žili. Pri nas se še vedno misli, da je najboljše nalagati denar v 
hranilnici, namesto da bi se ga vtaknilo v podjetja, od katerih ne 
bi imeli koristi samo posamezniki, ampak cela okolica. Svetujemo 
torej, naj se zidajo v krajih, kjer so pogoji dani, udobna letoviška 
stanovanja ter se dela reklama zanja. Reklama se dela lahko z 
opisi v časopisih ali z reklamnimi predmeti, med katere smatramo 
v prvi vrsti razglednice, ker jih občinstvo samo na svoje stroške 
razširja. Pameten trgovec si bo dal napraviti lepe razglednice ter 
jih bo dajal tujcem in odjemalcem brezplačno na razpolago, 
saj ima dobiček že od tega, ako dotični namesto njega plačujejo 
poštnino ter s tem zanj reklamo delajo. Taka malenkost trgovca 
ne stane veliko, pridobi si pa s tem več kakor pričakuje. Zdaj se 
navadno dobe slabe razglednice in za ceno 10 h, dočim založnika 
stane komad komaj 1 ali 2 h. Koliko bi šlo potem razglednic po 
svetu, ne da bi bilo treba trgovcu skrbeti za njih razširjenje, ako 
bi jih dajal brezplačno ali vsaj za par vinarjev. Vsak tujec ali iz
letnik, ki pride v kak kraj, piše svojim znancem razglednice; ko
liko več bi jih napisal, ako bi mu jih ne bilo treba drago plačati. 
Tako reklamo priporočamo trgovcem, ker ni-draga toda uspešnejša 
nego vsaka druga. Sploh se pa v navedeni knjižici dobe vsa na
vodila za povzdigo tujskega prometa ter jo priporočamo trgovcem 
in obrtnikom, da jo ne samo pazno prečitajo, ampak njena navo
dila tudi i ri drugih razširjajo. Pri nas je treba ljudi šele vzgojiti 
za tujski promet in našim trgovcem je v njih lastnem interesu 
dana lepa naloga, da prevzamejo to vzgojo. Priporočamo tudi, da 
prevzamejo inteligentni trgovci predavanja v tem predmetu ali da 
vsaj druge sposobne osebe pridobe za to. Tvarina za predavanje 
je v knjižici praktično razdeljena in torej ni treba za tako preda
vanje nobenega truda. Uvažujte trgovci in obrtniki, te naše besede 
in ako se po njih ravnate, bo to le vam samim v največjo korist.

—rn.
*

Bohinjska železnica je za našo trgovino in industrijo ve
likega pomena in nadejati se imamo, da pridejo po nji novi viri 
blagostanja v deželo, deloma da se povzdigne trgovina in indu
strija, deloma da privabi tok tujcev in letoviščarjev v naše narav
nih krasot obilujoče kraje, zlasti na Gorenjsko. .Kako je bila nova 
železnica potrebna, [se vidi na obilem prometu, ki ga železnica 
komaj prevladuje. V tem oziru se pa čuje že veliko pritožb o ne
dostatnosti in pomanjkanju vozov, o netočnosti in velikih zamudah 
vlakov ter zamudnih odpošiljatvah ter prevažanju blaga. Take ne- 
riedostatke je treba korenito odpraviti, kajti občutijo se najbolj pri

trgovini, kjer je čas denar in nastanejo pri netočnosti trgovskega 
prometa za stranke lahko velike škode in ovire pri točnem poslo
vanju. S trgovskega stališča moramo zato najprvo zahtevati od 
železniškega ravnateljstva, da se odpravijo vsi nedostatki in da se 
vrši redni promet na novi progi.

*
Meščanski šoli v Postojni in v Krškem. Staršem, ki ho

čejo svoje sinove posvetiti trgovski stroki, priporočamo in obe
nem svetujemo, da jih vpišejo v omenjeni meščanski šoli. 
Učenci, ki so dovršili meščansko šolo, lahko vstopajo na učite
ljišča, v višje razrede realke, na štirirazredne državne obrtne šole, 
na tehnični muzej, na dunajski grafični zavod (fotografija itd,), na 
umetno-obrtno šolo avstrijskega muzeja umetnosti in industrijo, na 
umetno-obrtno šolo v Pragi, na tri- in štirirazredne trgovske akade
mije in na razne trirazredne kmetijske šole (Mödling, Klosterneu
burg, Neutitschein, Oberhermsdorf). Absolventi meščanske šole 
lahko prakticirajo na poštnih, brzojavnih, telefonskih in železniških 
uradih ; učenci, ki so dovršili četrti razred, imajo pristop v kadetne 
šole, če te ne zahtevajo popolne srednje šole.

*
Meroizkusni urad se ustanovi v Krškem, kar bo gotovo 

ugodno za obrtnike in trgovce krškega okraja.
*

Sladkorni kartel se zopet ustanovi in sicer se v ta namen 
danes vrši seja češkega odseka in dne 17. t. m. na Dunaju seja 
moravskega odseka rafinerijskega društva, na katerih sejah se bo 
razpravljalo o obnovitvi kartela.

*
Zvišanje cene za bakrenovalčne in svinčene izdelke.

Kartel avstro-ogrskih tvrdk za Izdelovanje bakrenih predmetov je 
od 12. t. m. zvišal za izdelke iz bakra cene za 10 K pri 100 kg. 
Istotako so avstrijske tovarne za svinčene izdelke zvišale cene za 
svinčene cevi in plošče pri 100 kg za 2 K-

Povišanje carine na Turškem. Turška se že dalj časa po
gaja z evropskimi vladami, da bi zvišala carino za 3 70 na uvozne 
predmete. Glede pogojev, pod katerimi bi se zvišanje dovolilo, se še 
niso zedinili. Najbrž se pa to v kratkem zgodi, toda to bo gotovo, 
da zvišanje ne nastopi takoj, ampak šele po preteku gotovega 
roka, morda dveh mesecev.

Peti mednarodni zavarovalni kongres se je dne 10. t. m.
otvoril v Berolinu. Tudi naša vlada je odposlala tri delegate in 
poleg tega je zastopana tudi avstrijska zavarovalnoznanstvena združba 
po treh odposlancih.

*
Sposobnostni dokaz v trgovskih obrtih, kakor je bil spre

jet v zbornici poslancev. Leta in leta so trgovci zahtevali, da se 
uvede po zakonu tudi za . trgovske obrte sposobnostni 
dokaz. S tem so hoteli preprečiti, da bi vstopali v trgovino ne
sposobni ljudje, s tem postulatom so hoteli zabraniti, da bi bila 
trgovina tudi v naprej svobodno torišče vsakojakim elementom, ki 
so že drugod brezuspežno poskušali ustanoviti si eksistenco. Trgo
vina naj ne bo zavetišče in preskrbovalnica ljudem, ki so v drugih 
poklicih zaman poskušali svojo srečo. Vlada ni bila nič kaj dostopna 
tej zahtevi, no po dolgem zoperstavjanju je končno postala do
stopnejša zahtevi ogromne večine trgovstva. Permanentni odsek je 
glede sposobnostnega dokaza v trgovskih obrtih predlagal, da se 
sposobnostni dokaz uvede za detajlne trgovine z mešanim blagom, 
to je za trgovine, v katerih se prodaja na drobno brez omejitve 
vsakovrstno blago, ki je v prostem prometu in njega prodaja ni 
vezana na posebno dovoljenje. Nadalje je donašati sposobnostni 
dokaz vsem osebam, ki hočejo izvrševati trgovino s kolonijalnim, 
špecerijskim in materijalnim blagom. Za veletrgovino kakor tudi za
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trgovino, ki se omejuje le na gotovo stroko, vzemimo trgovino s 
platnom, rokavicami, pa tudi za trgovino z manufakturnim blagom, 
bi po teh določbah ne bilo donašati sposobnostnega dokaza. Jasno 
je za vsakega poznavalca trgovskega prometa, da bi bile take do
ločbe kaj nedostatne, polovičarske. Kaj važne trgovske stroke bi 
bile izločene, vrhutega pa bi se dalo ob nekoliki spretnosti ogniti 
neprijetnim določbam in pričeti samostojno trgovati tudi brez spo
sobnostnega dokaza, izvzemši le tri blagovne stroke: špecerijsko, 
kolonijalno in materijalno. Sposobnostni dokaz bi bilo donesti z 
učnimi izpričevalom in izpričevalom o vsaj dveletnem serviranju; 
z obema izpričevaloma pa bi bilo dokazati vsaj 5 letno vporabo v 
trgovini. Absolventje trgovskih šol bi imeli izkazati se s primerno 
krajšo dobo serviranja. Ta predlog ni obveljal, marveč je poslanska 
zbornica sprejela oglašeni minoritetni predlog, S tem je položaj 
glede sposobnostnega dokaza v trgovinskih obrtih 
bistveno izpremenjen. Sposobnostni dokaz se uvede za vse 
trgovske obrte, v katerih se blago prodaja na drobno. Sposobnostni 
dokaz je enoten. Cim se je kdo izkazal s sposobnostnim dokazom, 
mu je moči obrniti se v katerokoli stroko. Sposobnost se dokaže 
z učnim in izpričevalom o vsaj dveletnem serviranju. Skupna poraba 
v trgovini ali kontorski službi mota trajati vsaj šest let. Za absol
vente trgovskih šol so določene olajšave, vendar pa morajo tudi 
absolventje višjih trgovskih šol izkazati se z vsaj enoletno trgovsko 
prakso. Sposobnostnega dokaza ni treba za trgovino z živimi živalmi, 
z odpadki, za trgovino s poljedelskimi in vrtnimi pridelki, z živili, 
za branjarije in kramarije v malih krajih, ako se prodaja brez po
možnega osobja. Te določbe so vsekakor jasnejše, in bi jih bilo 
tudi v praksi laže dosledno izvajati. Za mali in srednji trgovski 
stan bo pomembna pridobitev.

Društvene vesti.
Slovenski trgovski koledar za 1. 1907 se tiska in izide v 

prvi polovici prihodnjega meseca. Brezdvomno je storjen z izdajo 
tega koledarja zopet korak naprej v razvoju našega društva in ni 
dvoma, da bodo zavedni naši društveniki ne samo pridno posegli 
po tej najnovejši društveni publikaciji, temveč si tudi prizadevali 
med svojimi prijatelji in znanci le-to razširiti. Uredništvo koledar- 
jevo je v jako spretnih rokah in si je prizadevalo, da ugodi vsem 
zahtevam modernih koledarjev. Vsebina bode zelo mnogovrstna 
in zanimiva prav tako za samostojnega trgovca kot za trgovskega 
uslužbenca. Tudi se bode odlikoval koledar od enakih publikacij 
po lični, praktični vnanji opremi. Današnji številki našega lista so 
priložene tiskovine za naročbo. Naroča se koledar naravnost pri 
društvu. Cena koledarju bo 1 K.

*

Naši učni tečaji. Kakor vsako leto namerava tudi letošnjo 
jesensko in zimsko dobo učni odsek našega društva vpeljati učne 
tečaje. V svrho zglasitve je že izdal odsek oklice. Ker pa se je 
priglasilo za druge učne tečaje le malo število učencev, ne kaže 
za letos otvoriti drugega tečaja kot za laščino. Oni gg., ki se na
meravajo tega tečaja udeleževati, se prosijo, da se zanesljivo ude
leže tozadevnega sestanka, ki ga skliče v prihodnjih dneh načelstvo 
učnega odseka. Čas temu sestanku se bo naznanil v dnevnikih.

*

Temeljni nauk v železniških tarifah. Delavni odbornik 
našega društva g. K. Meglič se je ponudil, da predava v letošnji 
učni seziji temeljni nauk o železniških tarifah, ako se 
zglasi zadostno število slušateljev. Nauk o železniških tarifah je 
neprecenljive važnosti za vsakega trgovca, zato bi bilo le želeti, da 
se udeleži teh predavanj kar največje število društvenih članov. 
Zglasitve se sprejemajo v društveni pisarni.

Izkaz društvene posredovalnice. V službo se sprejmejo: 
1 poslovodja, 2 knjigovodja, 10 pomočnikov mešane stroke, 2 po
močnika špecerijske stroke, 4 pomočniki železninske stroke, 2 po
močnika manufakturne stroke, 1 pomočnik galanterijske stroke, 
6 učencev. — Službe iščejo: 2 knjigovodja, 2 kontorista, 11 po
močnikov mešane stroke, 4 pomočniki špecerijske stroke, 1 pomočnik 
železninske stroke, 4 pomočniki manufakturne stroke, 3 pomočniki 
galanterijske stroke, 2 prodajalki, 3 blagajničarke, 7 kontoristinj.

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!“

Krila izlodna
dobro izdelana, najlepših vzorcev in najstalnejših barv, 
razpošilja komad od 1 K 60 h naprej po povzetju
" I. češko - moravska tkalnica tvrdke: —",

Alois J. Lastovica
Dalečin, pošta Jimramov (Moravsko).

Ceniki in vzorci brezplačno.

== Izurjen =

Več se poizve v upravništvu „Merkurja“.

—Svoji iv svojim! —
Opozarjamo vsakega varčnega rodoljuba na edino hrvatsko 

zavarovalno zadrugo

„CROATIA“
pod pokroviteljstvom kralj, glavnega mesta ZAGREBA.

Ista zavaruje na Štajerskem, Kranjskem in Koroškem vse 

premičnine, živino in pridelke proti ognju po najnižjih cenah. 

Vsa pojasnila daje

Podružnica „CROATIE“ v Trstu.

Zastopniki se iščejo po vseh večjih krajih KRANJSKE, ŠTAJERSKE 
in KOROŠKE.





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

Letnik III. V Ljubljani, dne 15. oktobra 1906. St. 10.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“;!

Izredni občni zbor.
Prihodnji mesec 26. novembra poteče leto, ko smo 

se zbrali k slavnostnemu zborovanju, da poslavimo 
petletno plodonosno delovanje našega društva. Na tem 
zborovanju se je soglasno in z velikanskim navdu
šenjem sprejel velepomemben predlog, da društvo dela 
na ustanovitev lastnega trgovskega doma. O koristi in 
potrebi trgovskega doma je takratni predlagatelj obširno 
razpravljal, zato se danes ne spuščamo v podrobnosti. 
Šel je tedaj le en glas med slovenskim trgovskim 
svetom : da, svoje zavetišče moramo imeti, svoj dom, 
središče in shajališče vseh slovenskih trgovcev in na- 
stavljencev !

Kdo bi si pa mislil, da se je skoro po preteku 
leta našla oseba, ki je po časopisih začela gonjo 
proti „Trgovskemu domu“ ter poudarjala tega nepo
trebnost. Napadale so se osebe, ki so sprožile in ute
meljevale misel za ustanovitev trgovskega doma, 
napadal se je pa tudi odbor, ki je po naročilu občnega 
zbora propagiral to misel ter nabiral prispevke za 
nameravani dom. Odbor se ni hotel braniti po časo
pisih, kar je edino prav, ampak zatekel se je pred 
edino kompetentno sodišče, ki ga ima soditi, sklical 
je na nedeljo, 14. t. m. izredni občni zbor, da da s tem 
vsem nezadovoljnežem priliko, da ga obtožijo, oziroma 
da utemeljujejo svoje nesramne napade po časopisih.

Tega občnega zbora se je udeležilo čez 90 rednih 
in veliko podpornih članov, torej je bilo nad sto 
članov navzočih, kakor še pri nobenem občnem 
zboru.

Predsednik g. Al. Lilleg je otvoril izredni občni 
zbor z besedami :

„Otvarjam današnji občni zbor ter srčno pozdravljam 
udeležence tega, ki so se v tako obilem številu zbrali. 
Konštatiram sklepčnost“. —-

G. Jos. Zupančič: „Po mojem mnenju nismo 
sklepčni, ker mora biti navzočih po pravilih 100 
v Ljubljani stanujočih rednih članov.“

Predsednik: „Prosim, preštejte redne člane!“

G. Zupančič prešteje navzoče ter pravi, da je samo 
79 rednih članov.

Predsednik konstatira, da je zbor sklepčen, ako je 
navzočih 88 oziroma 90 članov, ker je v zadnjem času 
odšlo mnogo članov k vojakom.

Prešteje se še enkrat redne člane, katerih je bilo 
87 in ker je skoro na to došlo okrog 6 rednih članov, 
je predsednik še enkrat konstatiral sklepčnost, pozdravil 
zastopnike ljubljanskih časopisov ter oddal predsedstvo 
podpredsedniku g. Ig. Kes s 1 erj u. Nato je g. Lilleg 
poročal naslednje:

Častiti zborovalci!
V imenu odborovem mi je podati naslednje po

ročilo, soglasno sklenjeno v odborovi seji dne 11. t. m.:
Povod današnjemu zborovanju je članek „Tr

govski dom in trgovski nastavljenci,“ ki je izšel v 
nekaterih slovenskih časnikih. Domnevati smemo, da Vam 
je članek znan, navedemo naj zategadelj le kratko 
njegovo vsebino:

Članek „Protidomovcev“.

V članku se pravi, da se je začela velika akcija 
za takozvani „Trgovski dom“. Staviti da se hoče re- 
prezentacijsko stavbo, celo na tri nadstropja. Za ta fond 
da se berači povsod, celo pri Nemcih, poudarja da se, 
da je slovensko trgovstvo z veseljem pozdravilo idejo 
„Trgovskega doma“ : ni pa niti pet glav, ki bi vedele 
za kaj gre. Trgovski nastavljenci pa da so sploh proti 
temu domu, ker cela akcija kaže, da se hoče porabiti 
in izkoriščati za to podjetje trgovstvo in nastavljence, 
kateri pa ne bodo imeli ne koristi ne besede, ako bi 
kdaj stal „Trgovski dom“. Kaj da bo koristil dom 
trgovcu v postranskih krajih, kaj nastavljencu, ki se 
naj sedaj trudi za ta dom. Ako je imel nesrečo, se 
postaral in izgubil svoje delavne moči, je postal tako
rekoč berač, pravi članek, da se ne bo smel zateči v 
„Trgovski dom“ in iskati tam pomoči in podpore. 
Pred nekaj leti da se je izprožila ideja si ustanoviti pod
porni zaklad za onemogle člane društva. Delalo se je 
zanj z vso vnemo. Sčasoma pa da je postalo mirno,

10
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zaklad se je skoraj pozabil, celo izginil da je! Ni več 
modern, za to sta spravila „dva“ novo idejo na program, 
t. j. „Trgovski dom“. Rodila se je v glavi „prvega“, ki 
je v slovenski javnosti po nepotrebnem diskreditiran in bi 
zopet rad dobil kredit, in „drugi“, ki bi morda rad postal 
kak „derehter“, jo neguje. Bije da se na veliki reklamni 
boben za dom, hoče se odvrniti vsa pozornost in vsi 
prispevki od prepotrebnega podpornega zaklada. Za
sledujejo da se le osebni interesi. „In ker ne bomo 
imeli zavetišča v ,Trgovskem domu“, Se tudi ne moremo 
in ne smemo zavzeti za to idejo, pač pa jo moramo 
odločno obsojati, moramo zahtevati, da se opusti in se 
zbirajo prispevki le za podporni zaklad.“ Za „Trg. 
dom“ da ni potrebe ne denarja. Članek na to po
udarja veliko potrebo podpornega zaklada. Od pod
pornega zaklada bomo imeli koristi, zahtevamo, da se 
stekajo vsi prispevki vanj, se zanj agitira in opusti ideja 
vsakega drugega fonda. To da je zahteva preudarnih 
in razsodnih trgovcev in nastavljencev, ki ne poznajo 
ne osebnih interesov, ne častihlepnosti. V članku se 
poživljajo stanovski tovariši, da predmetov, ki se sedaj 
prodajajo v prid nepotrebnega „Trgovskega doma“, 
tako dolgo ne prodajajo, ampak nakup odsvetujejo, 
dokler se prispevki ne stekajo v podporni zaklad. 
Skratka : proč s „Trgovskim domom“, na dan podporni 
zaklad! (Klici: „Koledar! Koledar!)

Obtožba brez obtožitelja.

Tako torej članek, ki je podpisan s „Protidomovci“. 
Domnevati moramo, da so to sami člani našega 
društva. Domnevati moramo to radi velike skrbi, ki jo 
razodeva članek za naše društvo, pa tudi vsled direkt
nega poziva v njem, naj trgovci in trgovski uslužbenci 
pristopajo k slovenskim trgovskim društvom v Ljubljani 
ali v Celju, torej tudi k „Merkurju“. Če pa so članek 
spisali ali provzročili člani, bi vsakdo, ki pozna 
društveno organizacijo, ki pozna pravice in dolžnosti 
članov, menil, da so se „Protidomovci“ najprej obrnili 
do društvenega odbora v tej zadevi, ali da so zahtevali 
občni zbor in se šele potem zatekli v javnost. Nič 
tega, častiti zborovalci! Konstatirano bodi, da 
odbor ni prejel niti najmanjšega poziva, 
pritožbe ali želje, slične tem v članku 
„Protidom ovce v“! Že to mora vzbuditi sum, da 
stvar morda vendarle ni taka, kakor se 
slika v tem članku, vzbuditi sum, da pisec ali 
pisci niso niti sami zase docela prepričani, da sveti 
iz tega članka obraz hčerke božje, zlate resnice! Re
cimo, da se „Protidomovci“ tako nekako temno za
vedajo, da njih informacije morda vendarle niso prave, 
saj bi se sicer ne zatekli pod plašč brezimenstva 
v javnost, ko jim je v društvu samem dana 
prilika, stvari, če je res dobra, lažje in 
hitreje pomoči do veljave.

V članku torej je po brezimnih članih odbor 
takorekoč obtožen ! Kdo ga toži, doslej še ne vemo, 
moremo kvečjemu domnevati! Tožnika potemtakem 
takorekoč ni! Ali obtožba je tu, kar v treh časopisih 
je, in ker je odboru na tem, da izvedo člani čisto 
resnico, zato se postavlja sam na zatožno klop pred 
Vas, častiti zborovalci, ki ste, zbrani na občnem zboru, 
edino kompetentni soditi ga in obsoditi ali oprostiti. 
Odbor sam zahteva, da sodite o njem, ter upa, da 
brezimni tožniki vržejo danes krinko brez
imnosti raz se in nastopijo odkrito kakor 
se spodobi možem! (Klic : Tako je ! Nastopijo naj !) 
Dajemo jim s tem priliko, da na edino pristojnem mestu, 
na mestu, kjer edino se zadeva sploh more rešiti, 
zastopajo svoje mnenje in trditve.

Odgovor na obtožbo.
Sedaj pa bodi dovoljeno odboru, se „zagovarjati“ 

proti obtožbi, kakor je prišla v javnost. Ne bo težak 
ta zagovor ! Saj ima odbor v bistvenih točkah obtožbe 
znamenite priče za se — Vas vse, častiti zboro
valci, ki ste gotovo vsi bili zbrani na veličastnem 
slavnostnem občnem zboru dne 26. novembra 1905 ob 
praznovanju društvene petletnice, ko se je soglasno z 
velikim navdušenjem sklenilo : „1.) Misel, izproženo po 
g. Ivanu Jebačinu, da je zbirati zaklad za 
stavbo slovenskega trgovskega doma, po
zdravlja današnji izredni občni zbor z od
kritosrčnim veseljem, 2.) gosp. Iv. Jebačinu, kije 
prvi daroval v ta namen znaten dar, izreka občni zbor 
najtoplejšo zahvalo!“

Soglasno, častiti zborovalci, in z velikim 
navdušenjem se je storil ta sklep in ni ne
upravičeno, po velikem zanimanju, ki ga „Proti
domovci“ kažejo za društvo v svojem članku, 
sklepati, da so bili tudioni natem občnem zboru, 
da so torej tudi oni glasovali za ta sklep. 
In sedaj se očita odboru, da skuša izvršitev tega 
sklepa pospešiti, kolikor le more, sedaj se mu očita, 
da je začel „veliko akcijo“ za „Trgovski dom“, očita, 
da vrši to, kar mu je naložil občni zbor, očita, da 
izvršuje svojo dolžnost!

Osebne koristi.
Gospoda, naj bi bil „Trgovski dom“ tudi v 

resnici nepotreben, da, škodljiv, naj bi bil tudi 
odbor sam prepričan o tem, on ni smel drugače 
ravnati, kakor je, on je moral delovati v izvršitev 
tega, kar mu je naložil soglasno najštevilnejši 
občni zbor, kar jih je društvo imelo od svojega po
stanka. In ves ta mnogoštevilni občni zbor, izvzemši 
seveda „pet glav“, naj bi ne bil vedel, za kaj gre, naj 
bi ne bil iz prepričanja za „Trgovski dom“ : Vsi naj 
bi bili šli na „lim“ dvema osebama, ki iščeta osebnih 
koristi s — „Trgovskim domom?! Gospoda moja, lep 
pojem to o naši in Vaši inteligenci! Ena teh oseb nas
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je na občnem zboru tako speljala, da smo ji še so
glasno — najbrž tudi protidomovci — da smo ji torej 
soglasno izrekli še zahvalo zato speljanje : izprožitev misli 
o gradnji „Trgovskega doma1'. Speljala nas je, saj ima 
osebne koristi, saj išče v slovenski javnosti kredita, menda 
s tem, da je prva — žrtvovala znatno vsoto za „Trgovski 
dom“. Pač vsakemu trgovcu, častiti zborovalci, vsakemu 
trgovcu, ki kaj žrtvuje za narodne namene, bi se potem 
lahko očitalo, da dela reklamo za se! Gospoda, kam 
pridemo s takimi očitki pri nas, kjer itak ni mnogo po
žrtvovalnosti ! Naposled reklamo dela vsak trgovec, ali : 
ne vsak tako, da ima tudi narod kaj od nje! (Dobro klici.)

Ta oseba je torej izprožila misel — druga oseba 
jo pa neguje — seveda zopet v lastno korist! Postati 
hoče „derehtar!“ Gospodje tovariši, kdo se ne smeje? 
Toda stvar je resna! Zal, da opažamo pri nas prečesto, 
da se skuša možem, ki kaj delajo, ki se žrtvujejo, pri- 
studiti delovanje, pristuditi z vsemi mogočimi ali bolje 
nemogočimi očitki, tudi najneverjetnejšimi, češ, vedno 
bo dobiti kalinov, ki bodo verjeli najnespametnejše in 
najneutemeljenejše trditve. In ni vsakdo tako trden, da 
bi ga take govorice ne odvrnile od dela, mu ne ohla
dile navdušenosti, ki je je treba za vsako veliko, 
dolgotrajno, trudapolno delo. Želimo le, da bi „bo
dočega „derehtarja“ te govorice ne odvrnile od nas, da 
ne bi omagal v svoji navdušenosti in trudaljubivosti, 
ki jo ni poplačati z nobenim denarjem, kaj še z ime
nitno službo „derehtarja“ slovenskega trgovskega doma. 
Žal, da mu v zahvalo niti tega mesta ne bomo mogli 
podeliti! Žal, da mu niti službe portirja ne bomo 
mogli dati, dabi sevsaj sijajilvsijajni uniformi pred „por
talom“ in poveličeval reprezentančnost najmanj trinad
stropne palače. Za hišnika brez plače ga naredimo in 
stanovanje bo plačal, to bo zahvala, primerna stari 
slovenski navadi, in še očitali mu bomo, da se je za 
to mesto pehal in mučil leta in leta! (Dobro klici !)

Kompetenca občnega zbora.

V resnici, kvečjemu hišnika bomo rabili v svoji 
palači, mogočni, kakor so mogočne vse slovenske pa
lače. Saj ne bomo ob majhnih naših sredstvih mogli 
zidati kakšnega bahatega „praskavca oblakov“ ali kak
šnega bogato okrašenega stavbnega umotvora. Kakšna 
bodi stavba, kakšna njena vnanjost in velikost, o tem 
se doslej še ni ničesar sklepalo v odboru. O tem, kdaj 
in kako in s kolikimi stroški naj se izvede stavba, bo 
pač sklepati posebnemu občnemu zboru in gotovo 
je, da se ne bo storilo ničesar, s čimer ne bi 
bili vsi članizadovoljnialivsaj njihvečina- 
Čemu torej napadi na odbor, ko ima v vseh podrobnostih 
samo občni zbor, to je vsi člani, odločati. Za tako 
odločitev pa je seveda sedaj še prezgodaj. Lanski iz
redni občni zbor se je mogel samo izreči za to, da se 
nabira zaklad, ker je smatral odborovo utemeljevanje

potrebe trgovskega doma za pravo, ker je uvidel, da 
ima ta dom dober namen in velik pomen, ker je uvidel, 
da bo društveni dom v doglednem času postal neizo
gibna potreba, če naj društvo še dalje napreduje, če 
naj dobro vrši svoje naloge, če naj bo za nekatere 
izmed njih sploh sposobno !

Podporni zaklad.
Ena nalog, ki si jih je društvo postavilo, je tudi 

ona, ki jo poudarjajo „Protidomovci“ v svojem članku : 
podpora bolnim, onemoglim, brezposelnim, nesrečnim. 
Gospodje „Protidomovci“ se silno motijo, če mislijo, 
da bo onim, ki so brezposelni ali v službi onemogli 
ali vsled nesreče prišli ob kruh, ali kakor se okusno 
izražajo „Protidomovci“ : „faliranim trgovcem in kre
panim komijem“ (Klici: Žalostno, sramota, fej !) dru
štveni dom zaprt. Ravno „Trgovski dom“ bo društvu 
olajšal, zadostiti tozadevni svoji nalogi, mu omogočil 
priskočiti na pomoč nesrečnim članom brez doma.

„Trgovski dom“ in pa podporni zaklad, o katerem 
se v članku neresnično — ali vedoma in namenoma, 
ne vemo — trdi, da je celo že izginil — sta napravi 
ki druga druge ne ovirata, nasprotno „Trgovski 
dom“ bo izdatno podprl in olajšal dosego namena, 
ki si ga je društvo dalo z osnovo podpornega zaklada. 
Neposredno na že omenjeni način — in da se porabi 
dom tudi kot zavetišče, je vendar odločiti Vam vsem 
in ne odboru samemu, nesmiselno je torej, češe 
Vam, ki imate sami odločati, zatrjuje, da „ne 
bosteimeli zavetišča v nj e m.“ (Res je!) Posredno 
pa tudi dohodki doma morejo ojačiti podporni zaklad. Sicer 
pravijo „Protidomovci“ : „Ne dajte se prevarati od sladkih 
besed in obljub, ki bodo seveda obetale rožno bodočnost, 
zlate dohodke iz „Trgovskega doma“, katerih pa v 
resnici ne bo. Skušnje imamo toliko, da je sploh neum- 
ljivo, ako se najdejo še ljudje, ki se ogrevajo za tretji 
dom v Ljubljani, kjer sta že dva preveč.“ Res je, častiti 
zborovalci, skušnje so tu, in vsaka skušnja nekaj velja 
ali v tem slučaju jih nismo in ne bomo plačali mi, 
pouk iz njih bo za nas brezplačen in posneli bomo iz 
njih nauk, ne, da se sploh ne sme zidati, temveč kako 
se ne sme zidati. (Tako je!) Iz okolnosti, da je dvema 
izpodletelo, še ne sledi, da mora vsakemu ; iz skušnje, 
da se dve stavbi nista obnesli, ne bomo posneli, da se 
ne bo nobena obnesla, pač pa to, česar se nam je 
varovati, da se obnese naša. (Tako je!)

Kakšen naj bi bil „Trgovski dom“.
Pač dobro si bomo premislili in izračunali, kako 

ravnati, kaj smemo in kaj ne moremo. In zategadelj, 
dasi se še ne more ničesar odločati in sklepati o 
izvedbi stavbe, je vendar dobro, če se razmišljuje 
in razmotri va o tem, kakšen naj bi bil naš dom. 
Sme to razmotrivati menda vsakdo, gotovo pa tudi 
odbor. Naravno je, da zadeva člane jako zanima, umevno

10*
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zategadelj, da so odboru mnogi člani izrazili željo, naj 
pove, kako si misli on „Trgovski dom“. Odbor se je 
s tem vprašanjem zlasti bavil v seji dne 29 marca 1.1. 
V razpravi, ki se je objavila tudi v društvenem glasilu, 
se je poudarjalo to le: V Ljubljani so sedaj tri trgovske 
korporacije in sicer „Gremij trgovcev“, trgovsko bolniško 
in podporno društvo ter naše društvo. Prostori gremija 
in bolniške blagajne so primerni vsakdanjim potrebam, 
manjka pa posvetovalne odnosno zborovalne sobe, ki 
se bo v bodoče gotovo češče rabila. Prostori našega 
društva sestoje iz treh sob: 1.) pisarne, 2.) čitalnice in 
knjižnice ter 3.) iz sobe za pevske vaje in učne tečaje 
ter za sestanke in zborovanja. Če se delokrog društva 
količkaj poveča, na primer, če napravimo zbirko vzorcev, 
napravo, ki jo zmatra odbor za zelo potrebno, posta
nejo prostori takoj premajhni. Že sedaj niso docela 
primerni, prezreti pa tudi ni, da so od sredine mesta 
zelo oddaljeni, vsled česar trpi obisk učnih tečajev, či
talnice, pevskih vaj. Glede prostorov bo našemu društvu 
treba v bližnji bodočnosti kaj ukreniti. Priti pa mora 
prej ali slej tudi čas, da si slovensko trgovstvo postavi 
lastni dom, kakršni so že skoro v vseh glavnih mestih, 
po nekodi še celo po več. Trgovski dom naj bi bil 
reprezentativna stavba, kjer naj bi našla prostora prej 
omenjena trgovska društva, dalje gremijalna šola, trgovski 
denarni zavod, zbirka vzorcev ter eventualno višja 
trgovska šola. Stavba naj bi imela tudi eno večjo in 
eno manjšo posvetovalno dvorano, dalje restavracijo in 
nekaj sob za nastavljence, ki so brez svoje krivde brez 
posla. Posebno se je poudarjalo, da bi morala biti 
stavba kolikor mogoče praktična, da se bo kapital obre
stoval. Zlasti bi bilo skrbeti, da se zgradi na pravem 
prostoru, kjer bi se spodnji prostori lahko oddali za 
kupčije. V objavi te razprave v listu se je pa naglasilo, 
da se je to razpravljanje, ki bi se nekaterim zdelo 
morda še prezgodno, vršilo radi tega, ker se je od 
mnogih strani izražala želja, naj se pove, kako si odbor 
misli „Trgovski dom“, in pristavilo, da ni izključeno, 
da se ideja prej, kakor si mislimo, uresniči na zadružni 
podlagi; zlasti če se zaklad okrepi, bi morda gremij 
in bolniška blagajna posegla po deležih, če se jima 
dokaže, da se bo podjetje rentiralo. Tako torej, mislilo 
se ni na nobene kapitaliste, od katerih bi si izposoje- 
vali ali jih pripustili kot solastnike, mislilo se je marveč 
na društva, ki so v naših rokah, pri katerih imajo besedo 
tudi naši člani. Naravno pa je tudi, da se ni moglo 
misliti na kakšno bajto, da se sme zahtevati nekaj re
prezentativnosti. Reprezentativnost ali celo veličastnost 
je docela združljiva s praktičnostjo in prikladnostjo 
stavbe za naše namene, da, morda bo s praktičnostjo 
in primernostjo reprezentativnost sama po sebi dana, 
vsaj gotovo prej, nego z mnogo denarja zahtevajočo 
baharijo, ki navadno jemlje mnogo prostora in često 
dela ostali prostor nepraktičen ali celo neraben.

Ali — kakor rečeno — to so razmotrivanja, sklep 
(Janes še ni mogoč noben glede izvedbe stavbe. Toda 
eno stoji: Društvo bo prišlo nekoč in morda kmalu v 
položaj, da bo lastne prostore neobhodno potrebovalo, 
ker primernih ne bo dobilo v najem. Že danes so mu 
prostori premajhni, posamezni deli društvene delavnosti 
se ovirajo medsebojno. In vendar smo šele v pričetku 
razvoja. Če je društvo v resnici življenja in krepkega 
razvoja zmožno — in o tem menda ni dvoma — potem 
pride kmalu čas, ko mu tudi največje stanovanje, ki 
bi ga moglo dobiti, ne bo zadostovalo. Moralo se 
bo naposled odločiti za gradnjo lastnega poslopja. Če 
se je že sedaj pričelo zbirati denar v ta namen, se 
mora tako ravnanje imenovati le razumno in previdno.

Kako se nabira za stavbni zaklad?

In kako se nabira! Iz članka „Protidomovcev“ 
nekako zveni, kakor bi se trgovski uslužbenci naravnost 
drli za „Trgovski dom“, kakor bi morali na stara leta 
iti beračit, ker dajejo za ta dom, namesto za podporni 
zaklad. Naravno je, da se je odbor obrnil do trgovcev 
in nastavljencev za prispevke, saj gre za njihovo stvar. 
Konstatirano pa bodi, da odbor ni nikogar odvračal 
od prispevanja za podporni zaklad, tudi zanj so pozivi 
v društvenem glasilu (čeki). Nikogar ni silil ali prigo
varjal, naj da raje za dom kakor za podporni zaklad. 
Kdor je dal, je dal docela prostovoljno. Odbor sam je, 
v svesti si dane naloge, priredil veselico, ki gotovo 
nobenemu trgovskemu nastavljencu ni dala prilike, 
kaj še, da bi se ga bilo sililo „trošiti svoje krvavo 
zaslužene beliče“. Ali po mnenju „Protidomovcev“ bi 
tudi kdo drug ne smel ničesar dati za „Trgovski dom“ : 
lepo zahvalo imate v tem članku Vi, dragi tovariši, ki 
se Vam je posrečilo pridobiti nekaj prispevkov od tujih 
tvrdk, ki so se tako nekoliko oddolžile tistemu 
stanu, od katerega imajo lepe dohodke. In 
kako se še zbira zaklad za „Trgovski dom“? Gospod 
Ivan Jebačin, lastnik jugoslovanske tovarne za kavne 
primesi, se je zavezal darovati za „Trg. dom“ od svojih 
izdelkov v škatljicah in sicer od 100 kg po 1 krono. 
Vprašam Vas, častiti zborovalci, ali naj bi bil odbor 
to velikodušno ponudbo z zaničevanjem odklonil? Ali 
je morda to narodni greh, če v zahvalo za to pomaga 
odbor, pomagajo trgovci in trgovski uslužbenci razširjati 
proizvode edine slovenske industrije te stroke, ki 
torej nobeni slovenski tvrdki ne konkurira? Ali je to 
greh, danes, ko se vedno in vedno iznova glasi klic 
po osamosvojitvi slovenske trgovine, po osnovi in 
okrepitvi slovenske industrije, ko se čujejo pozivi k 
obrani proti množečim se tujim podjetjem? Ali ni mar 
dolžnost našega društva podpora domače industrije in 
trgovine! Ali naj morda vlaga peticije, naj se deželne 
meje zapro proti tujim podjetnikom, ali ni boljša 
obrana krepka slovenska industrija, ali ni
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najboljša krepitev zanj o pridobivanj e od
jemalcev? (Krepko odobravanje!) Ali ni mar docela 
dopustno podpiranje razpečavanja specijalno domače 
kavne primesi, dandanes, ko še 3/4 slovenskih odje
malcev jemlje blago neslovenske, izven slovenskih 
dežel nastanjene industrije: prostora torej dovolj še 
za več slovenskih podjetij te stroke. (Tako je!)

Izdal se je dalje slovenski trgovski koledar, 
delo nekaterih požrtvovalnih članov, katerega dohodek 
je namenjen „Trgovskemu domu“. Ali naj morda tu 
iščemo glavnega vzroka nevolji „Protidomovcev“ ? (Klici: 
Tu, tu !) Istočasno je namreč tudi zasebnik izdal slovenski 
trgovskoobrtni žepni koledar, in kolikor je nam znano, 
ne v prid — podpornemu zakladu! Ali naj se umakne 
podjetje v skupno korist podjetju v prid privatnika? Ali 
naj se društvu Merkur šteje tudi to v zlo, da je v 
društvu že davno vzniklo misel, izdajati trgovski ko
ledar, uresničilo vkljub temu, da se je — pozneje iz
mislil isto storiti zasebnik? Gospoda moja, odgovor 
na to bo znal dati vsakdo izmed Vas brez pomisleka !

In po vsem tem bodi dovoljeno vprašanje, ali res 
„cela akcija kaže, da se hoče porabiti in izkoriščati za 
to podjetje trgovstvo in nastavljence, kateri pa ne 
bodo imeli ne koristi, ne besede, ako bi kdaj stal 
„Trgovski dom“? (Klici: Ni res!)

Neobhodna potreba doma za uspešno vršitev 
društvenih nalog.

Seveda nabira se za „Trgovski dom“ in ne, kakor 
žele „Protidomovci“ samo za podporni zaklad.Omenilo 
se je že, v kakšni zvezi more in mora biti podporni 
zaklad, oziroma njegov namen s „Trgovskim domom“. 
Ali še nekaj drugega je! Kolikor je tudi hvalevredna 
misel podpiranja bolnih, onemoglih, brezposelnih članov, 
kolikor je tudi vsega priznanja vredno, da je društvo 
privzelo tudi to nalogo, vendar se mora poudariti — 
in če to storimo, nikakor ne mislimo omalovaževati 
podpornega zaklada — ravno, ker se v članku 
„Protidomovcev“ omalovažuje vse drugo, 
kar je društvu naloga, moramo torej poudariti, 
da je namen podpornega zaklada vendar le eden 
izmed mnogih namenov, ki jih ima društvo, poudariti, 
da društvo ne more imeti edinega tega na
mena (klici: Tako je!) —saj že obstoji drugo društvo z 
enakim ali podobnim namenom in samo zanj, in to društvo 
je v naših, slovenskih rokah — temveč, da naša pravila 
pred vsem na prvem mestu navajajo kot namen 
društva strokovno in splošno izobrazbo. Tej 
nalogi ima društvo posvetiti glavno skrb. Na članih je, 
da se poslužijo sredstev, ki jim jih nudi društvo v ta 
namen, na društvu pa je, da ta sredstva čim dalje bolj 
izpopolni, da tako članom omogoči oborožiti se z 
najboljšim orožjem za pridobitev in obvarovanje ugod
nega stališča: z uma svetlim mečem! Imamo tu list, 
imamo tu či ta 1 n i co in knjižnico, imamo tu učne

tečaje in predavanja, izprožila se je dalje misel 
na osnovo zbirke vzorcev in izproži se morda še 
kakšna misel, ki naj pomore k popolnejši dosegi tega 
namena. Društvo pa je ustanovilo tudi posredo
valnico služb, da z njo pomaga članom, izogniti 
se brezposelnosti ali jo vsaj kolikor mo
goče okrajšati. Društvu je dalje po pravilih naloga, 
pospeševati koristi trgovskega stanu sploh in društvenih 
članov posebej : da izve želje članstva, da dobi in
formacije iz trgovskih krogov, mu je prirejati shode 
in sestanke. Pospeševati mu je stik trgovstva, 
zbliževanje, spoznavanje in organiziranje 
slovenskega trgovstva. Ne more se društvu očitati, da 
ni vseh moči zastavilo v dosego teh namenov, ki so 
pred vsem njegovi glavni nameni. Toda, častiti zboro
valci, doseči kaj, je bilo doslej prava umetnost. Za vse 
navedene dele društvene delavnosti, oziroma sredstva 
— in če pogledate društvena pravila, boste videli, da 
je to pretežna večina vsega, kar društvu predpi
sujejo — je treba seveda prostorov bodisi za na
prave in sredstva sama, bodisi za njih upravo, in za 
večino posebnih, ločenih prostorov. In za vse 
to imamo danes na razpolago 2 večji sobi in 1 kabinet! 
Pri tem pa še nismo omenili zabavne vezi, ki ima 
biti društvo po pravilih svojim članom, omenili nismo 
zabav in veselic in plesnih tečajev, da se izognemo 
očitku, kakor bi jih smatrali za tako važne naloge, kakor 
zgoraj navedene ali pa podporni zaklad. Tudi gospodje 
pevci naj nam ne zamerijo, če jih omenimo le mimo
grede. Oprosti se naj nam torej, če zabavno delovanje 
in delovanje našega vrlega pevskega zbora izvzemamo, 
ko trdimo, da je bila prava umetnost v dosedanjih' 
prostorih v tako obširnem delokrogu doseči to, kar se 
je doslej doseglo. Z mirno vestjo, da ne pretiravamo, 
lahko rečemo : že danes so nam naši prostori 
pretesni in komaj bi že za današnje svoje potrebe 
dobili v mestu tudi za drag denar tako stanovanje, ki 
bi bilo docela primerno, da ne bi eno delo ovi
ralo drugega. Kaka težava pa bo še le v pri
hodnje, saj moramo vendar imeti namen, ne ostati 
pri sedanjem obsegu delokroga, temveč ga še čim 
dalje bolj razširiti. Dobro uspevanje društva je tesno 
spojeno z dobrimi, ugodnimi, društvenim namenom 
prikladno zidanimi in urejenimi prostori. Za dobro 
dosezanje glavnih društvenih namenov, za 
omogočitev osnove važnih naprav sploh 
torej skrbimo, če delamo z vsemi močmi 
nato, da čim prej dosežemo svoje poslopje! 
In to naj bo zlo, če skrbimo za uspešno vršitev glavnih 
društvenih nalog, zlasti če vsled tega ne trpi tudi ne 
nobena druga naloga, ampak more le še tem bolj 
prospevati !

V svojem domu edino se bo moglo društvo, 
njega življenje in delovanje docela razviti v vsakem
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oziru, tu edino pabodo tudi vnanji člani imeli 
od društvenih prostorov kakšne koristi, 
katerih sedaj nimajo nobenih. Kako mnogokrat ima 
opraviti ta ali oni član, trgovec ali nastavljenec, v 
Ljubljani, bodisi v trgovskih in službenih bodisi v za
sebnih opravkih! Kaj bi bilo naravneje, kakor, da se 
zateče k našemu društvu po končanih opravkih v krog 
stanovskih tovarišev, da utrdi stare prijateljske vezi in 
ustvari nove. Kolikega pomena bi bilo za organizacijo, 
za spoznavanje in zbliževanje, ko bi imeli naši trgovci 
in nastavljenci shajališče, prostor, kjer bi gotov čas 
zanesljivo dobili družbo stanovskih tovarišev. Našega 
društva naloga je skrbeti za stik trgovstva. Danes tej 
nalogi ne more biti kos, ker nima prikladnih prostorov. 
V „Trgovskem domu“ pa bi vnanji člani lahko tudi 
dobili stanovanje za nizko ceno ter hrano. Kolika 
vzpodbuda to za vnanje člane, ko bi mogli prišedši v 
Ljubljano iti takorekoč na svoje, v svoj dom, med 
enakomisleče tovariše, kako mogočna vez bi bil tak 
dom za slovensko trgovstvo. In tak dom, dragi to
variši, imamo pred očmi, tak dom hočemo ! Hočemo 
praktično stavbo — praktično za društvo kot celoto, 
praktično in koristno za člane posameznike. Za 
tak dom zbiramo denar, zbiramo ga za svoje učilišče, 
shajališče, zavetišče !

In sedaj — sodite, dragi tovariši!“
Dolgotrajno, burno odobravanje, ploskanje in 

živioklici so sledili temu poročilu.
G. Lilleg je iznova prevzel predsedstvo ter rekel, 

ko se je navdušeno odobravanje poleglo:
„Otvarjam debato o poročilu ter poživljam, da se 

oglasite k besedi, ker je edino tukaj umestno, da se 
razpravlja o trgovskem domu.“

Nestrpno smo pričakovali, da se bodo „protido- 
movci“ zdaj oglasili ter zastopali svoje napade po ča
sopisih, to tembolj, ker so bili, kakor se je nam za
trjevalo, navzoči. Bilo je vse tiho !

Naposled se k besedi zglasi g. A. Pintar ter 
pravi :

„Cenjeni zborovalci ! Slišali smo temeljito poro
čilo g. predsednika o stvari, ki se je popolnoma ne
utemeljeno napadala v časopisih. Tu, edino na občnem 
zboru je umestno, da se graja in kritizira, če odbor 
ne dela vsega prav. Gotovo moramo obsojati časniško 
polemiko ter one, ki so jo začeli. Danes imajo priliko, 
da se oglasijo in če so bili mnenja, da je njih stvar 
dobra, naj bi se obrnili do odbora, ki ni tako samo
voljen, da ne bi uvaževal vsake pritožbe. Danes vidimo, 
da se je delala odboru krivica in dolžnost občnega zbora 
je zato, da se mu izkaže popolno zaupanje. Moje mne
nje je, da pooblaščamo odbor, da izvaja konsekvence 
iz časniških napadov. (Klic: Proti komu pa? nihče ni 
proti njemu !) Predlagam tudi, naj današnji občni zbor 
izreče odboru popolno zaupanje!“

Predsednik: „Predlog g. Pintarja, da se odboru 
izreče zaupnica, dam na glasovanje ter prosim one go
spode, ki so za ta predlog, da vzdignejo roke.“

Vsi navzoči so vzdignili roke in klicalo se je : 
„Živio, predlog je soglasno sprejet!“

Predsednik: „Zdaj pa prosim one, ki so proti 
predlogu, naj vzdignejo roke!“

Niti ena roka se ni vzdignila! Nekdo je zaklical: 
„Z lučjo jih bo treba iskati!“

Predsednik: Predlog, da se izreče odboru zaupnica, 
je torej soglasno sprejet. Preden zaključim današnji 
občni zbor, zahvalim še enkrat častite zborovalce za 
udeležbo ter Vas poživljam, da vztrajate trdno pri tem, 
da dosežemo kdaj svoj cilj ter da se bomo še vsi, kar 
nas je danes tukaj, enkrat shajali v bodočem „Trgov
skem domu“!“

Burno ploskanje in živioklici so sledili tem be
sedam. Slišali so se tudi klici: Živio slovanska kava !“

Tako se je torej končal ta pomembni občni zbor 
z nepopisno blamažo „protidomovcev“. Iz izida moremo 
izvajati le dvoje: prvič, da „protidomovci“ (najbrž le 
ena oseba) sploh niso člani društva „Merkur“ ali drugič, 
da je tista oseba, ki je proti „Domu“ in proti odboru, 
član in da je bila tudi navzoča na občnem zboru, da 
pa ni imela toliko poštenjainznačajav sebi, 
da bi odkrito nastopila in zagovarjala svoje mnenje, 
ampak se je bojazljivo in strahopetno potuhnila ter — 
kar je najbolj značilno — glasovala za „Trgovski 
dom in za zaupnico odboru. Osebam prve vrste 
odbor ni in ne sme biti odgovoren, ker dela le to, kar 
mu člani naročijo na občnem zboru. Osebam druge 
vrste pa moramo izreči le svoje zamičevanje, kajti za
hrbtno in brezimno napadati, a se potem potuhniti, 
zna vsak podel človek in če so to društveniki, se jih 
mora vsak pošten član le sramovati.

Odbor je dosegel na občnem zboru sijajno za
doščenje in to mu bodi v bodrilo, da še nadalje tako 
požrtvovalno in nesebično deluje v dosego ciljev, ki 
mu jih je naročil občni zbor, v prvi vrsti, da se skoro 
skoro uresniči stavba dpma slovenskih trgovcev in na
stavljencev. Popolno zaupanje in najtrdnejšo zaslombo 
ima v svojih članih in to je vse, več mu ni treba !

Naš „Trgovski koledar za leto 1907“.
Slovensko trgovsko društvo „Merkur“ si je v 

svojem programu postavilo nalogo, da skrbi za po
vzdigo strokovne in splošne izobrazbe slovenskega 
trgovskega stanu. V dosego tega lepega namena se je 
odločilo izdajati svoje glasilo in slovenske knjige. Že 
pred leti je izdalo društvo „Menično pravo“ in s tem 
ustreglo živi potrebi. Ne le naši trgovci in trgovski 
sotrudniki, marveč tudi drugi so z veseljem segli po
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knjigi; lepo število iztisov se je razpečalo takoj, ko je 
izšla knjiga in še sedaj se redno od meseca do meseca 
oddaja „Menično pravo“ iz zaloge.

Danes nam je konstatovati z veseljem, da je izšla 
druga publikacija v zalogi slovenskega trgovskega 
društva — „Trgovski koledar“ za leto 1907 v žepnem 
formatu. Pred nami leži lično delo: „Trgovski koledar“ 
za leto 1907. Reči moramo, da je rodila trgovski ko
ledar dejanska potreba. Slovenski trgovski stan doslej 
ni imel lastnega koledarja. Z izdanjem trgovskega ko
ledarja je društvo izvestno ustreglo našemu trgovskemu 
stanu. Naša iskrena želja je, da ostane trgovski koledar 
redna publikacija društva; želimo, da izdaja društvo 
odslej leto za letom „Trgovski koledar“. Upamo, da 
postane koledar nepogrešen prijatelj. in spremljevalec 
naših trgovcev in trgovskih sotrudnikov. Začetek je 
storjen, in mislimo, da je začetek dober. Vsem ustreči 
in vsakogar v vsakem oziru zadovoljiti, je seveda ne
mogoče; društvo pa bode seveda drage volje spreje
malo nasvete iz kroga svojih članov ter jih vpoštevalo 
ob izdaji drugega letnika.

Trgovski koledar je jako okusno opremljen; na 
platnicah in na načelni strani ima embleme, čigar 
risbo je prav srečno izvršil akad. slikar gospod Maksim 
Gaspari. Format je zelo pripraven. Poleg kalendarija 
najdemo v koledarju raznovrstne podatke, ki so po
trebni v trgovski praksi. Tako kolkovne lestvice, katerim 
slede podrobna določila za kolkovanje listov, spisov, 
vlog, itd., ki so alfabetično urejena. Slede jim poštne 
določbe, pregledno razvrščene. Potem obsega koledar 
celo vrsto tabel : „Kovani denar raznih držav“ ; „Mere 
in uteži nekaterih držav, ki še niso uvedle metričnega 
zistema“; „Obrestne tabele“ za izračunanje 3 %, 
3%%, 4%, 4 V/o, 5% in 2 3/4 % obresti ; „Prera- 
čunjevalne tabele“, ki pomagajo preračunjevati krone 
v marke, franke, dolarje, funte šterlingov ter obratno ; 
„Užitninska tarifa za mesto Ljubljano“. Koledar prinaša 
pregleden izkaz sejmov na Kranjskem, slovenskem Šta
jerskem, Koroškem, Primorskem, Hrvaškem, Ogrskem 
in Sedmograškem.

Nato prinaša koledar samostojne spise iz raznih 
strok, ki podajajo v kratkih potezah zadostno infor
macijo. Spisi so prav srečno izbrani in nudijo orien
tacijo v vprašanjih, ki se stavljajo trgovcu dan na dan. 
Spisi iz teh strok so nam doslej manjkali. V tem po
gledu bode koledar izpolnil s svojimi sestavki, ki so 
jedrnati in pisani poljudno, zevajočo vrzel. Trgovec se 
more hitro informirati o stvareh, ki so malo znane, 
dasi za trgovce jako važne. Taki spisi so: „Lovski 
red“, ki podaja določila, kdaj je dovoljeno loviti in 
kdaj prodajati divjačino, ribe in rake; temu spisu sledi 
dovršen spis „Varstvene znamke“, ki v jasnih besedah 
razlaga pomen varstvenih znamk ter podaja navodila 
o tem, kako si je zagotoviti pravico do varstvene

znamke. Nato se vrste sledeči poučni spisi : „O carini“, 
„Krošnjarstvo“, „Dopustnost trgovskega potovanja“, 
„Prodaja od hiše do hiše“, „Razprodaje“, „Tehtnice in 
merilnice“, „Punciranje“, „Ugodnosti na železnicah za 
trgovske potnike, ki imajo kovčege z vzorci“, „Potni 
listi“, „Kako se dobiva davka prosti bencin?“ „Ta- 
bačne zaloge in trafike“, „Kaj je treba storiti osebam, 
ki hočejo postati samostojni trgovci?“, „Kako se pro- 
tokolira firma?“ „Kako se doseže sprejem v občinsko 
zvezo?“ Vsi navedeni spisi so pisani dobro premišljeno 
ali dasi se omelujejo le na najpotrebnejše, dajejo 
vendar točen odgovor in so lahko umljivi.

Navdaja nas prepričanje, da sežejo naši trgovci 
in trgovski sotrudniki z veseljem po tem prvem letniku 
trgovskega koledarja, čigar cena se je določila na 
1 K, po pošti 10 h več. Koledar se naroča in dobiva 
le pri „Slovenskem trgovskem društvu Merkur“. Ko
ledar, katerega je bilo mogoče za tako nizko ceno 
izdati le vsled izredne požrtvovalnosti redakcijskega 
odseka, se prodaja v korist „Trgovskega doma“. 
Omeniti nam je pohvalno, da so se sprejemali oglasi 
le od domačih, slovenskih firm. T.—č.

Trgovsko bolniško in podporno društvo 
v Ljubljani.

Dne 16. septembra t. 1. je imelo trgovsko bol
niško in podporno društvo v Ljubljani izredni občni 
zbor v magistratni dvorani, na katerem se je sklepalo 
o izpremembi društvenih pravil. Že lansko leto je dru
štveno vodstvo predlagalo izpremembo društvenih pravil, 
ker je neugodni financijalni uspeh bolniškega oddelka 
narekoval potrebo, izpremeniti društvena pravila. Društvo 
svojim članom nudi za razmerno majhno članarino v 
slučaju bolezni kakor v primeru onemoglosti ugodnosti, 
kateri enaki ali podobni zavodi, vzemimo okrajne bol
niške blagajne ne dajejo in tudi ne morejo dajati. No
torično je dejstvo, da so se v zadnjih letih vse potreb
ščine znatno podražile. Zdravila so dražja, zdravniški 
honorarji so poskočili, in tudi oskrba bolnikov v bolnici 
provzroča večje stroške. Na eni strani to, na drugi strani 
pa tudi graje vredna okolnost, da se nekateri vnanji 
člani oglašajo s pretiranimi zahtevami do društva, je 
imelo posledico, da seje zadnji leti pojavil primankljaj 
v računu bolniškega oddelka. Zategadelj je bilo treba 
pomagati si z rezervnim zakladom. Na občnem zboru, 
ki se je vršil oktobra meseca leta 1905 je bilo poleg 
nekaterih manj pomenljivih izprememb sklenjeno tudi, 
da se bolniške podpore, odnosno oskrba v bolnici ne 
daje več za dobo enega leta, marveč le za dobo pol 
leta. Pač pa je vodstvo upravičeno od primera do primera 
naklanjati obolelim članom bolniške podpore obeh vrst za 
dobo enega leta. Na ta način se je hotelo obraniti društvo
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le neopravičenih zahtev, kajti v ozira vrednih primerih 
pa je vodstvu dana pravica, da podpira člane, ki so 
res v nesreči, tudi po preteku šestih mesecev. Deželna 
vlada, odnosno notranje ministrstvo je glede sklenjenih 
izprememb pravil naznanilo društvu, da jih more odobriti 
le v primeru, ako se pravila izpremene tudi v nekaterih 
drugih točkah, kajti določbe pravil niso v skladu z ne
katerimi novejšimi zakoni. Te od vlade zahtevane izpre- 
membe se tičejo na primer določb glede uprave rezer
vnega zaklada ter glede razsodišča. Vodstvo je temu 
ukazu ustreglo in predložilo občnemu zboru dne 16. 
septembra t. 1. pravila, izpremenjena v zmislu vladnih 
zahtev. Tem izpremembam, ki so, kakor rečeno, zgolj 
formalnega značaja, je izredni občni zbor pritrdil. Hkratu 
pa so bili sprejeti tudi nekateri novi predlogi vodstva, 
ki se tičejo izprememb pravil. Ti predlogi merijo vsi 
na to, da se izboljša denarni položaj društva. Predvsem 
gre za izpremembo § 3 društvenih pravil, ki govori o 
podpornih članih. Sklenilo se je zadevno določilo tako 
izprememti, da more društvu pristopiti kot podporni 
član vsakdo, in ne le trgovci in industrijalci. Pripo
mnimo, da podporni člani nimajo pravice do podpor, 
oni so le dobrotniki in podpiratelji društva.

Nadalje se je izpremenil paragraf 7 društvenih 
pravil, ki govori o prispevkih članov. Vodstvo je na 
podlagi izkušenj tekom treh let dognalo, da s člana
rino, ki je znašala 24 kron na leto, ni več mogoče 
izhajati, kajti plačila društva so vsled splošne podra
žitve vedno večja. Okrajna bolniška blagajna pobira 
poprečno prispevke v isti višini kot trgovsko bolniško 
in podporno društvo, dasi so ugodnosti, ki jih daje 
zavarovancem, neprimerno manjše. Tako se bolniška 
podpora izplačuje pri okrajni bolniški blagajni le 20 
tednov, dočim je društvo dajalo doslej bolniško pod
poro, odnosno oskrbo v bolnici celo leto ; ko bodo pa 
potrjene izpremembe pravil, za dobo 27 tednov v vsakem 
primeru, v slučaju resne potrebe pa tudi še nadalje eno 
leto. Vrhutega je pa bolniška poreba, v kolikor se 
izplačuje v denarja, pri društvu dokaj večja, nego pri 
okrajni bolniški blagajni. Največja pa je razlika glede 
oskrbe v bolnicah, kajti društvo v tem pogledu nudi 
članom res velike udobnosti. V društveni bolnici je za 
bolnike izborno skrbljeno, tako glede oskrbe kakor 
glede zdravljenja. V zmislu predloga društvenega vod
stva se je sklenilo povišati članarino od 24 K na 
32 K letno.

Nadaljna izprememba se tiče porazdelitve člana
rine na bolniški in podporni zaklad. Podporni zaklad 
bode vsekakor precej razbremenjen v bodočnosti, ker 
bodo mlajši člani že deležni ugodnosti penzijskega za
varovanja. Predlagana in sprejeta izprememba pravil 
ima namen, okrepiti bolniški zaklad na ta način, da 
se bode porabljal večji del članarine za dotacijo bol
niškega zaklada, kakor doslej. Od skupnega doneska

letne članarine se bo v bodoče porabljalo štiri petine 
za bolniški zaklad, ena petina pa za podporni zaklad.

Izrednega občnega zbora se je udeležilo poleg 
odbornikov 37 društvenikov. V zmislu sklenjenih izpre
memb prirejena pravila so se predložila vladi v potrditev. 
Nadejati se je, da bode izprememba pravil ugodno 
vplivala na gmotno stanje tega prekoristnega trgovskega 
zavoda ter da se posreči, čim stopijo v veljavo nova 
pravila, odpraviti primankljaj, to tembolj, ker je društveno 
vodstvo, ki upravo pozna v najmanjših detaljih, s pre
mišljenimi dogovori z zdravniki in lekarnarji skušalo 
odpraviti vse neopravičene izdatke. Našim trgovskim 
sotrudnikom pa toplo priporočamo, da se oklenejo vsi 
te dobrodelne stanovske naprave v lastnem in skupnem 
interesu, kajti čim večje je število udeležencev, tem laže 
bo izhajati društvu in tem večje ugodnosti bode moglo 
dajati članom. T. F.

Nagodba z Ogrsko z ozirom na užitnino 
in carino.

Dr. Rudolf Marn.
Že lansko leto smo se v dveh daljših člankih v 

tem listu dotaknili vprašanja gospodarske skupnosti 
med obema državnima polovicama, katera gospodarska 
skupnost se je začela majati po propadu stare liberalne 
stranke pri volitvah na Ogrskem. Ker krona takrat ni 
mogla ustanoviti na Ogrskem redne vlade, so Ogri 
vstajali z različnimi zahtevami, med katerimi je bila 
v prvi vrsti zahteva po ločitvi skupnosti carinskega 
ozemlja. Z avstrijskega kakor ogrskega stališča smo 
razmotrivali ugodnosti in škode, ki nastanejo za eno 
ali drugo državno polovico ter prišli na podlagi sta
tističnih podatkov do zaključka, da bi bila Ogrska veliko 
na slabšem, ako pride do ločitve gospodarske skupnosti.

Provizorična nagodba z Ogrsko ima še veljavo 
do leta 1907. Ker so pa Ogri že lansko leto zahtevali 
carinsko ločitev in sploh odpravo nagodbe, so avstrijska 
in ogrska ministrstva odposlala svoje v nagodbi najbolj 
izkušene referente v strokovne komisije, ki že dalj 
časa in še zdaj zborujejo pod imenom nagodbena 
konferenca. Namen teh komisij je, da se nagodba 
revidira in na gotov način drugo leto zopet obnovi. 
Ogri se delajo kakor da jim ni prav nič na tem, da 
se nagodba obnovi, zato pa stavijo take zahteve in pri 
sklepanju trgovske pogodbe s Švico so državnopravno 
stališče Ogrske že uveljavili, t. j. sklenili so pogodbo 
kakor popolnoma samostojna država. Ogri zahtevajo, 
naj se kratkomalo sklene med njimi in našo državo 
tvrgovska pogodba in odpravi carinska in tvrgovska 
zveza.

Ako se Ogrom posreči, da se uresničijo njih za
hteve, se bo v naših gospodarskih in financijalnih ozirih 
do Ogrske vse preobrnilo. To je dobro, da avstrijskim
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interesentom po večini ni prav nič na tem, da se od
pravi gospodarska skupnost. Tudi industrije! so se že 
sprijaznili z mislijo, da je boljše, ako se sklene trgo
vinska pogodba, ki se mora pošteno držati od obeh 
strani, nego carinska in trgovska zveza, katero Ogri 
vedno obračajo v svoj prid ter jo na vseh koncih in 
krajih prikrajšujejo.

Ena glavnih ogrskih zahtev, od katere nočejo na 
noben način odnehati, obstoji vtem, da se užitni na 
v obeh državnih polovicah v bodoče uravna po samo
stojnih načelih. Ogri hočejo namreč zlasti od davkov 
na žganje, petrolej in sladkor dobiti večje dohodke. 
S to zahtevo se pa popolnoma izpremene zakonite pod
lage iz leta 1867, po katerih se mora zakonodajstvo 
glede indirektnih davščin, ki so v ozki zvezi z indu
strijskim proizvajanjem, ravnati po enakih, od časa do 
časa dogovorjenih načelih. To načelo velja še dandanes 
in zato je za izpremembo davčnega sistema indirektnih 
davkov zlasti za sladkor, pivo, žganje in mineralno 
olje potreben soglasujoč sklep obeh državnih zborov, 
torej enaki zakoni ; tudi za uvedbo doklad na indirektne 
davke je treba pritrdila vlade druge državne polovice. 
Take doklade so se češče uvedle in na teh dokladah 
sloni velika razlika obdačenja v obeh državnih polovicah. 
Na Ogrskem je n. pr. žganje za 10 h pri hektoli- 
trski stopnji višje obdačeno nego pri nas, ker obstoji 
tam ta doklada. Še večji je razlika pri davku na pivo. 
Davek na pivo znaša 34 h za hektolitrsko stopnjo iz
vlečka, na Ogrskem se pa pobira 80 h doklade k temu 
davku. Dohodki indirektnih davkov se v zmislu zadnje 
nagodbe porazdele med obema državnima polovicama 
po dejanski porabi. Davek se pobira sicer na kraju izva
janja (n. pr. pri pivu, sladkorju itd. v tovarni), toda 
dotična finančna uprava mora ta davek izročiti vladi 
druge državne polovice, ako se blago izvozi v porabo 
v drugo državno polovico.

Dejansko so poskušali Ogri kršiti carinsko skup
nost s tem, da so zahtevali prehodno pristojbino na 
sladkor. Doslej res še ni bila vpeljana ta pristojbina, 
ker je manjkala v to zakonita podlaga, namreč privo
litev obeh državnih zborov. Kjub temu se „zapisujejo“ 
sladkorne množine, ki se izvažajo na Ogrsko, v ta 
namen, da bi se — naknadno odmerila pristojbina. 
Kakor se vidi, hoče ogrska vlada tako kakor pri slad
korju raztegniti to načelo na vse indirektne davščine. 
Posledica bi kajpada bila, da bi bila avstrijska izvozna 
industrija zelo oškodovana.

Nasproti pa zahtevajo avstrijski interesenti, da 
se razdele carinski dohodki. Avstrijska vlada 
pravi: Ako se loči carinsko ozemlje, potem tudi carinski 
dohodki ne morejo biti skupni in se ne morejo v prvi 
vrsti porabiti v pokritje skupnih izdatkov. Ker znašajo 
ogrski carinski dohodki v najvišjem znesku 20% skupnih 
carinskih dohodkov, dočim znaša ogrski del skupnih

izdatkov že danes 34 do 35%. Na ta način bi pri lo
čitvi carinskih dohodkov morala Ogrska za 14% skupnih 
carinskih dohodkov več prispevati k skupnim izdatkom. 
To bi znašalo najmanj 15 milijonov kron, ki bi prišli 
avstrijskemu državnemu gospodarstvu v prid. No, Ogri 
so naš denar vedno radi jemali in o gospodarski pra
vičnosti niso nikoli hoteli nič vedeti. S praktičnimi iz
gledom pokažemo to lahko pri carini na kavo. V celo 
monarhijo se uvozi na leto čez pol milijona metrskih 
stotov kave. Na Avstrijskem se te kave neprimerno več 
porabi nego na Ogrskem, kjer se je le malo konzumira. 
Ker se vsa carina najprej porabi za pokritje skupnih 
izdatkov, pride na Ogrsko od carine na kavo 34-4%, 
dočim Ogrska v primeri z Avstrijsko vendar veliko 
manj odstotkov kave porabi. Ako se torej ločijo ca
rinski dohodki, bi Ogrska veliko manj nego 34'4% 
dobila in bi torej za skupne izdatke morala iz svo
jega več prispevati. Ogrska ima torej dobiček iz 
avstrijske porabe na kavi, ki bi pa takoj odpadel, ako 
se ločijo carinski dohodki. Istotako velja ta primera 
tudi pri carini na druge predmete.

Potrebno je torej, da se v avstrijskem državnem 
zboru zahteva, naj se carinski dohodki vbodoče po
razdele po razmerju dejanske porabe in ne po kvoti 
34-4 proti 65’6. To vprašanje je še bolj pomembno za 
bodočnost, ker se z novo konvencijonalno tarifo znatno 
zviša carina na mnogo predmetov, iz česar slede potem 
tudi večji carinski dohodki, ki bi zopet prišli Ogrski 
v korist na škodo Avstrije.

S pričujočim je vnovič dokazano in podprto, da 
bi carinska ločitev nikakor ne bila na škodo Avstrije, 
pač pa še v njeno korist, zato naj bi se merodajni fak
torji tudi ne upirali ločitvi gospodarske skupnosti !

Kaj je treba vedeti podjetniku, trgovcu 
in obrtniku o dohodarstvenih predpisih.

(Piše —n)
(Dalje.)

Ako sicer ne izvršim sam kaznivega dejanja, toda 
provzročim, da taka oseba, ki je ni možno kaznovati 
(dete, umobolni, hipnotizirani) izvede vsled mojega 
vpliva kaznivo dejanje, sem vendar to dejanje zakrivil 
povsem sam kot storilec in sem edinole sam kot tak 
odgovoren in kazniv.

Vse drugače pa je, ako kdo napelje k prestopku 
osebo, ki je odgovorna za svoje ravnanje. B bi bil 
taka oseba in A bi le tega B, ki je, recimo, njegov 
znanec, sorodnik, delavec, napeljal, da n. pr. pokvari 
uradni pečat pri obrtnih napravah njegovega podjetja, 
— tu ni več A storilec, ampak tu je storilec B, kazniva 
sta pa v takem slučaju oba, B kot storilec, A pa kot 
provzročitelj dotičnega prestopka.
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Kot provzročitelj zakrivim dejanje, ako 
komu zapovem ali ukažem, naj ravna proti predpisu 
zakona, ako koga nalašč nastavim v svrho izvedbe 
kaznivega čina ali pa če koga napeljem k prestopku 
bodi si zlepa, nudeč mu kako darilo ali drugo zasi- 
gurano ugodnost, bodisi s silo ali grožnjo.

Mogoče je pa tudi, da je kdo povzročil kaznivo 
dejanje kakega drugega, ne da bi se moglo reči, da 
je nanj vplival kot provzročitelj v pravkar omenjenem 
zmislu; v takih slučajih, ko je dotičnik sicer povzročil 
ter omogočil prestopek, a le ni kazniv kot provzročitelj, 
kaznovati ga je kot sokrivca. Sokrivec sem 
tudi vselej tedaj, ako storilcu pomagam, ga podpiram 
na katerikoli način ali pa če pospešujem ter olajšujem 
izvršitev prepovedanega dejanja. Prav tako pa sem tudi 
sokrivec, ako sem se pred izvršitvijo ali pa med izvršitvijo 
prestopka s povzročiteljem, storilcem ali drugim so
krivcem sporazumel glede dela, ki mi ima od proti- 
postavnega dobička pripasti po izvedenem činu.

Kazniv je pa tudi oni, ki se kakega prestopka 
šele po njega izvršitvi udeleži in sicer se kaznuje 
kot udeleženec.

Udeleženec sem po dohodarstvenem pravu, 
ako si po izvršenem kaznivem dejanju, ne da bi bil 
pred izvršitvijo s povzročiteljem, storilcem ali pa so
krivcem na kakršenkoli način sporazumljen, iz prepo
vedanega dejanja lastim protizakoniti dobiček, ali pana 
katerikoli način pomagam, da se ta dobiček uresniči, 
poveča in zasigura (n. pr. ako dajem krivcem potuho, 
podporo, njim ter njih plenu preskrbim skrivališče i.t. d.).

Tako nam je poleg storilca razločevati še 
provzročitelja ter sokrivca, katere tri lahko ozna
čimo s pojmom „krivci“ ter udeležnika.

Tukaj je pa treba, da omenimo važno posebnost 
dohodarstvenega prava.

Zakon namreč določa, da se sokrivec in u de
ležnik kaznujeta le v onih slučajih, v katerih 
to zakon izrecno veleva. Torej ne pri vsakem 
prestopku! To je za prizadetega velike važnosti. Kon
kreten slučaj bo to jasno dokazal.

Izigravanje n. pr. katerikolih predmetov brez do
hodarstvenega dovoljenja ter predplačila 100/0 loterijske 
takse je dohodarstven prestopek in sicer povsebuje ta 
prestopek kršenje loterijskih predpisov. Govoreč o lo
terijskih predpisih pa dohodarstveni zakon nikjer ne 
omenja izrecne kaznivosti sokrivde. Mislimo si sedaj 
osebo, ki ukaže drugi osebi, naj le-ta zanjo izigrava 
razne dragocenosti, kar ta oseba tudi izvrši. Tu bode 
prva oseba obsojena po pravkar navedenem kot po
vzročiteljica, druga pa kot storilka. Vsled pritožbe ob
sojencev pa pride cela zadeva pred drugo inštanco in 
tu se naenkrat izkaže, da omenjena prva oseba oni 
drugi osebi ni naravnost ukazala zlorabiti zakon, 
ampak ji je pri tem samo pomagala tako, da torej ni

povzročiteljica temveč sokrivka. Kot tako naj bi 
jo doletela dotična kazen, toda baš kot tako jo mora 
prizivna inštanca v našem (loterijskem) slučaju (ker ta 
zakon ne omenja kaznivosti sokrivde) vsake kazni 
o p ro stiti.

Izrecno pa n. pr. določa zakon kaznivost tudi 
sokrivca ter udeležnika pri težkih dohodarstvenih pre
stopkih ter pri tihotapstvu.

Kazniv pa ni le oni, ki zares tudi dovrši ali 
dokonča, to je do zadnjega konca izpelje kaznivo 
dejanje, ampak kaznuje se tudi že poskus protipo- 
stavnega čina.

Zakon pravi, da je poskus dohodarstvenega 
prestopka vsako dejanje ali opustitev, ki se 
nam kaže kot začetek izvršitve ali pa tako pri
pravljanje k dohodarstvenemu prestopku, ki je po
trebno, da se iz njega, — ako ne pride vmes kak 
zunanji zadržek, — razvije dovršitev prestopka, 
katero dejanje ali opust pa ni dospelo do dovr
šit ve prestopka, bodisi vsled kakega slučaja, bodisi 
vsled kake zunanje zapreke ali pa vsled tega, ker do
tična oseba ni bila sposobna, da izvrši zapričeti pre
stopek.

Toda takoj treba naglašati, da se tudi poskus 
po dohodarstvenem pravu kaznuje le pri onih 
prestopkih, pri katerih zakon njega kaznivost 
izrecno omenja. A k temu pride še druga važna 
posebnost! Kaznuje se tudi v teh slučajih le 
tedaj, ako poskusno dejanje ni dozorelo do izvr
šitve samo vsled tega, ker so vmes posegli 
dohodarstveni organi ali pa drugi ljudje, ki 
so hoteli preprečiti izvršitev prepovedanega dejanja, ne 
kaznuje se pa več, če je uspeh izostal le slučajno ali 
pa vsled tega, ker se je kršitelj sam započetega de
janja skesal ter zlé posledice odstranil.

Slučajno preprečen j e dejanja (n. pr. vihar 
in naliv pogasita že zapaljeni ogenj pod žgalno pri
pravo, ki se je zanetil v svrho neprijavljene kuhe) ter 
dejansko kesanje kršiteljevo pri poskusu 
(le-ta se n. pr. preden ga dohodarstveni organ zaloti 
s tovornim vozom na prepovedanem potu, vrne na 
predpisano carinsko cesto) torej kršitelja vselej 
oprostita — on ni kazniv, čeprav so oblastveni 
organi pozneje čuli o započetnem poskusu.

Dejanski kès kršiteljev je pa še v enem slučaju 
posebno pomemben!

Zakon ima namreč singularno določbo, da se 
povzročitelja, ki se skesa svojega dejanja ter 
skuša onega, katerega je napeljal k prestopku 
odvrniti od izvršitve kaznivega dejanja, — katero 
pa le ne izostane; — smatrati in torej kaznovati 
le kot sokrivca izvršenega zlà. Ker pa zakon, 
kakor smo čuli, določa, da se sokrivda kaznuje le v 
gotovih izrecno poudarjenih slučajih, bo povzročitelj,
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ki na pravkar omenjeni način manifestira svoje kesanje, 
pri mnogih prestopkih dosegel — opro- 
ščenje!

Posebni predpisi pa veljajo po dohodarstvenem 
pravu v slučaju, da se več oseb v medsebojnem spo
razumu udeleži izvršitve dohodarstvenih prestopkov. 
(N. pr. Organizira se neka tajna industrija za proizva
janje cigaret, njih razpečavanje ter prodajo po tajnih 
zaveznikih; tajna zadruga v svrho dobave ter razpe
čavanja kontrebandnega blaga.) Tu imamo navadno 
večje število oseb, ki so se sporazumele ter medse
bojno zavezale v svrho izvajanja dohodarstvenih pre
stopkov ter tihotapstva. (Dalje prih.)

Raznoterosti.
Trgovski gremij na Dunaju je 9. t. m. na občnem zboru 

imenoval pravosodnega ministra dr. Fr. Kleina soglasno za 
svojega častnega člana, priznavajoč njegove, velike zasluge v vseh 
za trgovski stan važnih strokah pravosodja zlasti v uvedbi moder
nega sodnega postopanja na Avstrijskem. Gremij je doslej imenoval 
za častnega člana edinole bivšega ministrskega predsednika dr. 
pl. Ko er ber j a.

Drugi mednarodni kongres trgovskih zbornic ter trgovskih 
in industrijskih združb se je vršil od 24. do 27. septembra t. 1. v 
Milanu. Radi nedostajanja prostora prihodnjič kaj več o njem.

*

Občni zbor „Trgovskega in obrtnega društva“ za 
Goriško se je vršil v soboto 15. septembra t. 1. Udeležilo se ga je 
31 članov, med temi po eden iz Kanala in Vrtojbe, kar znači 
precejšnje zanimanje za društvo. — G. predsednik omenja po 
pozdravu v prvi vrsti volitve v „Trgovsko in obrtno zbornico", 
katere je vodilo s slovenske strani društvo v sporazumu z v tem 
skušenimi možmi, katerim izreka tudi zahvalo. — G. tajnik po
roča, da je imel odbor v minulem letu 24 sej. V prvih sejah so se 
imenovali zaupniki po vsej Goriški. Pomnožen odbor je vodil akcijo 
volitev v „Trgovsko in obrtno zbornico"; ker smo Slovenci vkljub 
večini propadli, je odbor napravil tozadeven rekurz in odgovor 
nekaj mesecev po tem urgiral pri trgovskem ministrstvu. Dalje je 
odbor opozoril na volitev v davčno komisijo. Mnogo sej je odbor 
posvetil premembi pravil. Vložila sta se protesta proti zapostav
ljanju slovenskega jezika pri južni in državni železnici. Poleg tega 
se je rešila cela vrsta tekočih vlog. Društvo je imelo 20 ustanovnikov 
in 52 rednih članov. — G. blagajnik je poročal, da je imelo 
društvo K 668’62 dohodkov in K 67943 stroškov, tedaj primanj
kljaja K 8 51. Društveni inventar in glavnica v poštni hranilnici 
znašata K 228'97. — G. Medved je opozoril, da se ni omenil izlet 
v Postojno in Tolmin, na kar sta se poročili odobrili. — V odbor 
so bili voljeni izmed obrtnikov: gg. J. Možetič, A. Živic, P. Cotič, 
I. Kravos, A. Poveraj, J. Valentinčič, A. Križnič ml. in A. Črnigoj, 
izmed trgovcev: gg. J. Kopač, J. Medved, A. Zajec, J. Zornik, 
F. Kocjančič, I. Kovač, A. Kregau in R. Drufovka. Za računska 
preglednika sta bila izvoljena g. Črnetič in g. Drašček. — Pri 
točki raznoterosti priporoča g. Črnetič predavanja za člane in tr
govski in obrtni naraščaj. Gg. Križnič in Poveraj priporočata shode 
po deželi. — Za objavljanje društvenih oglasov in vesti se določi : 
„Sočo", „Gorico" in „Edinost". Ob lls/4 je g. predsednik zaključil 
zborovanje. *

Povišanje poštnih, brzojavnih in telefonskih pristojbin.
Po raznih gospodarskih korporacijah se je minule dni razpravljalo 
o vladnem načrtu, ki govori o povišanju poštnih, brzojavnih in 
telefonskih pristojbin. Ogorčenost vlada po pravici med kupčijskimi 
sloji, katere povišanje omenjenih pristojbin najbolj zadene; o pro
testih se čuje in ponekod groze celo naročniki telefonskih postaj, 
da odpovedo telefonske postaje, če se izvede povišanje. Dve struji 
je opažati : eno, ki sodi, da je v gotove poviške privoliti in tako 
omogočiti vladi pokritje večjih izdatkov, potrebnih za regulacijo 
službenih prejemkov poštnih uslužbencev; drugo, ki odločno od
klanja vsak povišek. No, mi sodimo, da je vlada hotela varovati 
le formo, ko je vprašala v tem vprašanju za mnenje gospodarske 
korporacije. Povišanje je bila že v naprej gotova stvar, ki ga je 
izvršiti tem laže, ker ni treba pritrditve državnega zbora ; gotova 
stvar pa je tudi zategadelj, ker je regulacija plač poštnih uslužbencev 
le pretveza, skriva pa se za vsem tem vojni erar, ki ima zopet 
ogromne večje zahteve, za katero bi bilo komaj pridobiti državni 
zbor. Mi smo preverjeni, da bo v kratkem sledila podražitev drugih 
monopolnih predmetov: tabaka in soli. Vidi se nam zategadelj 
precej odveč v podrobno razpravljati o pozameznih poviških, obre
menili bodo kupčijski promet z novim bremenom, s tem pa je 
dano tudi naše stališče, ki more biti le odklonilno. V poštnem 
prometu se nameravajo sledeče izpremembe: odprava lokalne poštnine, 
podražitev zalepk za en vinar, podražitev poštnih nakaznic in 
poštnih spremnic za en vinar, podražitev dostavnih in obvestilnih 
pristojbin ter predalnine. V brzojavnem prometu se namerava sledeče 
izpremembe: uvedba dostavne pristojbine za brzojavke, ki bode 
znašala 10 h od brzojavke; odprava tarife za lokalne brzojavke, 
končno se bodo blanketi za sestavljanje brzojavk prodajali po 2 h, 
dočim so jih doslej stranke dobivale brezplačno. Hkratu se name
rava povišati tudi naročnino za telefonske postaje.

;S;

Povišanje pristojbin za uporabljanje telefonskih naprav 
v lokalnem prometu. Trgovsko ministrstvo je pripravilo načrt, 
čigar določila bistveno izpreminjajo način plačevanja pristojbin za 
vporabljanje telefona. Uvesti se namerava docela drug zistem. Sedaj 
plačujejo naročniki takozvano stavbno (napravno) pristojbino, ki 
znaša najmanj 150 K, če naročnik ni oddaljen od centrale dalj 
kakor 500 m, sicer pa je vsakih 100 m 30 K več. Napravna pri
stojbina je enkratno plačilo, ki zadene naročnika tedaj, ko se mu 
postavi in uredi aparat. Vrhutega je plačevati letno naročnino, ki 
znaša v Avstriji v vseh mestih razen na Dunaju 100 K. Letna na
ročnina je enaka za vse naročnike brez ozira na to, v koliki meri 
se poslužujejo telefona in ne glede na število telefonskik pogovorov. 
Po načrtu, ki ga je vlada pripravila, bi dobili po 
vsem drug zistem. Stavbna pristojbina bi odpadla. Telefonska 
omrežja se razdele po številu naročnikov v sedem kategorij. 
Ljubljansko telefonsko omrežje bi se uvrstilo v peto kategorijo, v 
katero spadajo ona telefonska omrežja, pri katerih se giblje število 
naročnikov med 200—500. V posameznih kategorijah določa načrt 
razrede, v katere se uvrste posamezni naročniki enega telefonskega 
omrežja, in sicer je merilo večja ali manjša uporaba telefona od 
strani naročnika. Kakor razvidno, je tendenca ta, da se hoče ozir 
jemati na intenzivnost vporabljanja telefona po naročnikih. Cim 
češče se poslužuje naročnik svojega telefona, v tem višji razred se 
uvrsti. S tem hoče poštna oprava nekako posnemati one države, 
ki za vsak posamezni pogovor pobirajo posebno pristojbino. To seprak- 
ticira n. pr. na Nemškem in v New Yorku. Pri razredih je zopet raz
likovati med telefoni v trgovinah in obrtovališčih ter med telefoni 
v stanovanjih. Ker je znano, da se v kupčijskem poslovanju v 
obilnejši meri rabi telefon, določa za take telefone v načrtu znatno višjo 
pristojbino. Naročniki telefonskih naprav, ki se rabijo v kupčijskem 
poslovanju, bi se pri nas uvrstili v razred z velikim prometom ali v 
razred z malim prometom. V prvem slučaju, do katerega pride, če
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se ne rabi telefon povprečno na dan za več ko 20 klicev, bi znašala 
letna naročnina 200 kron ; v drugem primeru, če povprečno število 
klicev od strani naročnika ne presega števila deset, pa 150 kron. 
Pri tem se pogovorov v interurbanem prometu ter onih klicev, ki 
niso privedli do pogovora, ker proga ni bila prosta, ne jemlje v 
račun. Za telefonske naprave v stanovanjih je tarifa znatno nižja, 
ter znaša za razred one kategorije, v katero bi bilo po številu 
sedanjih naročnikov uvrstiti Ljubljano, letna naročnina 130 kron. 
Iz navedb v prejšnjem odstavku je povzeti, da se kategorija, v 
katero se uvrsti kako telefonsko omrežje, ravna po številu naroč
nikov onega kraja. Za uvrstitev pozameznega naročnika 
v kak razred pa je merodajna povprečna vporaba te
lefonske naprave. To uvrstitev izvrši po vladnem načrtu 
poštna uprava po svojih organih in sicer glede dosedanjih naroč
nikov na sledeči način: Poštna uprava si izbere dva delavnika po
ljubno ter si zapomni, kolikokrat se je ob teh dveh dneh vršil 
telefonski pogovor vsled klicev od strani posameznega naročnika. 
Naročnik seveda ne bo vedel, kdaj se bo to štetje vršilo, sicer bi 
svoje ravnanje po tem uredil. O izvršenem štetju se pozneje ob
vesti. Število klicev obeh dni se nato sešteje, razdeli z 
dvema ter pomnoži s tristo (število kupčijskih dni v letu !). Produkt 
poda število letnih pogovorov ter je podlaga za uvrstitev v razred 
z močnim ali malim prometom. Če se dožene število pogovorov, 
ki ne presega 3000, se uvrsti naročnika definitivno v razred z 
malim prometom, sicer pa provizorično v razred z močnim prometom. 
V zadnjem primeru se določi definitivna uvrstitev na podlagi zo
petnih štetev po preteku dveh let. Diference preplačila, odnosno 
premalega plačila se potem obojestransko poravnajo. Glede novih 
naročnikov določa načrt, da se uvrste prvotno provizorično.v razred 
z malim prometom. Definitivna uvrstitev se potem izvede po pre
teku enega leta na podlagi štetja pogovorov. To je v kratkih po
tezah vladni načrt. Pred vsem je opomniti, da je obremenitev, ki 
zadene kupčijske kroge vsled nameravanih poviškov telefonskih 
pristojbin, naravnost ogromna. Pri telefonskih napravah, služečih 
trgovini in obrtu, bi znašale za Ljubljano kar 100°/0 odnosno 5O°/o 
pri malem prometu.

„Slovensko trgovsko društvo v Celju."
Izvanredni občni zbor „Slovenskega trgovskega društva 

v Celju“ vršil se je dne 7. t. m. v „Narodnem domu“ v Celju, s 
sledečim vzporedom : 1.) Poročilo odbora, 2.) Izprememba pravil,
3.) Volitev predsednika, 4.) Volitev odborova, 5.) Slučajnosti.

Ob 3. uri popoldan otvori predsednik g. Kostič zborovanje, 
pozdravi navzoče ter poda V kratkih besedah sliko o dosedanjem 
društvenem delovanju. Društvo je imelo 7 sej, v katerih so se, re
ševale tekoče zadeve, dnevni red zadnjih treh sej je zavzemal 
večinoma točko prememba pravil, katera se predložijo današnjemu 
občnemu zboru. V svrho pridobitve članov je razposlal odbor dve 
okrožnici. Uspeh teh je bil sicer povoljen, vendar pa ni odgovarjal 
nadam, katere je gojil odbor. Društvo šteje 4 ustanovne, 111 rednih 
in 9 podpornih članov; od vseh teh jih prebiva 54 v Celju. Dohodkov 
je bilo kron 685'42, stroškov kron 343'58, stanje blagajne znaša 
kron 34P84, skupno društveno imetje pa kron 48L89. Predsednik 
se spominja umrlega trg. sotrudnika g. Karol Vrečka, kateri je 
društvu zapustil kron 188 42. Nadalje omenja zasluge odišlega g. 
Kramaršiča in Maks Železnika za društvo, katerima se izreče za
hvala in preide na drugo točko dnevnega reda : sprememba pravil. 
G. dr. Božič prečita zborovalcem posamezne oddelke novih pravil 
ter razlaga razloček pri posameznih točkah med starimi in novimi 
pravili. Vsak oddelek se zatem še enkrat prečita in glasuje o vsaki 
točki posebej. Pravila so bila sprejeta izvzemši nekaj malih do
datkov v isti sestavi, kakor jih je predlagal odbor; g. dr. Božiču 
se izreče za njegov trud zahvala. K tretji točki dnevnega reda

povzame besedo predsednik, ter izjavi da odlaga predsedniško 
mesto vsled slabega zdravja in da morebitne izvolitve pod nobenim 
pogojem več ne sprejme. Gospod Janko Vavken predlaga, da se 
izvoli predsednikom g. K. Stermecki, trgovec v Celju. Ker g. Ster- 
mecki na ponovno izvolitev izjavi, da ne sprejme predsedništva, se 
vsled predloga sklene točko izvolitev predsednika odložiti na pri
hodnji občni zbor, ako dosedanji predsednik vztraja toliko časa na 
svojem mestu, kar gospod Kostič z ozirom na nastale društvene 
razmere obljubi storiti. V odbor so bili voljeni: gg. R. Stermecki, 
Fran Strupi, Robert Diehl, trgovci v Celju, Albin Anderwald, Albert 
Morave in Fran Leskovšek kot odborniki, gg. Ivan Končan, Josip 
Jagodič in Maks Detiček kot namestniki, gg. Pavel Detiček in 
Milan Mahorčič kot pregledovalca računov. Ker se pri točki slučaj
nosti ne oglasi nihče k besedi, zaključi predsednik občni zbor ob 
6. uri zvečer. *

Na izvanrednem občnem zboru „Slovenskega trgovskega 
društva v Celju“ izvoljeni odbor se je sestavil sledeče: Podpreds. 
g. R. Stermecki, trgovec, tajnik g. Albert Morauc, blagajnik Fran 
Leskovšek, odborniki gg. Fran Strupi, Robert Diehl, Albin Ander
wald, namestniki gg. Ivan Končan, Josip Jagodič, Maks Detiček.

Občni zbor „Slov. trg. društva v Celju“ dne 7. t. m. je bil 
zelo slabo obiskan in kaže, da se večina slov. trgovstva ne zanima 
za društvo tako, kakor bi bilo pričakovati. Prememba pravil je tako 
važna zadeva, da bi takorekoč nobeden član ne smel manjkati. Od 
namestništva potrjena pravila se bodo svoječasno doposlala vsem 
članom. Opozarjamo, da ima razpečavanje trgovskega koledarja, 
katerega je izdalo društvo „Merkur“, za Celje Slov. trg. društvo v 
Celju, zunanjim članom tega društva se bode doposlal naravnost 
iz Ljubljane.

Društvene vesti.
Zahvala. V odborovi seji dne 11. t. m. se je izrekla topla 

zahvala redakcijskemu odseku ter vsem sotrudnikom „Trgovskega 
koledarja 1907“, zlasti gg. dr. V. Murniku, J. Podlesniku, 
in dr. J. Windischerju.

*

Trgovski koledar 1907, ki ga je izdalo naše društvo in ga 
zelo spretno uredil odbornik g. dr. F. Windischer, se dobi pri 
društvu za ceno 1 K; po pošti 10 h več. Člani in somišljeniki, 
zlasti na deželi, naročajte pridno ta koledar, ki nudi tako bogato 
vsebino koristnih stvari zlasti za trgovca in obrtnika, ter ga raz
širjajte tudi pri drugih. O pomembnosti in vsebini koledarjevi 
prinašamo oceno na drugem mestu.

*

Znižana vstopnina za člane našega društva pri slovenskih 
predstavah v deželnem gledališču. Odbor opozarja g. člane, da 
imajo v slov. gledališču kot prejšnji dve leti 30% popusta na vseh 
prostorih. Ta popust velja za vse predstave izvzemši premiere in 
gostovanja. Zadevne kupone prodaja g. Jernej Bahovec, trgovec 
s papirjem na Marijinem trgu.

*

Umrl je g. S. Mlekuž, sin znanega trgovca Tomo Mlekuža 
v Starem trgu. Pokojnik je bil blaga duša in vzor Slovenca. Nam 
je dal obilo lepih nasvetov, o katerih smo in bodemo še sprego
vorili. Vrlemu narodnjaku bodi zemljica lahka in blag spomin !

*

Izkaz društvene posredovalnice. V službo se sprejmo : 
2 poslovodja mešane stroke, 1 potnik, 1 kontorist in stenograf, 12
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pomočnikov mešane stroke, 3 pomočniki špecerijske stroke, 3 po
močniki manufakturne stroke, 4 pomočniki železninarske stroke, 
1 kontoristinja, 2 prodajalki, 7 učencev. Službe iščejo : 2 poslovodja, 
1 knjigovodja in korespondent, 1 kontorist, 16 pomočnikov mešane 
stroke, 4 pomočniki špecerijske stroke, 4 pomočniki manufakturne 
stroke, 2 pomočnika železninarske stroke, 2 pomočnika modne in 
galanterijske stroke, 9 kontoristinj, 3 blagajničarke, 1 prodajalka.

*

Za „Trgovski dom“ se je nabralo pri odhodnici Adamič- 
Brezovšek-Obilčnik 14 K. Med temi so dorovali : g. Anton Suša, 
Senožeče K 5'— gg. Adamič, Brezo vš e k, Geržina, Košak 
in Rosshäupel po K T— Čeke so darovali: Josip Kajfež, 
Novo selo,El sbacher Laški trg in Lavrenčič & Domicelj v 
Ljubljani. *

Himen. Poročil se je g. Anton Adamič z gospico Mici 
Žunič. G. Adamič je bil vnet član našega društva in pevskega 
zbora. V znak priznanja in prijateljske ljubezni je zapel naš pevski 
zbor v soboto dne 13. t. m. njegovi nevesti podoknico. Omenimo 
naj še, da je otvoril g. Adamič pred kratkim trgovino z galante
rijskim blagom v Kranju. Novoporočenima naše najiskrenejše častitke!

Književnost.
Koncem t. m. bode dotiskan IV. zvezek „Pravnikove“ zbirke 

zakonov, namreč Zbornik civilnopravnih zakonov, ki ga 
je uredil dr. E. Volčič. Kakor smo se prepričali, ne bode to obširno 
delo obsegalo samo določil o pristojnosti navadnih sodišč in posto
panje pri njih, temuč tudi ona za javnopravna in konzulatna so
dišča ter odredbe o sodnih pristojbinah. Sprejeti so tudi odgovori 
justičnega ministerstva ter važne določbe najvišjega sodišča do 
zadnjega časa, tako da bode delo obenem točen komentar k be
sedilu dotičnih zakonov. Se prej bode dogotovljena posebna knji
žica, v kateri se nahajajo: odvetniška tarifa, jezikovne naredbe za 
rabo slovenskega in hrvaškega jezika pred sodišči ter določila o 
sodnih pristojbinah. Ta knjižnica je posebnega pomena radi zbranih 
jezikovnih naredeb, ki nam morajo biti še vedno vsak dan pri roki. 
Obe knjigi bodeta imeli obširna stvarna kazala po abecednem 
redu, to pa v slovenskem in hrvaškem jeziku, da si bode vsakdo 
lahko poiskal sveta o vprašanjih, ki se ga tičejo. Knjiga bode 
zato jako porabna za trgovce in obrtnike. Tiskarna J. Blasnika 
naslednik v Ljubljani daje do 20. t. m. naročnikom, ki obenem 
pošljejo naročnino: zbornik vezan za 6 K 50 h, knjižico za 1 K 
40 h; poštnine je za zbornik 50 h, za knjižico 20 h; kasneje 
se bodeta knjigi dobivali le v knjigarnah po višji ceni.

Trgovsko bolniško in podporno društvo 
v Ljubljani.

Seja 28. avgusta 1.1. : Kot nova društvena člana sta bila sprejeta 
dva tukajšnja trgovska pomočnika. Obolenje je naznanilo 18 društ
venih članov. Prošnje za povračilo bolniških stroškov je vložilo 
5 članov, med temi se je 4 članom skupno zahtevanih K 205'23 
privolilo, enemu pa naročilo, da zahtevek po K 144-— temeljito 
pojasni. Določilo se je, da se vrši izredni občni zbor dne 16. sep
tembra t. 1. Raznih dopisov jo došlo 17, kateri so se glede rešitve 
na znanje vzeli. — V odborovi seji dne 27. septembra so bili 
1. kot člani društva sprejeti: 4 tukajšnji trgovski učenci in 1 tu- 
kajšni trgovski pomočnik, 2. obolenje je naznanilo 10 članov, 
3. prošnje za povračilo bolniških stroškov je vložilo 11 članov, 
katerim se je privolilo K 71D42, 4. drugih raznih dopisov je 
došlo 26, kateri so se v namen rešitve na znanje vzeli. Premenjena 
društvena pravila so bila mestnemu magistratu predložena dne 
28. septembra t. 1.

Društveniki, spominjajte se pri 
vsaki priliki zaklada za 

„Trgovski dom“.
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!“

Ivan Podlesnik ml.
priporoča svojo

..... .. . 3 novo .. -, ... Z

trgovino s klobuki In čevlji.
Velika zaloga! - Solidno blago! - Zmerne cene!

Ljubljana, Stari trg št 10.

Izurjen ==

Več se poizve v upravništvu „Merkurja“.

—Svoji k svojim! —
Opozarjamo vsakega varčnega rodoljuba na edino hrvatsko 

zavarovalno zadrugo

„CROATIA“
pod pokroviteljstvom kralj, glavnega mesta ZAGREBA.

Ista zavaruje na Štajerskem, Kranjskem in Koroškem vse 

premičnine, živino in pridelke proti ognju po najnižjih cenah

Vsa pojasnila daje
Podružnica „CROATIE“ v Trstu.

Zastopniki se iščejo po vseh večjih krajih KRANJSKE, ŠTAJERSKE 
in KOROŠKE.





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

Letnik III. V Ljubljani, dne 15. novembra 1906. Št. 11.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom"!

Pokojninski zakon za zasebne nastav
ljence.

Spisal Silv. Škerbinec.

Pokojninski zakon za zasebne nastavljence, čigar 
bistvo smo v kratkih potezah že v tem listu opisali, je 
bil po zopetnem pretresovanju v poslanski zbornici 
dne 30. oktobra 1906 sprejet tudi v gosposki zbornici. 
Ker je temu zakonu zagotovljena tudi sankcija krone bo 
najbrž stopil v veljavo najkasneje dne 1. prosinca 1909.

Preveč bi bilo, če bi naštevali velike koristi, ki 
jih nudi ta zakon za privatne nastavljence vseh kate
gorij neposredno, ter za delodajalce , in za celo gospo
darsko življenje narodov v državi posredno; dovolj je, 
če konstatiramo, da pomeni ta zakon, ne glede na 
njegove strogosti in razne nedostatke, važen in nepre
cenljiv napredek v razvoju našega socijalnega zakono- 
dajstva, saj bo z uveljavljenjem tega zakona zagotovljena 
prihodnost stotisočev državljanov, ki si služijo svoj 
kruh z duševnim delom.

O vplivu tega zakona posebno na nastavljence v 
trgovini in industriji, ko bo že nekaj let uveljavljen, 
izpregovorimo svoječasno obširneje; v naslednjem po
dajamo le poglavitne njegove določbe, ter jih priporo
čamo posebni pazljivosti cenjenih čitateljev.

Zavarovalna dolžnost. Zavarovati se mo
rajo in so v zmislu zakona že zavarovani vsi nastav
ljena v zasebnih službah od dopolnjenega 18. leta 
naprej, ki imajo navadno mesečno ali letno plačo in 
ki imajo pri enem in istem delodajalcu najmanj 600 K 
službenih prejemkov na leto. Med nastavljence je šteti 
vse uslužbence z uradniškim značajem in sploh vse 
one uslužbene osebe, ki opravljajo izključno ali vsaj 
pretežno duševna opravila. Zavarovalni dolžnosti niso 
podvržene osebe, ki šele po dopolnjenem 55. letu do
sežejo z zavarovalno dolžnostjo spojeno službo, ali ki 
so to starost pri uveljavljenju zakona že prekoračili.

Uvrstitev zavarovancev. Vsi nastavljenci, 
ki morajo po tem zakonu biti zavarovani, so uvrščeni 
v 6 plačilnih razredov in. sicer:

I. plačilni razred od 600 K do 900 K
II. » 900 „ 1200 »

III. » » » 1200 » „ 1800 »
IV. » » 1800 »J „ 2400 )»
v. » » » 2400 n „ 3000 »

VI. » 3000 naprej.
Pri poizvedbi plačilnih razredov se vštejejo v plačo 

tudi vsakovrstni naturalni prejemki ; pri tem se natu
ralno stanovanje vpošteva s 15% gotove plače, stano
vanje s prosto kurjavo in svečavo z 20% in končno 
stanovanje s hrano vred pa z 33%% gotove plače. V 
splošnem so za ocenjevanje naturalnih prejemkov me
rodajne povprečne krajevne cene. Tantijeme in drugi 
od poslovnega vspeha odvisni prejemki, dalje darila 
(bilančna, novoletna darila) se le tedaj vštejejo v plačo, 
če dosegajo najmanj tretjino stalne plače, ali če je za 
te vrste prejemke zagotovljen kak najmanjši znesek. 
Če je kak nastavljenec v službi pri različnih delodajalcih, 
tedaj je podvržen zavarovalni dolžnosti le glede svojega 
glavnega opravila. Kot tako velja najbolje plačana služba.

Predmet zavarovalne dolžnosti. Zavaro
vanec ima pravico v slučaju pridobitne nezmožnosti do 
invaliditetne rente oziroma do starostne rente ; njegova 
vdova dobi vdovsko rento, oziroma enkratno odprav
nino, za preostale otroke so določeni vzgojninski pri
spevki, oziroma enkratna odpravnina.

Čakalna doba. Pravico do pravkar omenjenih 
rent pa doseže zavarovanec šele po preteku čakalne dobe, 
t. j. po preteku 120 mesecev prispevanja, izvzemši če 
nastopi pridobitna nezmožnost ali smrt zavarovanca 
vsled nezgode, ki se pripeti v izvrševanju službe, in 
ki je v zvezi s službo.

Invaliditetna renta znaša po preteku čakalne
dobe oziroma v času nastale nezgode za

I. plačilni razred 180 K na leto
H. „ 270 „ „ »
III. „ » 360 „ „ »
IV. „ 540 „ „ »
V. „ » 720 „ „ n

VI. 900 „ „ n
11
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in se stopnjuje po preteku vsakih 12 mesecev prispe
vanja v

I.
II.
III.
IV.
V. 

VI.

plačilnem razredu za K 9'—
„ „ 13-50

v „ „ „ 18’—
„ „ 27’-

„ „ „ „ 36-—
4A-_n » » »

Pravica do invaliditetne rente ugasne v slučaju, 
če si upravičenec z delom prisluži znesek invaliditetne 
rente presegajočo plačo in samoposebi umevno s 
smrtjo upravičenca.

Starostna renta. Po preteku 480 mesecev 
prispevanja pristoja invaliditetna renta kot pokojnina j 
tudi brez dokaza nastale pridobitne nezmožnosti, brez j 
ozira na to, ali ostane upravičenec še nadalje v službi ! 
ali ne. Upravičenec sme dosego starostne rente odla
šati in medtem dalje vplačevati prispevke. Rento, ki 
med tem časom sorazmerno z medtem vplačanimi 
prispevki rase, lahko nastopi, kadar hoče.

Vdovska renta. Vdovska renta znaša polovico 
onega rentnega zneska, ki ga je prejemal umrli soprog, 
oziroma polovico one rente, do katere je imel pravico 
soprog v času smrti. V slučaju zopetne možitve, dobi 
vdova enkratno odpravnino v visokosti trikratnega 
letnega zneska njene vdovske rente.

Vzgojevalni prispevki. Vzgojevalen pri
spevek znaša, ako je otrok sirota samo po očetu ali 
samo po materi, eno tretjino, ako je pa otrok sirota 
po očetu in materi, pa dve tretjini odpadajočega te
meljnega zneska pokojnine, do katerega je imel pravico 
umrli oče ali umrla mati. Skupna vsota vzgojevalnih 
prispevkov enostransko osirotelih otrok ne sme, v 
slučaju in dokler še oče živi, presegati 50% v slučaju 
pa, da živi mati in dokler uživa ona vdovsko rento, 
pa 75% gori navedenega temeljnega zneska; pri oboje
stransko osirotelih otrokih pa skupni vzgojevalni pri
spevki ne smejo znašati nad 200% temeljnega zneska, i 
Pravica do vzgojevalnih prispevkov ugasne z dopolnjenim 
18. letom ali s prejšnjo smrtjo otrokovo.

Kdaj neha zavarovalna dolžnost? Za
varovalna dolžnost preneha z izstopom iz take službe, 
vsled katere je nastavljenec zavarovanju podvržen, ali | 
pa z dosego invaliditetne ali starostne rente. Oseba, ki 
ni več zavezana k zavarovanju, ima pravico do po
vrnitve od nje same vplačanih premij brez obresti; 
ženske osebe pa smejo zahtevati celo premijsko rezervo, 
ako tekom dveh let po sklenjenem zakonu izstopijo iz 
zavarovalne dolžnosti. Te pravice pa se morajo uvelja
viti tekom 18 mesecev, od dneva, ko preneha zavaro
valna dolžnost, računjeno. Ako stopi kaka oseba tekom 
12 let po dospelosti zadnje premije zopet v zavarovalno 
dolžnost, se prikrajšane pravice vračunajo.

Prostovoljno zavarovanje. Oseba, ki iz
stopi iz zavarovalne dolžnosti, si lahko ohrani v času 
izstopa pridobljene pravice potom prostovoljnega za
varovanja, ako to prijavi tekom 18 mesecev. Službena 
leta se morejo vračunati le na podlagi dejansko doslu- 
ženih službenih let in na podlagi plačilnega razreda 
v času vračunanja in sicer samo tekom petih let od 
vstopa v zavarovalno dolžnost; to vračunanje sme ob
segati kvečjem 60 mesecev prispevanja.

Premije. Mesečno vnaprej plačilni prispevki
(premije) znašajo

pri I. plačilnem razredu 6 K
„ 11. JJ 9 „.
„ III. 12 „
„ IV. 18 „
„ V. n 24 „
„ VI. n ,, 30 „

V prvih štirih plačilnih razredih plačuje deloda-
jalec dve tretjini, zavarovanec pa eno tretjino prispevka; 
v višjih plačilnih razredih plačujeta vsak polovico, dočim 
morajo nastavljenci, ki imajo več kakor 7200 K služ
benih prejemkov na leto, plačevati celo premijo sami. 
Premije mora odračunavati službodajalec, kije upravičen, 
da na zavarovanca odpadajoči delni znesek mesečno 
odtegne; vendar se mora te pravice poslužiti tekom 
treh mesecev, sicer jo izgubi. V konkurzu uživajo za
ostale premije isto prednost kakor davčni zaostanki. 
Država prispeva na leto 100.000 K-

Pokojninska uprava. Ta ima svoj sedež 
na Dunaju. Upravo vodi predsedstvo, ki obstoja iz 
predsednika in 20 članov in občni zbor. Polovica 
članov pripada skupini delodajalcev, polovica pa sku
pini zavarovancev. Predsednika, ki mora stanovati na 
Dunaju in mora biti pravno izobražen, imenuje mi
nister notranjih del vsakokrat za dobo petih let. Člane 
predsedstva, katerih mora najmanj dve petini stanovati 
na Spodnjem Avstrijskem, voli občni zbor. Poslovna 
doba članov traja največ pet let; svojo službo oprav
ljajo kot častno službo. Občni zbor sestoja iz odpo
slancev, katere volijo odbori posameznih deželnih skupin. 
Polovica odposlancev mora pripadati skupini deloda
jalcev, druga polovica pa skupini zavarovancev. Na 
vsakih 5000 članov odpadeta dva odposlanca, vendar 
mora imeti vsaka deželna skupina vsaj dva odposlanca.

Deželne skupine. Praviloma se mora usta
noviti za vsako deželo posebna deželna skupina s 
sedežem v deželnem glavnem mestu. Odbor deželne 
skupine sestoja iz načelnika, ki ga imenuje ministrstvo 
in iz desetih članov, katerih polovica pripada skupini 
delodajalcev, polovica pa skupini nastavljencev. Najmanj 
dve petini članov mora stanovati v kraju, kjer je sedež 
deželne skupine. V delokrog deželne skupine spada 
ves promet s člani pokojninske uprave, kakor nazna
nilo in kontrola zavarovanju podvrženih, njih izvidnost,
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pobiranje premij, prevzemanje priglašenih pravic do 
premij, vodstvo rentnega katastra in končno nasvet, 
kako naj se nalože glavnični zneski. Deželna skupina 
ima tudi pravico nastavljati plačane uradnike.

Nadomestni zavodi. Zakoniti zavarovalni 
dolžnosti se zadosti tudi z zavarovanjem pri kakem 
nadomestnem zavarovalnem zavodu ali pa s sklepom 
nadomestne zavarovalne pogodbe. Nadomestni zavodi 
pa morajo zavarovancem in njih zaostalim nuditi najmanj 
v zakonu določene dajatve ter morajo biti vsi nastav- 
ljenci istega delodajalca zavarovani pri enem in istem 
nadomestnem zavodu. Nadomestni zavodi smejo le 
za višje kakor v zakonu določene dajatve pobirati večje 
premije ter morajo vrhtega v slučaju prestopa zavaro
vanca k pokojninskemu zavodu letemu izročiti odpa
dajočo premijsko rezervo. Ti nadomestni zavodi morajo 
vsaj vsako leto položiti zavarovalnotehnično bilanco 
ter so podvrženi državnemu nadzorstvu. Če zavarovanec 
prestopi od pokojninskega zavoda k nadomestnemu 
zavodu, tedaj preide cela premijska rezerva v last na
domestnega zavoda.

Na določbe zakona glede nadomestnih 
zavodov opozarjamo že natem mestu odbor 
našega trgovskega bolniškega in podpor
nega društva, ker bi se podporni oddelek 
tega društva kaj lahko izpremenil v nado
mesten zavod, kakor ga ima v mislih ta 
zakon. Že itak neprecenljiva samouprava 
tega društva bi s tem mnogo pridobila in 
že danes precej veliki podporni zaklad bi 
se lahko porabil kot premijski oziroma 
rezervni zaklad nadomestnega zavoda. Že
leti bi bilo, da ukrene odbor v najbližji 
bodočnosti tozadevno kaj gotovega.

Prijava zavarovancev. Službodajalci so za
vezani, da prijavijo oziroma odjavijo vse v njih službo 
vstopivše oziroma izstopivše zavarovance tekom štirih 
tednov po vstopu ali izstopu ; tudi vse premembe služ
benih prejemkov morajo delodajalci prijaviti.

Razsodišča. V kraju, kjer ima deželna skupina 
svoj sedež, se ustanovi razsodišče, obstoječe iz stalnega 
predsednika, štirih prisednikov in ravno toliko na
mestnikov. Polovica prisednikov oziroma namestnikov 
ima pripadati skupini delodajalcev, polovica pa skupini 
zavarovancev. Proti izreku razsodišča ni nobenega 
pomočka oziroma pritožbe. Ustanovne in vzdrževalne 
stroške razsodišč plača pokojninski zavod.

Državno nadzorstvo. Pokojninski zavod, 
deželne skupine in nadomestni zavodi so podvrženi 
nadzorstvu državne uprave ; to nadzorstvo spada v 
delokrog ministra za notranje zadeve.

Izključitev dogovorov. Niti delodajalci, niti 
pokojninski oziroma nadomestni zavod ne sme vporabe 
določb tega zakona izključevati oziroma omejevati v

škodo zavarovancev potom pogodb. Tozadevne pogodbe 
nimajo nikake pravne veljave.

Sodelovanje političnih in občinskih 
oblasti. Vse javne oblasti so zavezane, da pokoj
ninskemu zavodu oziroma deželnim skupinam prijavijo 
vse za njih poslovanje važne zadeve.

Kazenske določbe. Delodajalci, ki bi v pred
pisanih prijavah oddajali napačne dejanske izjave, se 
kaznujejo z denarno kaznijo 10—1000 K oziroma 
v slučaju neizterljivosti z zaporom od enega dneva do 
treh mesecev; če pa je dejanje kaznivo po splošnem 

J kazenskem zakonu, se mora uporabiti ta zakon. Delo
dajalci, ki predpisanih prijav ne oddajo oziroma ne 
oddajo v predpisanem času, se kaznujejo z denarno 
globo do 200 K, oziroma z zaporom do 20 dni. De
narne kazni se stekajo v zaklad, ki se pri pokojninskem 
zavodu ustanovi v svrho podpore revnih nastavljencev
brez službe.

Davčna, p r i s t o j b i ns k a in kolkovna 
! prostost. Pokojninski zavod je oproščen pridob- 

ninskega in rentnega davka. Vse razprave in listine, 
ki se napravijo pri -ustanovitvi in razvoju pravnih 
razmer med pokojninskim zavodom in njega člani so
proste pristojbin in kolkov.

Denarna uprava. Predsedstvo pokojninskega 
zavoda določa v razmerju z vspehom računskih za
ključkov vsako leto one glavnične zneske, ki naj se 
trajno plodonosno nalože.

Uveljavljenje tega zakona. Ta zakon stopi 
dve leti po preteku razglasitve v veljavo.

Trgovski in obrtni shod v Tolminu.
Dne 14. septembra t. 1. je sklicalo „Trgovsko in 

obrtno društvo v Gorici“ shod v Tolminu. Društveni 
{ predsednik g. Medved je presrčno pozdravil mno

gobrojne udeležence ter dal potem besedo odposlancu 
slov. trgov, društva „Merkur“ v Ljubljani, g. Karlu
Megliču, ki je govoril takole.

„Kdor izmed nas še danes trdi, da nas zatirajo 
; tujci od severa, vzhoda in zahoda, ta ne ve, da je 

življenje boj, vsakega naroda pa dolžnost, da 
skuša prodreti v ozemlje sosednjega naroda. Če tedaj 
čutimo Slovenci na sebi neko zatiranje, potem to ni 
nič drugega, nego dokaz dolžnostnega dela s strani 
tujca, — pa tudi dokaz spanja s strani nas Slo
vencev.

Kako prodira tujec v lepo našo slovensko domo
vino? Z ustanavljanjem industrije, obrta in 
trgovine. To je troje vrst orožja, s katerim se pod- 
jarmljajo dandanes šibkejši narodi. S tem orožjem pa 
je tudi nastavljen nož na vrat narodu, v čigar ozemlju 
si tujec snuje svoja podjetja. Rekel sem, da je

ll*
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dolžnost vsakega naroda, da si širi meje — tedaj pri
stoji ta dolžnost tudi nam Slovencem. Tudi mi 
moramo nastopiti z ustanavljanjem industrij, obrta in 
trgovine na ozemlju soseda tujca. No, in kaj delamo?! 
Ni nam še treba v tujino, doma pričnimo s tem delom, 
potem sicer ne bo še čutil tujec zatiranja z naše strani, 
pa tudi mi ne njegovega. Toda ti budilni klici: prič
nimo ! pričnimo ! ostajajo vedno le glas vpijočega v 
puščavi. Po stoletnem spanju smo zapazili, da so nas 
tujci z vseh strani prepregli, da nas imajo takorekoč 
popolnoma pod seboj. No, in zbudila se nam je slast 
ostati še nekaj časa Slovenci. Pričeli smo na mejah 
ustanavljati šole, ogromne svote romajo vsako leto 
tja — vsako leto se nauči nekoliko otrok za silo brati 
slovenski — in potem ? ! Potem pa se o otroku ne sliši 
več.. To sredstvo, da se otmemo poplava tujca, tedaj 
ne bo držalo. V zadnjem trenutku šele smo izpregle- 
dali, da se moramo poprijeti boljšega sredstva, da moramo 
staviti mejnike v obliki industrije, obrta in trgovine. 
S tem pa imamo kajpada zopet svoje težave. Posa
meznik je le redek, ki bi se upal na mejo pa je tudi 
res nevarno. V združenju j e m oč — organizacije 
potrebujemo!

Trgovec in obrtnik čutita po dolgem, dolgem 
času, da si moreta pomagati le, če nastopata skupno. 
Ta skupnost, to združenje je za nas Slovence 
naravnost zadnje rešilno sredstvo. V tistem trenutku, 
ko se trgovci in obrtniki organizirajo — v tistem hipu 
so že postali sila, moč, strah tujca. Organiziran 
obrt in trgovina bo skrbela, da se društveniki pobliže 
izpoznajo, da se navdušujejo za lasten prospeh, da se 
izobražujejo do možne najvišje mere.

Slovenci pa potrebujemo organizacije trgovcev in 
obrtnikov v takem zmislu, ki ne bo več poznala meje 
med Štajersko, Koroško, Kranjsko in Goriško — Slo
venci potrebujemo edinole slovenske organizacije, 
ki se razteza po celem slovenskem ozemlju. Saj nas 
Slovencev ni veliko in če niti ti ne bomo nastopali v 
skupnih organizacijah, potem bo vspeh nezadosten. 
Enotno slovensko armado trgovcev in obrtnikov 
potrebujemo in zmaga je gotovo naša. Najprej bomo 
zatrl' gnilobo med seboj, potem osnažili meje ter se 
pripravljali za napadv sosednje ozemlje. V 
organizaciji se bomo mnogo učili mnogo brali, navdu
ševali se za podjetnost in podjetnost tudi dejansko kazali.

Nositelji kulture so in morejo tudi biti trgovci, 
industrijci in obrtniki. Saj vse, kar se učimo, upora
bljamo ravno v teh treh panogah. Žalibog je bila za
vednost teh naših stanov do zadnjega časa tako majhna 
da se nam ni bilo prav nič čuditi, če se nam je po
smehoval ošabni konkurent tujec, pri tem pa spravljal 
lepe koristi v svoj žep.

Mlačnost, ki je bila do zadnjega časa pri nas 
doma, je izvirala odtod, da nismo bili organizirani.

Vsak zase je ves teden trpel, ni se brigal za stanovskega 
sotrpina, nikdar se niso srečali trgovci enega kraja na 
skupnem shodu, nikdar niso menjavali obrtniki pri 
večjem omizju svojih mnenj. Vsak je le sam mislil, 
kako priti do zboljšanja, — pa si ni mogel pomagati.

Vse drugačno pa je življenje, če smo člani mo
gočne organizacije. V meni se zbudi ponos, ki izvira 
iz prepričanja, da nisem več sam, ampak, da bomo 
odslej zastopali naše koristi z vspehom — vskupnem 
nastopu. Postanem tudi vesel, delaven, živahen — 
kajti hrepeneče čakam trenotka, ko se bomo sešli, da 
se pogovorimo o stanovskih interesih. Postanem pa 
tudi previden, preračunljiv, trezen, možat i. t. t. Kajti 
v organizaciji pričnem izpoznavati ves domači položaj, 
primerjam ga lahko s sosednim tujim, v organizaciji 
marsikaj koristnega slišim, marsikaj tudi takega, da se 
varujem pred lastno škodo; v organizaciji pa sé pred
vsem izobražujem.

Izobrazba je brezdvomno največja pridobitev pri 
organizaciji. Saj vse drugo delo izvira iz izo
brazbe. Najprej učiti se, učiti se mnogo, brati in 
zopet brati — trgovec in obrtnik ne more nikdar dovolj 
čitati, saj je znano, da človek nikdar vsega ne zna, 
če pri tem še malo ali premalo bere, potem tudi malo 
ali veliko premalo zna.

Organizacija trgovcev in obrtnikov pa ima tudi 
ta velikanski pomen, da je z enim zamahom geslo 
„Svoji k svojim“ odveč. Člani organizacije si postanejo 
dobri, odkriti prijatelji, zavedajo se Slovence, v njih 
dušah se pokaže v kratki dobi tak odpor proti tujcu, 
da jim že vest sama ne dovoljuje storiti koraka v pro
dajalno ali delavnico nasprotnika — tujca. Da, ta odpor 
tli danes v nas sila nevarno celo za neko šolsko družbo, 
ki pozna slovenstvo le v besedi: daj, podpiraj trgovec 
in obrtnik — pri tem pa kruto krši načela „Svojim k 
svojim“ ! Gospoda moja, v kratkem utegne organizirano 
trgovstvo potegniti meč iz nožnice in velevati: Stoj, 
dovolj je naših žrtev, preveč našega potrpljenja! Slo
venstvo na celi črti — ali nič!“ In ta odpor že ni več 
toliko stanovski, temveč veliko bolj že izbruh probujene 
narodnosti v nas trgovcih in obrtnikih, ki smo bili v 
škodo sebi in slov. narodu tako dolgo mlačni.

Čim je trgovina in obrt po celem Slovenskem 
organizirana, s tistim dnem smemo pričakovati, da se 
povzpne domača industrija, katere nam najbolj manjka. 
Oživeli bodo mogočni denarni zavodi z našim domačim 
denarjem, zavodi, ki bodo dajali ceno denar trgovcu, 
obrtniku in domačemu industrijcu. Ta mogočna orga
nizacija bo hipoma strla v prah dosedanji politični 
pogrebni prepir in ustvarila gospodarsko politiko. Orga
nizacija bo od šolskih družb zahtevala, da z našim 
denarjem podpira učence v višji izobrazbi — od parla
mentarcev pa bo zahtevala, da tudi ti store svojo dol
žnost ter z vso odločnostjo zahtevajo, da da država
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šole tam, koder nam Slovencem pristajajo. Take zahteve 
pa bodo lahko tudi dosegli, kajti za seboj bodo imeli 
mogočno organizacijo in ne več brezbrižnosti in neukih 
volilcev.“

Po vsestranskem odobravanju teh izvajanj je dobil 
besedo g. Ulčakar iz Trsta, ki je jako poljudno 
razložil pomen in namen shoda. Ustanoviti se namreč 
namerava v Gorici veletrgovina kot konkurentinja trem 
velikim laškim tvrdkam v Gorici — veletrgovina, katero 
nova železniška zveza ne le mogočno podpira, pač pa 
naravnost kot nujno potrebo izziva. Veletrgovina naj 
bi se najbolje ustanovila na deleže v okviru najnovej
šega tozadevnega zakona. Namenjena bi bila prodajati 
vsemu slovenskemu goriškemu trgovstvu pridelke in 
izdelke, katere, to naj bi se navzoči odločili, enako 
tudi poročali, bi domačini — Slovenci stavili veletrgovini 
na prodaj. Pomen veletrgovine bi bil za slovensko 
trgovstvo velevažen korak naprej, velevažen pa za slo
venski živelj sploh. Daljša debata, ki se je o tem otvorila 
inv katero je g. Ulčakar impulzivno in informativno z 
vidnim prepričanjem in navdušenjem posegal — je 
privedla do rezultata, da naj se zaenkrat nominirajo za
upniki, ki naj v najkrajšem času skličejo v svojih, krajih 
shode, na katerih naj se vrše debate o tej stvari in o ka
terih naj zaupniki poročajo društvu v Gorici. Zanimanje 
za veletrgovino, kakor jo je priporočal g. Ulčakar, je 
bilo naravnost velikansko in možno menda le med slo
venskimi trgovci, kakor so v Gorici in na Goriškem. 
Toliko zavednosti za slovensko trgovino zaman iščemo 
kjerkoli drugod na Slovenskem, zato se nam tudi ni prav 
nič čuditi, če slovenska stvar na Goriškem tako imenitno 
vspeva. Vsem slovenskim trgovcem bi bilo priporočati vsaj 
desetino te delavnosti in tega navdušenja za slovensko 
trgovino in slovensko stvar, kakor jo je bilo opaziti 
in je dejansko tudi med goriškimi trgovci — potem je 
Slovenija v kratkih letih mogočna, kajti trgovec je 
Slovenec že od narave — kakor je prav pripomnil g. 
Ulčakar — in trgovina edina je poklicana, da nas ne 
le reši tujega jarma, marveč z neukrotljivo silo drvi 
dalje in dalje — v tuje ozemlje, dalje dotlej, da ne 
bomo več rekli: „bilo nekdaj si slovansko, morje adri
jansko“ — marveč: „postalo zopet si slovansko, morje 
adrijansko.“ M.

Črtice iz kemije vsakdanjega gospo
darskega življenja.

Predaval v društvu „Merkur“ dne 17. februarja 1906 inžener-kemik 
J. Turk,

(Dalje.) .

Veliko bolj, nego ravnokar omenjeni grozdični 
sladkor, s katerim pridemo v življenju redkokdaj v dotiko, 
zanimati nas mora trs te nič ni, oziroma pesni slad
kor, ki ga imamo po večkrat na dan v svojih rokah

in s katerim si sladimo vsa živila, ki sladkobo potre
bujejo in prenašajo.

Trstenični sladkor se je izdelaval v začetku iz 
sl ad kor n e trsti k e, ki raste v gorkem podnebju južnih 
krajev. Evropejci so se seznanili ž njim šele za časa 
križarskih vojsk. Prodajati v Evropi pa so ga začeli 
benečanski trgovci, ki so ga prinašali iz Orienta (jutrovih 
dežel) v Evropo.

V tedanjih časih so imenovali sladkor sladek 
sok, ki so ga dobivali iz s vrzi sladkorne trstike. Trdi 
sladkor so umeli dobivati šele okoli leta 1400. Eno 
stoletje pozneje pa so ga znali tudi že čistiti ali rafi
nirati. To se je vršilo tako, da so sladkor raztopili, 
raztopino očistili, jo potem zgostili in končno pustili 
kristalizirati, nakar se je sladkor v kristalih izločil 
iz nje.

Tako je dobil sladkor prav ukusno zunanjost in 
je vsled tega postal zelo važno potrošno in tržno blago. 
Proizvajanje sladkorja se je dvigalo od leta do leta in 
sporedno z njim tudi kultiviranje sladkorne trstike v 
vseh tistih krajih, kjer je za njo ugodno podnebje. Še 
posebno pa se je dvignilo proizvajanje sladkorja na 
sr e dn j e-a m erikanskih otokih, kjer se ga je v 
16. in 17. stoletju dobivalo s pomočjo sužnjev toliko 
po ceni, da je v drugih delih sveta in celo v V z h o d n j i 
Indiji pridelavanje sladkorne trstike in proizvajanje 
sladkorja iz nje skoro docela prenehalo.

Dandanes se prideluje sladkorna trstika v Evropi 
samo šena Španskem. Ves ostali trstenični ali 
kolonijalni sladkor se izdeluje v angleških in 
nekdanjih španskih kolonijah, posebno pa na 
otoku Kuba.

Največjega, lahko se reče usodepolnega pomena 
za sladkorno industrijo in za evropsko poljedeljstvo je 
bila najdba berolinskega kemika Marggraf a. Leta 
1747, je objavil namreč Marggraf, da je v pesi 
prav tak sladkor, kakor v sladkorni trstiki in da ga 
je mogoče dobivati iz nje. S tem je postala slad
korna pesa ena izmed najvažnejših kulturnih rastlin, 
ki je donašala in še dandanes donaša evropejskemu po
ljedelstvu veliko haska.

Marggraf se je pač zavedal velikega pomena 
svoje najdbe, a še le njegovemu učencu in sorodniku 
Achardu se je posrečilo osnovati leta 1799. prvo pod
jetje za dobivanje sladkorja iz pese, toda brez vspehov, 
ker ceneni kolonijalni sladkor ni dopuščal dobič- 
kanosno proizvajanje sladkorja iz pese. Ko pa je Na
poleon I. zaprl evropsko celino napram Angleški ter 
s tem po Angležih v Evropo uvažanemu kolonijal- 
nemu sladkorju tako otežkočil uvoz na evropejsko celino 
da je stopila tu cena funtu sladkorja na dva cekina, 
izplačevati se je začelo tudi dobivanje sladkorja iz pese. 
In tako je nastalo v Evropi mnogo sladkaren, katerih 
večina je po Napoleonovem padcu, ko se je evropejska
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celina zopet odprla svobodni kupčiji, propadla. Med 
tem pa so si bili pridobili tovarnarji toliko dobrih iz
kušenj, da proizvajanje sladkorja iz pese ni popolnoma 
zaspalo, ampak se je sčasoma izpopolnilo tako, da je 
mogel pesni sladkor vztrajati v konkurenčnem boju s 
kolonijalnim. A ne samo to, ampak pesni sladkor je 
iz tega boja celo zmagonosno izšel, h čemur je mnogo 
pripomogla visoka carina na kolonijalni sladkor, in 
nič manj tudi premije, ki so se plačevale do leta 1903. 
na iz Evrope izvoženi pesni sladkor. In tako je torej 
prišlo, da je pesni sladkor skoro docela izpodrinil ko
lonijalni sladkor iz Evrope.

Izdelovanje pesnega sladkorja se je čudovito izpol
nilo in prav vsled tega mu je cena tako padla, daje postal 
splošno dostopna užitnina(Genussmittel) in živilo vEvropi.

Kako mogočno je proizvajanje pesnega sladkorja 
napredovalo, vidimo lahko iz naslednjih številk:

Leta 1836. je bilo treba za 100 kg pesnega slad
korja 1800 kg in leta 1900 samo še 750 kg pese; torej 
komaj tretjino prejšnje množine. Dočim pa se je leta 
1840. proizvajalo 1,100.000 ton trsteničnega ali ko
lonialnega in samo 50.000 ton pesnega sladkorja proizva
jalo se je leta 1900 2,862.000 ton trsteničnega in 5,575.000 
ton pesnega sladkorja; zadnjega torej še enkrat več.

Že navedene ogromne številke povedo, kako 
važno vlogo mora igrati sladkor v tehniki in v med
narodni kupčiji. In ako k temu še dostavim, da se je 
leta 1899 povžilo na Angleškem 40 kg, na Francoskem 
15 kg, na Nemškem 14 kg, v Avstriji 8 kg in v Rusiji 
5 kg sladkorja na glavo in da se ga povžije dandanes 
še več, nam bo jasen pomen, ki ga ima sladkor za 
hranjenje ljudi in razumljiva važnost, ki jo ima kot 
potrošno in kupčijsko blago.

V naslednjem vas hočem seznaniti s principom 
dobivanja sladkorja iz pese, ker le pesni sladkor pride 
za nas dejanski v poštev.

Izdelovanje sladkorja iz pese delimo: 1.) v do
bivanje sladkornega soka, 2.) v dobivanje sirovega slad
korja, 3.) čistenje sirovega sladkorja in 4.) dobivanje 
sladkorja iz odpadovin.

Sladkorni sok se dobiva dandanes skoro iz
ključno po takozvanem difuzijskem načinu. Da 
bomo ta način razumeli, misliti si moramo posodo, ki 
je s prepustno mreno predeljena v dva oddelka. Dalje 
si moramo misliti v enem teh dveh oddelkov gostejšo 
raztopino kristalizujočih snovi, nego v drugem. Vsled 
difuzije, oziroma osmoze izmenjujeta se medsebojno 
raztopini skozi ločečo jih mreno in sicer toliko časa, 
da postane gostota raztopin v obeh oddelkih popolnoma 
enaka. Gostejša raztopina prehaja torej v oddelek tanjše 
in narobe, dokler se gostota obeh ne izravna. Tako se 
lahko izmenjujejo le raztopine takozvanih kristaloidov, 
h katerim se ima prištevati tudi raztopina sladkorja.

(Konec prih.)

Raznoterosti.
Redni občni zbor pomočniškega zbora gremija trgovcev

se je vršil dne 4. t. m. v Merkurjevih prostorih v Narodnem domu. 
Zborovanje je otvoril načelnik g. Karel Tekavčič, ki je pozdravil 
navzoče, konstatiral sklepčnost, predstavil oblastvenega zastopnika 
mag. svetnika g. Šeška in imenoval za overovatelja zapisnika 
gg. Volka in Jagodiča. Zapisnik o zadnjem občnem zboru se 
je nato prečital in odobril. Poročilu taj. g. Iv. Volka o delovanju 
odborovem povzamemo: Odbor je imel 3 seje. Iz odbora je izstopil 
vsled odpotovanja g. Oton Schmidt in g. Karel Meglič vsled 
etabliranja. Slednjemu se izreče zahvala s prošnjo, da bi se še 
nadalje potegoval s tako odločnostjo za koristi pom. zbora kot 
doslej. Namesto njih sta stopila v odbor gg. Škerbinc Silvester 
in Franc Kovač. S 1. novembrom lanskega leta je stopil v veljavo 
zakon glede nedeljskega počitka. Ta zakon določa, da v trgovskih 
obrtih ob nedeljah delo ne sme trajati nad 4 ure in da se mora 
dovoliti tistim pomočnikom, ki imajo ob nedeljah več nego 3 ure 
dela, nadomestni počitek. Na poziv deželne vlade glede ureditve 
nedeljskega počitka je pomočniški odbor sporazumno z načelništvom 
gremija oddal željo, naj se uvede v vseh strokah kakor tudi v 
kontoarjih popolen nedeljski počitek. Deželna vlada je ugodila tej 
želji. Izvzeto je samo kontoarno delo špedicijske obrti in nedelja 
pred Sv. Miklavžem in Božičem. S tem se je ustreglo trgovcem in 
trgovskim nastavljencem. Zakon o dokazu usposobljenosti je v 
državnem zboru propadel v ne malo škodo trgovskih pomočnikov. 
Stvar je treba spraviti spet v tir, kajti dokaz .usposobljenosti je za 
nadaljni razvoj slovenske trgovine naravnost vitalnega pomena. Da 
je tudi gosposka zbornica pred kratkim sprejela zakon o zavarovanju 
zasebnih nastavljencev, kamor spadajo tudi trgovski sotrudniki, je 
velikanska pridobitev za te, ker je osigurano za njih starost ter 
preskrbljeno tudi za njih vdove in družine. Odbor se je zanimal 
za odpravo umazane konkurence. Dokler pa to ni sklenjeno v 
obliki zakona, je vsak boj proti taki konkurenci brezvspešen. Edini 
majhen vspeh se da doseči le z zavednostjo našega trgovstva, 
katero je treba poučiti, kako velika škoda mu preti z umazano 
konkurenco. Želeti je, da sotrudniki odbor obveščajo o vseh slučajnih 
protizakonitostih in mu posvečajo večno pozornost. Poročilo je bilo 
z odobravanjem sprejeto. Nato so se vršile volitve. V razsodišče 
sta bila izvoljena gg. Viktor Rus in Oroslav Schaffer, za na
mestnike v pomočniški zbor gg. Albert Gaber, Franc M a taj c 
in Peter Papež, odposlanec v gremijalni zbor je pa g. Silvester 
Škerbinc. Pri slučajnostih je stavil g. Karel Meglič sledeči 
predlog: Obrtna oblast se poživlja, naj pazi z vso strogostjo, 
da se določila o nedeljskem počitku natanko izvr
šujejo, ker se dogaja večkrat — konkretnih slušajev ne navaja 
— da nekateri šefi dovolijo delati svojim uslužbencem prostovoljno 
ob nedeljah. G. Šešek izjavi, da obrtna oblast ne more ničesar 
storiti v željenem zmislu, dokler se ji ne naznanijo konkretni 
slučaji, kar naj stori pomočniški zbor. Po zakonu je tudi prosto
voljno delo po trgovinah prepovedano. G. Drčar je stavil sledeči 
predlog: Naprositi je načelstvo gremija trgovcev, da 
se bodo obstoječe določbe pravil glede nedopust
nega števila trgovskih vajencev od strani članov 
izvrševale in da se na prihodnjem občnem zboru izpremene 
pravila v toliko, da bo razmerje med učenci in pomočniki določeno 
na 1 : 2. Maksimalno število vajencev za eno trgovino naj se do
loči na tri. (g. Volk: Neki šef jih ima 16!) Predlog se soglasno 
sprejme. Istotako je bil soglasno sprejet odborov predlog, ki ga je 
utemeljeval g. Škerbinc in ki slove: Predsedstvo gremija 
se naprosi, da uvede akcijo, s katero se uredi otvo
ritev in zatvoritev trgovin v Ljubljani. Trgovine z jest
vinami naj se odpirajo ob 7. zjutraj in zapirajo po zimi ob 7, po 
leti ob 8. zvečer, vse druge pa naj se odpirajo ob pol 8. zjutraj 
in zapirajo ob 7. zvečer. G. Železnikar je omenil k temu pred-
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logu, da je taka ureditev v drugih mestih že vpeljana. Občni zbor 
je nato odobril poklicanje gg. Škerbinca in Kovača v odbor. 
Želja g. Zupančiča, naj se v prihodnje vrši občni zbor po dvakrat 
na leto, kakor je določeno v pravilih, se bo vpoštevala. Nato je 
načelnik zaključil zborovanje.

*
Urad za carinska pojasnila. Že takoj ob pričetku veljav

nosti novih carinskih zakonov se je od mnogih strani importnih 
firm poudarjalo potrebo, da se napravi urad ali pisarna, katera bi 
dajala obvezna carinska pojasnila. Ureditev tega urada naj bi bila 
taka, da bi se na podlagi vposlanih ali predloženih vzorcev blaga 
dajalo pojasnila, po kateri carinski postavki bi se blago za slučaj 
uvoza zacarinilo. Prejeta pojasnila naj bi bila obvezna, to se pravi, 
carinski uradi bi jih morali vpoštevati ter se ob zacarinjevanju 
ravnati po njih. Na ta način bi se omogočilo importerjem dobiti si 
povsem zanesljivo informacijo o izmeri carine, katero bi jim bilo 
plačevati. Taka uredba je seveda velike važnosti, zakaj od izmere 
carine, ki zadene importirano blago, je česfo odvisno, ali je kakšno 
blago sploh mogoče privažati na tuzemski trg ter je prodajati po 
cenah, ki odgovarjajo cenam konkurenčnega blaga. Ko se kalkulira 
cena, je treba importerju vzeti v račun vse okolnosti, ki vplivajo 
na cene, na jasnem si mora biti tudi glede carine. Vsak posamezen 
moment ti lahko odloča toliko, da je od njega odvisno, ali se iz
plača uvoz ali ne. Sicer se je v novi carinski tarifi znatno povišalo I 
število tarifnih postavk, specificiralo se je mnoge carinske postavke, i 
vsled česar je carinska tarifa mnogo preglednejša; vlada je izdala 
tudi obširna pojasnila k carinski tarifi, ki znatno olajšujejo orientacijo. 
Navzlic temu pa se pojavlja v praksi nebroj primerov, v katerih 
obstaja dvom, pod katero carinsko postavko je uvrstiti kakšno 
blago. Importerju je seveda na tem, da pride blago po čim ugod
nejši carini v tuzemstvo ; uveljavati skuša zategadelj svoje mnenje 
proti nazorom carinskih uradov. Če pa izmera carine odločilno 
vpliva na ceno blaga, mu ne more biti dovolj, da se proti odločbi 
carinskega urada poda na negotovo pot pritožbe, ki ima uspeh ali 
ne. Treba mu je jasnosti, predno se sploh odloči za kupčijo. Če se 
importerju ravnanje carinskih uradov ne zdi pravilno, skušal bode 
dobiti si pravico s tem, da zahteva odločitve višje inštance; ali v 
takih primerih se stvar znatno zavleče, in sicer tembolj, čim pre- 
pornejše je vprašanje, ker je treba, da se vpraša za mnenje carinski 
svet, čigar seje se le vrše od časa do časa. V važnih slučajih si 
sedaj pomagajo prizadete stranke na ta način, da vprašajo za 
mnenje strokovne referente v ministrstvu, katerim pridejo vprašanja 
v rešitev, če pride do pritožbe vsled nepravilnega zacarinjenja. 
Mnenje referentov ima seveda mnogo zase, ali gotovo vendar ni, 
če stvar izteče povsem tako, kakor smatrajo oni za pravilno.

Vse te okolnosti so privedle trgovinsko ministrsto do pre
pričanja, da je treba osnovati centralno mesto, katero bode dajalo 
zanesljiva, obvezna carinska pojasnila. Kakor se čuje, so priprave v toliko 
napredovale, da prične urad še letos poslovati. Težkoča je pri tem 
ta, da je treba sporazumljenja z ogrsko vlado, ker se mora vsled 
carinske skupnosti med obema državnima polovicama zagotoviti 
enotnost. Znana stvar je, da Ogri niso prijatelji nobene naprave, 
ki more vzbuditi le videz, da Ogrska ni samosvoja. Obžalovati bi 
bilo pa vsekakor, če bi se vsled odpora Ogrske onemogočilo 
osnovo te potrebne naprave, ki se je po nekaterih drugih državah 
prav dobro obnesla. Posameznosti glede nameravanega urada še 
niso znane ; to pa stoji, da se bodo izdana pojasnila, ki so načelne 
važnosti, objavljala, ali da se jih bode vsaj naznanjalo posameznim 
carinskim uradom ; na ta način bi se urad razbremenil znatno, ker 
bi se poslovanje omejilo na vprašanja, ki še niso bila odločena.

*

Trgovski naraščaj. Obrtnim zadrugam vseh vrst daje obrtni 
red važno pravico, da v svojih pravilih urede podrobno razmerje 
med učnim gospodarjem in vajencem onih obrtov, ki pripadajo

zadrugi. Zadevna, izobrazbe vajencev se tičoča določila se morejo 
tikati učne dobe, to je določiti se mora v pravilih, kako dolga sme 
biti učna doba. Pri tem se seveda morajo gibati pravila v mejah 
obrtnega reda in ne smejo imeti določb, ki bi nasprotovale zakonu. 
Zlasti je dopustno v pravilih obrtnih zadrug tudi določiti pogoje, 
pod katerimi smejo imeti zadružni člani vajence kakor tudi obvezno 
predpisati, koliko vajencev sme imeti posamezni zadružni član sploh 
ter v kakšnem razmerju bodi število vajencev s številom pomoč
nikov. To je vsekako pomembna in dalekosežna pravica obrtnih 
zadrug, katerim je prištevati seveda tudi vse ostale prisilne stro
kovne organizacije, izvedene po določbah obrtnega reda, ki imajo 
vsled starih običajev druga imena, tako na primer tudi trgovske 
gremije.

Obrtni red pripušča posameznim trgovskim gremijem, da v 
svojih pravilih, katera mora odobriti deželna vlada, določijo do
pustno število trgovskih vajencev zategadelj, da je na ta način 
mogoče vpoštevati v večji meri posebne potrebe posameznih krajev. 
Ako zakon dopušča, da se omeji število vajencev, je pri tem namen, 
ki ga zasleduje, v prvi vrsti skrb za strokovno izvežbanje trgovskih 
vajencev, zakaj jasno je, da se posamezni učni mojster, pa naj 
bo obrtnik ali trgovec, ne more v zadostni meri brigati za izvež
banje in izurjenje njegovi skrbi izročenih vajencev, ako je njih 
število preveliko. Jasno je pa tudi, da se trgovski vajenci v takih 
večjih podjetjih, ki imajo v službi večje število pomočnikov, ne 
morejo kaj prida naučiti, ako ni število vajencev v zdravem in pri
mernem razmerju s številom pomočnikov, kajti v takih podjetjih, 
kjer se delodajalec sam omejuje le bolj na vodstvo in nadzorstvo, 
je skrb za vajence prepuščena pač malone izključno pomočnikom. 
V današnjih dneh, ko je boj za obstanek težek in so delavske sile 
vedno dražje, je prav lahko umljivo, da si marsikateri delodajalec 
skuša olajšati obrtovanje s tem, da si pomaga z večjim številom 
vajencev. Ni težko izprevideti, da je opisano ravnanje pač le palia- 
tivno sredstvo, ki ni trgovini ne obrtu, najmanj pa vajencem v 
korist. Tako ravnanje razsodni trgovci in obrtniki sami obsojajo, 
vedoč, da je v veliko škodo trgovskemu in obrtnemu stanu samemu, 
ker le pomaga ubijati trgovski in obrtni stan, odtegujoč mu za 
bodočnost strokovno zadostno izvežbano osobje. Celo to vprašanje 
pa je presojati tudi z druge strani, namreč z ozirom na interese 
obrtnih pomočnikov in trgovskih sotrudnikov. Na ta način, da 
prihaja leto za letom večje število mladih in vrhutega še slabo 
izvežbanih sil, ki iščejo službe in kruha, se dela le v prilog pro- 
letariziranju pomožnega delavskega osobja v obrtih in trgovinah. 
Zoper življenske interese delavskega stanu teh strok je, ako ni 
število obrtnega in trgovskega naraščaja v razmerju z dejanskimi 
potrebami. Priti mora sicer prav kmalu do tega, pa ponudbe v 
delavnih močeh presegajo potrebe. Tako pa trpi na eni strani vsled 
preobilnega naraščaja ves stan kot tak, na drugi strani so pa pri
zadeti oni mladi pomočniki, ki le iztežka, ali pa sploh ne morejo 
dobiti službenih mest. Vpoštevajoč vsa ta dejstva in te okolnosti 
se mora pač priznati, da je povsem umestno, da obrtne in trgovske 
zadruge urede za svoje člane vajenško vprašanje.

Ponovno smo imeli priliko poudarjati, da je organizacija po 
obrtnih zadrugah v slovenskih deželah še v prvih začetkih. Prav 
malo je še število točno poslujočih zadrug. Kolikor pa jih je, imajo 
večinoma v svojih statutih določila glede dopustnega števila va
jencev. Običajno je določeno tako, da mojstri, ki delajo brez po
močnika, ne smejo imeti več kot enega vajenca; ako pa delajo s 
pomočniki, je razmerje med vajenci in pomočniki določeno tako, 
da pride na dva pomočnika, po en vajenec. Pri tem pa je meja 
navzgor navadno še posebej začrtana in še posebej povedano, 
koliko sme biti tudi pri mojstrih, ki delajo s pomočniki, maksimalno 
število vajencev. Tudi gremij trgovcev v Ljubljani, kateremu pri
padajo vse protokolirane firme v Ljubljani, ima v tem pogledu v 
svojih pravilih določila, ki vele : Gremijalni člani, ki po navadi 
nimajo nobenega ali pa imajo le enega pomočnika, smejo imeti le
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enega učenca. Šele zadnje učno leto je dovoljeno, sprejeti drugega 
učenca. Oni trgovci, ki imajo dva ..pomočnika, smejo imeti dva 
vajenca; če ima trgovec tri ali štiri pomočnike, sme-imeti tri, od
nosno štiri vajence. Več kot štiri vajence naenkrat ! ni dopustno 
imeti. Določila v statutih bi torej bila, drugo vprašanje pa je, ali 
se jih . člani drže. Zatrjuje se, da obstoje v tem pogledu občutni 
nedostatki, katere je treba odpraviti pred vsem iz ozira na stanovske 
interese in stanovsko veljavo. Malovestno je, vzgajati neprimerno 
število vajencev, kajti po nekaterih strokah je potreba po trgovskih 
pomočnikih le omejena. Ni torej pravilno, postavljati v svet dejansko 
potrebo presegajočega števila pomočnikov, ki sploh ne dobe 
služb ali pa le težko. Želeti je nujno, da gremij poskrbi za 
red. Ne bo škodilo, ako se ob tej priliki tudi pravila prilagode 
našim razmeram, in se razmerje med pomočniki in vajenci do
loči na 2:1.

Drugi mednarodni kongres trgovskih zboznic. V Milanu 
se je od 24. do 27.-septembra t. 1. vršil drugi mednarodni kongres 
trgovskih zbornic, trgovskih in idustrijskih združb, katerega se je 
udeležilo nad 500 odposlancev. Zlasti so bili zastopani strokovnjaki 
iz Italije, Francoske, Nemčije, Avstrije, Švice in Belgije, zato 
je imel pa dnevni red skoro izključno predmete mednarodnega 
pomena. V zmislu sklepov prvega mednarodnega kongresa trgov
skih zbornic v Littichu leta 1905, na katerem je bil najvažnejši 
predmet organizacija trgovskih in obrtnih zb ornic kot \ 
interesnih zastopov in ki je priporočal, da se najprej zbere toza
devni materijal za prihodnji kongres, so se udeležencem predložila 
tri interesantna poročila o tem predmetu. Dunajska trgovska in 
obrtna zbornica je po svojem prvem tajniku dr. Mareschu predložila 
celo brošuro o zgodovinskem razvoju, zakoniti podlagi, organizaciji 
in delovanju avstrijskih trgovskih in obrtnih zbornic v' prvi vrsti 
dunajske zbornice. Obsežno poročilo o trgovskih in obrtnih zbor
nicah, njih organizaciji in delovanju v skoro vseh civiliziranih de
želah sveta je predložilo najstarejše trgovsko društvo v Berlinu. ! 
Istotako se je razdelila knjižica o zakonodajstvu evropskih držav o 
oficijelnih trgovskih zbornicah in stališču drugih zbornic ter orga
nizacij, katero je sestavil predsednik belgijske trgovske zbornice v ( 
Parizu. Obsežno se je pečal kongres z vprašanji mednarodnega 
prometa. Znani zagovornik za uvedbo peny-poštnine (10 cen
timov) v medsebojnem prometu vseh članov svetovnega poštnega 
društva, H. Heaton, član angleškega parlamenta, je utemeljeval to 
popularno zahtevo, ki bi bila največjega pomena. Danes velja 
poštnina pisma iz Dovra v Novo Zelandijo, ki je 12.000 angl. milj 
oddaljena 1 peny, dočim se plača za pismo iz Dovra v Kalé, ki je 
le nekaj milj oddaljen 2 '/2 pensa. Kongres se je V interesu razvoja 
trgovine in prijateljskih ozirov med narodi izrekel za znižanje 
mednarodne poštnine če mogoče na 10 centimov (10 h), priporočal, 
dokler se ta cilj ne doseže, da se sklepajo specijelne poštne zveze 
kakor že obstoje med Avstrijo in Nemčijo ter Angleško in Egiptom. 
Kongres se je dalje zavzel za uvedbo mednarodnih poštnih 
vre d noti c in priporočal, da se vsaj za Evropo, kakor že obstoji 
svetovno poštno društvo, tudi sklene mednarodna telefonska 
zveza. — V svrho nevtralizacije velikih oceanskih prog, studiranja 
in uravnave vseh mednarodnih vprašanj v ladijeplovnih zadevah 
naj bi narodi, ki plovejo po morju sklenili mednarodno ladi- 
j ep lovno zvezo ter v ta namen ustanovili stalno pisarno; da se 
uvedejo takoj diplomatični koraki v to svrho, je obljubila italijanska 
vlada na to delati. — Dalje se je razpravljalo jako važno vprašanje 
glede uvedbe enakega meničnega prava v vseh civiliziranih 
državah. Berolinsko trgovsko društvo je v tem pogledu predložilo 
spomenico „Svetovno menično pravo“. V tej spomenici se obravna
vajo vsa bistvena vprašanja s- stališča veljavnih meničnih prav, 
zlasti nemškega (skoro enako našemu), francoskega in angloame- 
rikanskega • in se obenem nasvetujejo načela, po katerih bi se

uredilo skupno menično pravo za vse države. Kongres: se je izjavil, 
da bo z vso močjo nastopal za uresničenje te v trgovskem in pro
metnem interesu važne uvedbe. Veliko se je razpravljalo tudi o 
razstavah: O tem predmetu je poročal tajnikov namestnik dunajske, 
trgovske zbornice dr. Pi s tor. Njegovo vestno poročilo je bilo z 
velikim odobravanjem sprejeto. Resolucije, ki so se o tem sprejele 
imajo približno tako vsebino. Razstave imajo kot priredbe, da se 
politični in gospodarski odnošaji dostojno demonstrirajo, kot re
klamna sredstva v velikem slogu, kot blagovni semnji v moderni 
obleki in kot atrakcije tujskega prometa premnogostranske prednosti 
in vplivno zmožnost, da bi se jih ne porabljalo kot orodje moderne 
narodnogospodarske politike in izvoznega pospeševanja. Da bi pa 
te vspešne in priporočljive naprave nudile le prednosti, izključevale 
pa nedostatke, mora nastopiti po načrtu določena omejitev in ure
ditev. Kot vspešno sredstvo se priporoča ustanovitev stro
kovnih razstavnih organizacij, če mogoče na poluradni podlagi 
in z izključivno pravico, inscenirati udeležbo domače industrije na 
inozemskih razstavah v.vseh slučajih, kadar država sama ne na
merava tega storiti. Te organizacije naj bi eventualno imele tudi 
pravico, presojati domače razstave. Da se taka strokovna mesta 
skoro oživotvorijo, se morajo takoj v vseh državah storiti potrebni 
koraki. V • posameznih državah organizirana mesta naj bi čim 
največ med seboj občevala, drugo drugo podpirala in se po na
slednjih načelih ravnala : Kot svetovne razstave, ki naj bi se 
če mogoče le vsakih deset let vršile, naj se smatrajo le take, ki 
obsegajo vse stroke in katerih se večina, kulturnih držav oficijelno 
udeleži. Kot mednarodn e razstave naj veljajo take, kjer so naj
manj tri države oficijelno zastopane; vendar naj se da v interesu 
razbremenitve industrijskih krogov in zvišanja vpliva pri medna
rodnih razstavah sistemu strokovnih razstav na vsak način prednost 
pred onimi, katerih vspored obsega vse stroke. Zoper razstavne 
agenture, ki se ne ozirajo na te principe, in zoper takozvane zakotne 
razstave naj se izdajo strogi zakoni. — Kongres se je končno tudi 
obširno pečal z lastnim pravilnikom in z ustanovitvijo perma
nentnega odbora, ki sestoji iz gotovega števila odposlancev 
vsake države ter ima generalnega tajnika in drugo pomožno osobje. 
Naloga mu je, da skrbi za vse priprave za prihodnje kongrese. Kot 
prvi sedež tega odbora se je določil Bruselj ; čas in kraj bodočega 
kongresa, ki se ima vršiti tekom dveh let, bo šele določil ta obdor.

—n.

Pospeševanje ogrske industrije. Parkrat smo že omenili v 
našem listu, kako pospešuje ogrska vlada ustanovitev novih indu
strij in kako dovoljuje že obstoječim industrijam največje olajšave. 
Vsak dan čitamo v listih, kako vlada sama išče nova polja in nove 
stroke, za katere še ne obstoje industrije. Zdaj čujemo zopet da 
hoče za tovarniško izdelovanje izkoristiti izdelke, ki leže v zemlji. 
Ogrska nima pravzaprav razen petrolejske in nafta industrije nikake 
fabrikacije zemeljskih produktov. Porabi se pa jako veliko kemikalij, 
zlasti samo barvnih materijalij za čez 18 miljonov kron na leto. V 
Budapesti se ustanavlja delniška družba za izdelovanje barvnih 
produktov na Ogrskem s kapitalom miljon kron, dalje delniška 
družba za železninsko industrijo, zlasti za izdelavo litega jekla in 
kovanega železa. — Patrijotični petrolejski industriji je trgovinski 
minister za izdelovanje strojnega olja, parafina, vazelina in parafin 
sveč dovolili vsemogoče dopustne olajšave do konca leta 1917. 
Neka tvrdka je dobila za izdelovanje kolesnih reber olajšavo za 
10 let. Desetletne olajšave kakor tudi podaljšanje takih olajšav je 
vsak dan nebrojno, da mora imeti vsak kapitalist veselje, nalagati 
denar v taka podjetja. Zakaj se to dela, je vsakemu jasno, ki pazno 
zasleduje tok ogrske gospodarske politike. Pisali smo že v daljših 
člankih o gospodarski ločitvi naših državnih polovic ter tudi pov- 
darjali, da bi bili Ogri na škodi, ker bi morali za industrijske izdelke 
plačevati carino, kajti industrije nimajo velike in doslej so dobivali
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izdelke iz Avstrije carine prosto. Zato pa zdaj z vso eneržijo delajo 
na to, da se ustanavljajo industrije za take izdelke, katerih se doslej 
ni proizvajalo na Ogrskem. Škodi, ki bi jim nastala vsled ločitve 
gospodarske skupnosti, hočejo na ta način v okom priti. In prav 
imajo! Najprej se bodo gospodarsko utrdili ter na vseh poljih osa
mosvojili, potem pa ne bodo več odvisni in lahko prenašali ločitev. 
Pri nas pa kajpada vse spi in se ne pripravlja na tako izpremembo. 
Vladi da opraviti volilna reforma, gospodarski interesi so potisnjeni 
v ozadje. Ura gospodarske ločitve nas najde nepripravljene, Ogre 
pa pripravljene!

Železnica Trebnje-Št. Janž se bo kakor vse kaže vendar 
gradila in se v kratkem prične z izvršitvijo načrta. O tem se je 
vršila konferenca pri železniškem ministru.

„Ljubljanska kreditna banka“ je zvišala obrestno mero 
od vlog na knjižice in tekoči račun od 4°/0 na 4'/2“/o 
začenši s 1. novembrom t. 1. ter jih obrestuje od dne vloge 
do dne vzdiga. Rentni davek plača banka sama.

*
Odpovedni rok v trgovinah in obrtih. Službeno razmerje 

med obrtnim delodajalcem in delojemalcem se navadno konča na ta 
način, da se poda z ene ali druge strani odpoved. Navada je, da se po 
podani odpovedi ne izvrši izstop iz dela ali službe takoj. V interesu 
delodajalca kakor delojemalca je, da imata po podani odpovedi pri
meren čas za to, da najde eden drugo službo, drugi drugega 
uslužbenca. Tako ne trpi niti redno obrtovanje niti ne odpade de
lojemalcu zaslužek. Zakon, in sicer trgovinski kakor obrtni, daje v 
tem oziru strankam popolnoma proste roke; njih stvar je, da do
govorijo ob sklepanju službene pogodbe, kaj veljaj glede odpovedi 
službe. Kar dogovore, to veže; le za primer, da stranke nič ne 
dogovore, ima zakon posebne določbe. In sicer določa trgovinski 
zakon, da je odpoved v takem primeru obojestransko podati šest ! 
tednov pred potekom vsakega koledarskega četrtletja ; obrtni red 
pa, da je odpovedati obojestransko na 14 dni, pri tem pa dan od
povedi ni šteti v odpovedni rok. Opozoriti nam je v tem oziru 
glede trgovskih uslužbencev na predmetna določila v statutih 
trgovskega gremija, ki so bržkone malo znana. Za člane gre
mija, to je za protokolirane trgovske firme in njih trgovske na
stavljence v Ljubljani velja,, ako se nipo pogodbi dr u- J 
gače dogovorilo, obojestransko šesttedenska odpoved. I 
To določilo je jako važno za ljubljanske trgovce kakor tudi za 
trgovske nastavljence; nepoznanje tega določila utegne privesti do 
nepotrebnih pravd. To določilo gremijalnih statutov velja le za ) 
službeno razmerje med trgovci, ki pripadajo gremiju, in nastavljenci 
takih trgovcev. Za trgovsko službeno osobje, ki opravlja podrejene 
posle v trgovinah, kakor trgovinski .hlapci, kočijaži, zavijalci, ter 
za osebe, ki nimajo v gremijalnih statutih predpisanih dokazov o j 
svoji sposobnosti, velja 14dnevna odpoved.

*

Židje v Avstriji. Po zadnjem ljudskem štetju živi v Av
striji 1,244.899 Židov ali 4 57 °/0 vsega prebivalstva. Po poklicu se 
bavijo Židje največ s trgovino (536.247) z gozdarstvom in 
kmetijstvom 130.810, z industrijo 351.112, dočim jih je v javnih 
službah in svobodnih poklicih le 198.442. Po izobrazbi hrepene 
bolj kot drugoverniki ter tvorijo na vseučiliščih 16'8“/0, na tehnikah 
pa 194 °/„. Po narodnosti se priznavajo za Nemce 410.215, za 
Poljake 622.235, za Čehe 57.782, za Maloruse 40.706, za Italijane 
2940, za Rumune 264, za Srbe 63, za Slovence 2 5.

*
Povišanje poštnih, brzojavnih in telefonskih pristojbin

je predstavljala vlada oficijalno kot zategadelj nepogrešno in ne- 
obhodno potrebno, da dobi pokritje za izboljšanje materijalnega

položaja poštnih uslužbencev. Nikjer drugod da ni pokritja za te 
večje potrebe. Povedali smo že svoje mnenje glede nameravanega 
povišanja, izrekli smo tudi dvom o tej „neodbitni potrebi“. Zdelo 
se nam je takoj, da morajo služiti službeni prejemki za to, da za
krijejo druge potrebe, ki so povsem nesimpatične : večje kredite 
za vojno in mornarico. O pravilnosti mnenja, da je za opravičene 
potrebe denarja dovolj, mora prepričati finančni račun za leto 1905. 
Položaj je izredno ugoden, nič manj nego 52 milijonov kron je 
bilo več dohodkov, kakor se je preračunavalo. V takih okolnostih 
se mora pač odločno obsojati vladno postopanje ob predložitvi 
načrta glede ukaza zvišanja poštnih pristojbin. To pač ni lojalno 
ravnanje, ako vladni zastopniki v anketah opravičujejo potrebo 
povišanja s tem, da primanjkuje denarja; nekaj dni pozneje 
pa finančni minister briljira v zbornici z brezprimerno ugodnimi 
računi. To se pravi gospodarske korporacije voditi za nos; ako se 
celo vladnim izjavam ne more in ne sme več verovati, potem je 
pač resno posvetovanje v gospodarskih vprašanjih nemogoče, ker 
manjka vsaka zanesljiva podlaga.

Ustanovitev carinske ekspoziture pri glavnem poštnem 
uradu v Ljubljani. Gremij trgovcev je ukrenil potrebne korake, 
da se odpravijo težkoče, ki so nastale pri tukajšnjem glavnem 
carinskem uradu glede odprave po pošti dospelih carinskih po
šiljatev zaradi naraslega prometa s strankami in zaradi znatne 
oddaljenosti poštnega urada od glavnega carinskega urada. Kakor 
se poroča z Dunaja, je c. kr. finančno ministrstvo uvažujoč priza
devanje gremija sklenilo ustanoviti v poslopju poštnega in brzo
javnega urada v Ljubljani 1 posebno carinsko ekspozituro. Ko bodo 
za to določeni prostori primerno adaptirani in opravljeni, bo ta 
ekspozitura takoj začela poslovati.

Slovensko trgovsko društvo v Celju,
f Maks Železnik.

Umrl je pretekli teden v Radovljici trgovski sotrudnik 
g. Makso Železnik v 25. letu svoje starosti. Rojen je bil dne 
5. oktobra 1881 v Kranjski gori kot sin sodnega sluge. Obiskoval je 
le ljudsko šolo v Mariboru in se. potem sam izobrazil nadalje. 
Pokojnik je bil naroden mož in je navzlic svoji mladosti storil 
izredno mnogo za narodno probujo na Štajerskem. Bil je eden 
tistih slovenskih trgovskih sotrudnikov, ki so takoj, ko se je pri
čela graditi v trgovskem društvu „Merkur“ slovenska trgovska or
ganizacija, izprevidel narodnopolitični pomen tega združenja za 
osamosvojitev slovenske trgovine. Hitel je v službo v Celje in po 
dobropremišljenem načrtu deloval za ustanovitev trgovskega 
društva na Štajerskem. Posrečilo se mu je v zvezi z drugimi na
rodnimi trgovci in trgovskimi sotrudniki ustanoviti letošnjo spomlad 
slovensko trgovsko društvo v Celju. Žalibog je nemila smrt kon
čala življenje nadebudnega moža prav ob času, ko bi bil vsled 
redke agitatorične sile najpotrebnejši pri delu za razširjenje trgovske 
organizacije na Spodnjem Štajerskem. Pogrešati ga bo teže, ker je 
bil tudi jako spreten pisatelj gospodarskih in agitatoričnih člankov. 
Bodi mlademu trgovskemu buditelju ohranjen časten spomin. 
Pokojni je bil eden najmarljivejših članov „Slovenskega trgovskega 
društva v Celju“ in je kot član ustanovnega odbora vprid društva 
zastavil vse svoje duševne sile. Društvo se je po deputaciji dveh 
članov udeležilo pogreba, ter na krsto položilo lep venec. Blag 
mu spomin. *

Odbor „Slovenskega trgovskega društva v Celju" je sklenil 
prirediti za svoje redne člane dva učna tečaja, ki sta se pričela 
dne 13. t. m. Poučuje se enostavno knjigovodstvo in 
slovenska korespondenca in sicer ob torkih knjigovodstvo, 
ob petkih slov. korešpondenca, vsakokrat od 8. do ure zvečer
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v knjižnični dvorani čitalnice v „Narodnem domu“ v Celju. 
Pristop k tečajem je dovoljen tudi podpornim članom proti od
škodnini 10 kron za vsak tečaj, katera svota se plača v začetku. 
Za redne člane društva je pouk brezplačen. Odbor društva polaga 
veliko važnost na splošno izobrazbo svojih članov in je ravno v ta 
namen priredil tečaja, namenjena v prvi vrsti mlajšim trgovskim 
nastavljencem, ki sedaj še sploh niso imeli prilike izobraziti se v 
navedenih predmetih, ali pa si hočejo svoje znanje popolniti. 
Znanje knjigovodstva in slov. korešpondence je za vsakega trgovca 
neobhodno potrebno. Za pouk posrečilo se je odboru pridobiti iz
borne moči v osebi g. Balzer-ja, knjigovodjo delniških pivovaren 
v laškem trgu in g. Jos. Smrtnika, knjigovodjo posojilnice v 
Celju. Želeti je, da člani, ki so se prijavili, pridno in vstrajno 
obiskujejo tečaje in vpoštevajo ugodnost, ki se jim nudi z brez
plačnim poukom.

Organizacija našega društva napreduje, dasi počasi. V kri
tičnih časih, ko se slovenskim trgovcem in obrtnikom v Celju in 
Mariboru prepoveduje izobešati izvesne table s slovenskim bese
dilom, moralo bi naše trgovstvo biti že organizirano, da bi se 
lahko krepko postavilo v bran proti nasilstvu naših nasprotnikov. 
Odbor je sklenil da osnuje v vsakem večjem kraju na Spod. 
Štajerskem poverjeništvo in je pred kratkim že storil potrebne 
korake, imena poverjenikov se bodo naznanila v prihodnji številki 
tega lista. Na korist fonda za ustanovitev bolniške in podporne 
blagajne se namerava prirediti veselica.

Društvene vesti.
Trgovski koledar za leto 1907. Kljub gonji, ki so jo 

provzročili izdajatelji „Trgovskega obrtnega koledarja“ proti našemu 
društvu in koledarju, smo našega koledarja že doslej nad 900 
iztisov razpečali. To kaže, da se člani zavedajo svoje stanovske 
dolžnosti in da ima društvo tako zdravo podlago, da mu ne morejo 
škodovati neosnovani egoistični napadi. Nasproti lahko trdimo, da 
je bila ta gonja proti našemu društvu le v korist društvu, kajti 
na zadnjem izrednem občnem zboru so protidomovci, katerim se 
gotovo ni šlo za „Trgovski dom“ marveč za to, da bi nas v delu 
ovirali in javnost slepili ter na ta način svoj koledar spravili v 
promet, doživeli tako blamažo, da si jo bodo zapomnili. Pokazalo 
se je namreč, da protidomovcev sploh ni. Zadnji izredni občni 
zbor je bil pa za naš koledar prava reklama in smo z dosedanjim 
uspehom glede razpečevanja koledarja zadovoljni. Seveda pa vabimo 
g. člane, da koledar še v naprej tako pridno naročajo 
kot dosedaj, da ga čim prej razprodamo. Omenimo naj še, da 
imamo od več tvrdk v rokah izjave, ki so pri oddaji inseratov za 
konkurenčni koledar mislile, (da ne rabimo bolj ostrega izraza), da 
se pobirajo inserati na naš in ne na konkurenčni „trgovsko- 
obrtni“ koledar. Za sedaj teh izjav še ne priobčimo, priobčimo pa 
izjavo g. Peternela, o katerem so protidomovci pisali v „Slovencu“, 
da smo mu kot članu krivico delali. Odgovor na naše vprašanje je 
naslednji :

Celje 7. novembra 1906.
Vaše cenjeno pismo prejel, Vam poročam, da se mi ni 

nikdar kaka krivica v društvu „Merkur“ storila. Vsega obža
lovanja vredni so ti ljudje, ki se takih napadov poslužujejo, 
samo da društvo blatijo. Radoveden sem itak, kdo je ta 
človek, ki toliko o društvenih krivicah „Merkurja“ govori. 
Toliko v pojasnilo.

V tem bilježim in Vas pozdravljam udani
Ivan Peternel.

Z objavo drugega precej obširnega materijala bomo še ča
kali. Morda si konkurenti izberejo, če bodo drugo leto izdali

zopet svoj koledar, kako drugo umazano sredstvo kot reklamo za 
svoj koledar in takrat bo najbolj pripraven čas objaviti te intere
santne izjave.

Družbinski večer. Odbor našega društva je v seji dne 
28. oktobra t. 1. na predlog veseličnega odseka sklenil, da društvo 
v letošnji zimski seziji ne priredi običajnega „Trgovskega plesa,“ 
marveč družbinski večer z vinsko pokušnjo, petjem, godbo in 
plesom. Ta prireditev se vrši v „Sokolovi“ dvorani v nedeljo dne 
6. januvarja 1907. Veselični odsek se že za to prireditev pridno 
pripravlja. Če le mogoče, se vrši isti dan popoldne redni občni 
zbor našega društva in bo tako dana prilika vnanjim članom, ude
ležiti se občnega zbora ter zvečer par veselih uric preživeti med 
sočlani in stanovskimi tovariši.

Laški tečaj je otvorilo naše društvo početkom tega meseca. 
Pouk vodi izprašana učiteljica gospa Marjanica L i ndtnerjeva. 
Zanimanja za ta tečaj je letos obilo in samo želimo, da bi vsi 
priglašenci vztrajali in redno obiskovali tečaj. Pouk se vrši vsak 
ponedeljek in četrtek od 9.—10. ure zvečer v društvenih prostorih.

Članarina. Gg. vnanje člane in naročnike, ki so s članarino 
oziroma naročnino še na dolgu, prosimo, da nam jo čimprej vpo
šljejo ter nam prihranijo trud in stroške za pošiljanje opominov.

Novi člani. Od zadnjega izrednega občnega zbora ki se-je 
vršil dne 14. oktobra do 10. t. m. se je priglasilo društvu 22 novih 
članov. To dejstvo bilježimo radi tega, da g. člani uvidijo, kako 
ugodno je vplival na naše trgovstvo odgovor odbora na napade, 
ki so jih takozvani protidomovci priobčili v raznih listih proti 
našemu društvu.

Himen. Poročila sta se društvenika: g. Ivan Golihleb, 
trgovec na Polzeli z gospico Ljuboslavo Zorc in gosp. Ernest 
Brezovšek, trgovec, z gospico Beti Lahadnik. Iskreno 
častitamo !

Za „Trgovski dom“ so darovali g. Leopold Fürsager, 
trgovec v Radovljici 20 K ter g. Fr. Šifrer, trg. potnik tvrdke 
Souvan 2 K 50, ki jih je nabral pod geslom „Zadomovci“ na 
sprehodu Oslavlje-Brda. Darovalci : Koritnik, Potočnik, Šelovin in 
Šifrer. Živeli! Naj bi našli darovalci še obilo posnemovalcev!

tj!

Čeke so poslali gg.: Česnik & Milavec v Ljubljani, 
Ivan Grobelnik v Ljubljani, Fr. Kuttin v Postojni, Leon 
Lavrič v Škofji Loki, Engelbert Skušek v Ljubljani in Fr. 
Terdina v Ljubljani. Hvala!

Naroden hotel v Voloski. V Voloski tik Opatije je pred 
kratkim otvoril dobroznani restavrater ljublj. „Narodnega doma“ 
g. A. Bogovič v hotelu Liburnija (Narodni dom) restavracijo, 
kjer toči pristna vina in najboljše pivo. Kuhinja in postrežba je 
izborna. Spalne sobe so urejene najmodernejše in z električno 
razsvetljavo. Gg. trgovci in trg. potniki, ter sploh vsi člani, ki se 
izkažejo kot člani trg. društva „Merkur“, imajo v restavraciji in 
prenočiščih 2O°/o popusta. Tudi rodbine naših članov, ki gredo v 
Opatijo na letovišče, imajo iste ugodnosti. Svetujemo vsakemu, ki 
dojde v Opatijo ali Volosko, da se nastani v omenjenem hotelu
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Izkaz društvene posredovalnice. V službo se sprejmejo : 
3 poslovodje, 1 kontorist in stenograf, 10 pomočnikov mešane 
stroke, 3 pomočniki špecerijske stroke, 4 pomočniki manufakturne 
stroke, 3 pomočniki železniške stroke, 6 učencev. — Službe iščejo : 
2 poslovodja, 12 pomočnikov mešane stroke, 3 pomočniki špece
rijske stroke, 3 pomočniki manufakturne stroke, 2 pomočnika že- 
lezninske stroke, 10 kontoristinj, 4 blagajničarke, 4 prodajalke.

Kavna primes v prid zakladu za „Trgovski dom“. S po
godbo z g. Ivanom Jebačinom, lastnikom „Prve jugoslovanske 
tovarne za kavine surogate“ si je naše društvo pridobilo nov vir 
dohodkov za svoj lastni dom. Z dosedanjim uspehom smo zado
voljni; upamo pa, da bodo dohodki v bodoče še bolj naraščali. 
Dolžnost vsakega trgovca in trg. sotrudnika je, da spravi čimveč 
teh surogatov v promet. Na eni strani bomo povzdignili s tem 
domačo industrijo, na drugi pa bomo dobili več prispevkov. Izdelki 
imenovane tovarne so izborni in lahko konkurirajo tujim izdelkom 
te vrste, zato jih je tudi prav lahko prodati. Veseli nas, da posa
mezni g. trgovci tako pridno pošiljajo fakturam pridejane kupone, 
kajti to kaže, da se slovensko trgovstvo zanima v polni meri za 
društvo in njega namen, postaviti lastni dom. Dohodke, ki jih 
bomo prejemali od kave, bomo priobčevali polletno v našem 
glasilu.

Darilo. Odbornik našega društva Edmund Kavčič, trgovec 
v Ljubljani, je daroval društvu za našo knjižnico novo krasno 
omaro. Za ta velikodušen čin mu izreka odbor toplo zahvalo. — 
Odborniki našega društva so v seji dne 28. oktobra t. 1. zložili 25 K 
za dijaško kuhinjo v Celju, mesto venca na grob Maksa Železnika.

Književnost.
Odvetniška tarifa. Določila o rabi hrvatskega in slo

venskega jezika v okolišu višjih deželnih sodišč: graškega, 
tržaškega in zadrskega. Sodne pristojbine v postopanju 
po novih civilnopravdnih zakonih s stvarnim ka
zalom. Uredil dr. E. Volčič. Cena K l'8O. Samozaložba. Doslej 
še nismo imeli v slovenskem jeziku — izvzemši kajpada državni 
zakonik — pravkar omenjenih predpisov, katere je uredil ter opremil 
z odločili najvišjega sodnega dvora ter pojasnili ministrskih objav 
g. dr. E. Volčič, c. kr. deželnosodni svetnik v Novem mestu. Tudi 
trgovcem bo ta priročna knjižica prav dobro došla in priporočamo 
jim da študirajo odvetniško tarifo, kadar dobe v roke prav mastne 
odvetniške ekspenzarje. Opozarjamo tudi na sodne pristojbine, 
katerih neznanje povzroči mnogokrat občutljive kazni pristojbin- 
skega urada. Knjižico toplo priporočamo, saj je z njo zopet nekoliko 
zamašena vrzel zakonov v slovenskem prevodu. Toda dočim mo
ramo pohvalno omenjati, da se v tem oziru glede prevajanja 
civilnosodnih in občnokazenskih zakonov in pravdnih redov prav 
pridno dela — zaslugo ima v prvi vrsti društvo „Pravnik“ — čaka 
še večina upravnih zakonov svojega prevajalca. Tudi na tem polju 
je treba kaj storiti, zato priporočamo društvu „Pravnik“, da skuša 
izdati slovenske prevode tudi upravnih zakonov, zlasti takih, ki 
celo v državnem zakoniku niso izšli v slovenskem prevodu, n. pr. 
dohodarstvenokazenski zakon, pristojbinski zakon itd.

Dr. —n.

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.

Društveniki, spominjajte se pri 
vsaki priliki zaklada za 

,,Trgovski dom“.

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!“

Ivan Podlesnik ml.
priporoča svojo

~ novo —

trgovino s klobuki in čevlji
Velika zaloga! - Solidno blago! - Zmerne cene!

Ljubljana, Stari trg št. 10.

Izurjen -

Več se poizve v upravništvu „Merkurja“.

—Svoji k svojim ! -—
Opozarjamo vsakega varčnega rodoljuba na edino hrvatsko 

zavarovalno zadrugo

„CROATIA“
pod pokroviteljstvom kralj, glavnega mesta ZAGREBA.

Ista zavaruje na Štajerskem, Kranjskem in Koroškem vse 

premičnine, živino in pridelke proti ognju po najnižjih cenah

Vsa pojasnila daje
Podružnica „CROATIE“ v Trstu.

Zastopniki se iščejo po vseh večjih krajih KRANJSKE, ŠTAJERSKE 
in KOROŠKE.





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

Letnik III. V Ljubljani, dne 15. decembra 1906. Št. 12.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!

Ob koncu leta.
S to številko zaključuje „Slovenski Trgovski 

Vestnik“ tretje leto svojega obstanka. Kakor vesten 
trgovec smatra tudi uredništvo za svojo dolžnost, da 
napravi koncem leta nekako bilanco o svojem delo
vanju in da izrazi svoje opazke in izkušnje, ki si jih 
je pridobilo tekom leta.

Takoj pri rojstvu našega glasila smo poudarjali, 
da je list ustanovljen v prvi vrsti zato, da pospešuje 
organizacijo slovenskega trgovstva, da postane vez med 
osrednjim odborom „Merkurja“ in ostalimi člani, zlasti 
izvenljubljanskimi. To nalogo je list v polni meri iz
polnil in danes je vsak član prepričan, da je list v to 
svrho neobhodno potreben in da „Merkur“ nikakor ne 
more pogrešati svojega glasila. Naša organizacija ima zdaj 
že tako trdno podlago, da je tudi močen odpor ne bi mogel 
omajati, pač pa bi tak odpor le povzročil, da se zavedni 
člani še bolj tesno oklenejo organizacije in da društvo še 
pridobi na ugledu. To smo v zadnjem čašu tudi izkusili.

V tem oziru moramo biti torej zadovoljni in imamo 
zavest, da je list veliko pripomogel k razvoju naše 
organizacije, saj se je število članov, odkar izhaja list, 
več nego podvojilo. In ako je list v začetku izhajal v 
300 do 400 izvodih med svet, se zdaj razširja v skoro 
800 iztisih po slovenski zemlji. Vsak boljši trgovec in 
trgovski sotrudnik, bodisi v še tako oddaljeni vasi, je 
naročnik in komaj pričakuje, da ga dobi v roko.

Glede listove vsebine pa nismo popolnoma za
dovoljni in slišali smo tudi, da se je ta ali oni izjavil, 
da je kak članek ali notica premalo zanimiva. To je 
po sebi umevno, da vsi niso zadovoljni z vsem, kar 
se v listu priobčuje, bodisi potem, da je list še tako 
izborno urejevan in pisan. Vsem je težko ustreči, to 
velja že od nekdaj in tedaj tudi za nas. Vendar si pa 
uredništvo nikakor ne laska, da bi list moral ustrezati 
glede vsebine vsem zahtevam čitateljev, nasprotno 
tudi mi imamo vtisk, da se to ni zgodilo iz enostav
nega vzroka, ker uredništvo ni moglo tako delati, 
kakor bi rado. Vsa dobra volja urednikova nič ne pre

more, ako nimamo dovolj in praktično izkušenih so
trudnikov, ki znajo prilagoditi svoje članke željam in 
okusu listovih bralcev.

Pri nas je še težko pisati strokoven list, ker ni 
dosti sotrudnikov. Uredništvu se je treba truditi, da 
dobi dovolj gradiva, kajti vsak spis, ki se mu pošlje, 
ni primeren za naš list; veliko stvari je treba zavreči. 
Vkljub izbiranju se pa tudi priobči kaj takega, kar ne 
prija vsakemu in ta naj se postavi na stališče ured
ništva in priznati bo moral, da uredništvu vkljub naj
boljši volji in trudu ni mogoče, vedno priobčevati 
izbornega gradiva. Krog naših sotrudnikov je jako 
majhen in s par izjemami imajo naši gospodje pisa
telji kaj malo ali nič opraviti s prakso v strokah, ka
tere zastopa naš list. Zato pa naš list, kar sami pri
znamo, priobčuje premalo praktičnih člankov, ker nam 
ravno manjka praktično izkušenih sotrudnikov.

To se nam je zdelo potrebno omeniti radi tega, 
da izpodbudimo praktično izkušene strokovnjake, da 
stopijo v vrsto naših sotrudnikov. V listu bi se morale 
po našem mnenju zrcaliti izkušnje in znanja inteli
gentnih strokovnjakov, pisati bi moral trgovec za 
trgovca! Vabimo torej vse, ki čutijo v sebi zmožnost, 
da pišejo za naš list, kajti s praktičnimi zgledi iz bo
gatih izkušenj dotičnega pisatelja se veliko več doseže 
in vpliva pri bralcu, nego s teoretičnim poučevanjem.

Vpoštevajte te želje in nasvete, kajti uredništvu 
je na tem ležeče, da spravi list na ono višino, ki mu 
pristoja kot edinemu trgovskemu strokovnemu listu in 
glasilu najmočnejše trgovske organizacije na Slovenskem. 
Pišite praktično in poljudno!

Tudi prihodnje leto se bomo držali starega pro
grama, ki si ga je list začrtal v začetku. Poleg drugih 
stalnih rubrik, bo imelo kakor letos tudi „Slovensko 
trgovsko društvo“ v Celju poseben prostor za svoje 
objave in najbrž, če se pogajanja v tem zmislu kon
čajo, tudi trgovsko društvo v Trstu in trgovsko in 
obrtno društvo v Gorici, tako da bo „Trgovski 
Vestnik“ zastopal vse slovenske trgovske organizacije, 
kar bo tembolj povzdignilo njegov ugled in razširjanje.

12
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Stari sotrudniki nam bodo ostali tudi v novem 
letniku zvesti, kar trdno upamo; pričakujemo pa tudi 
kakor gori omenjeno, da si pridobimo novih sodelo- 
valcev, ki nam bodo pomagali, da bo list čim najbolj 
zanimiv in poučen.

Jako zanimivega spisa „O varstvenih znam
kah“, ki ga je spisal dr. V. Murnik, letos radi pre
obsežne snovi nismo mogli končati. Razložen je bil 
prvi del tega zakona, ki obsega splošne določbe; drugo 
leto se priobči drugi del, obsegajoč določbe o tem, 
kako je postopati pri registriranju, prepisu in izbrisu 
varstvenih znamk. Pripravljenega oziroma obljublje
nega imamo za prihodnji letnik že veliko gradiva tako, 
da upamo zadovoljiti svoje cenjene bralce.

H koncu pristavlja še upravništvo, da bi se 
trgovci v večji meri posluževali inseriranja v „Slov. 
Trgovskem Vestniku“. Za večje trgovce ni bolj uspeš
nega lista za reklamo nego je „Slov. Trg. V.“, kajti 
trgovci na deželi ga čitajo zelo marljivo in to tudi 
veliko zaleže, ako priporoča društvo „Merkur“ kako 
tvrdko. Nočemo se vsiljevati, toda v njih lastno korist 
svetujemo trgovcem in obrtnikom, da priobčujejo oglase 
v tem listu.

Veselo novo leto!

O etabliranju.
Od trgovcev, ki so v zadnjih letih na Kranjskem 

postali insolventni in prišli v konkurz, je bilo skoro 
tri četrtine komaj eno leto ali le malo čez etabliranih. 
Ta okolnost nas je napotila, da hočemo govoriti o 
pogojih, pod katerimi nastavljenec lahko samostojen 
postane, ako hoče, da bo imelo njegovo podjetje uspeh.

Časi, ko je nekaj pripravnosti v občevanju s 
kupovalci in nekaj kredita že zadostovalo, da se je 
obdržala in tudi razcvetela nova trgovina, so minili; 
mladi trgovec mora dandanes imeti še celo vrsto drugih 
lastnosti, da lahko ustanovi trgovino, ki bo uspevala. 
Prav tako se mora ozirati še na mnoge druge okolnosti, 
katerih nevpoštevanje se prej ali slej maščuje. Ne 
potrebuje se samo za vojskovanje denar, denar in 
zopet denar, ampak tudi pri etabliranju naj si vsak 
trgovec najprej stavi vprašanje, če razpolaga s potrebnim 
lastnim kapitalom. Višina obratne glavnice, kise 
ravna po stroki, po kraju nastanitve in končno, če se 
prevzame že obstoječo trgovino ali ustanovi novo, se 
po sebi umevno ne da teoretično označiti; na vsak 
način se pa ne srtie takoj izpočetka jemati preveč na 
kredit ali celo, kar se žal dostikrat pripeti, z dolgovi 
ustanoviti trgovino v nadi, da se jih v kratkem pokrije 
iz čistega donosa trgovine, čeprav so absolutni in re
lativni režijski stroški takoj v početku veliko večji 
nego pozneje. Često se dajo za prevzeto blago akcepti 
na kratek rok in ko jih je treba rešiti, ima novi last

nik prevzete trgovine največje težkoče, bodisi, da je 
prevzel blago predrago, morda še za fakturirane cene, 
bodisi, da dnevno izkupilo ne dosega pričakovane vi
šine, oziroma da promet sploh nazaduje. Pri dolo
čitvi cene za blagovno skladišče, katero misli prevzeti, 
mora biti kupec skrajno previden. Treba je pri tem 
vpoštevati vse mogoče momente, ki bi lahko zmanjšale 
vrednost prevzetega blaga, kakor n. pr. modo, okol
nost, da se gotovi predmeti ne bodo mogli prodati v 
dotičnem kraju ali šele po dolgem času, da se gotovo 
blago kaj lahko pokvari in spridi, da tekočine izgine
vajo itd.

Zelo riskanten je tudi prevzem velike zaloge ta
kega blaga, ki je podvrženo znatnim premembam cen 
in ki se splošno označujejo pod imenom špekulacijski 
predmeti, n. pr. moka, sladkor itd. Po teh občnih 
pravilih, katerih se je treba držati pri prevzemu za
loge, naj se v prvem Času več ali manj ravna tudi 
pri nakupu blaga, s katerim se zaloga izpopolnuje 
oziroma bolje asortira, t. j. število liferantov naj bo 
kolikor mogoče majhno, ker zapeljuje dobava od pre
mnogih strani k čezmerni porabi kredita, kar je tudi 
često posledica, da dotična tvrdka propade. To naj 
vpoštevajo tudi starejše na kredit navezane firme, ker 
nas praksa uči, da je jemanje kredita na preveč straneh 
pogosto vzrok plačilnih težkoč. Kot odjemališča se 
predvsem priporočajo take firme, ki so poleg vest
nosti in poštenosti na glasu, da so same dobro situi
rane, dočim se ne more dovolj svariti pred zvezami 
s takozvanimi „šnorerji“, izvzemši kajpada slučaje, ko 
se „z denarjem v roki“ kupi. Zato ne bomo navajali 
razlogov, saj so vsakomur dovolj jasni. Toliko o last
nem kapitalu, o prevzemu zalog in odjemališčih.

Poleg imetja primernega kapitala je za novega 
trgovca, čeravno ne neobhodno potrebno, vendar zelo 
priporočljivo za prospevanje trgovine, da se seznani s 
svojimi odjemalci v dotičnem kraju in to tembolj, čim 
manjši je; kjer se torej ne more računati na vedno se 
preminjajoče odjemalce kakor v velikih mestih in in
dustrijskih krajih. Iz osebnega občevanja s prebivalci 
dotičnega kraja in okolice se izpbzna njih ukus, ki je 
zlasti v manufakturni stroki merodajen in tudi sicer 
daje poznanje navad domačinov velike ugodnosti zoper 
konkurenta, kateremu je kraj, kjer se je naselil, popol
noma tuj in ki ga domačini smatrajo posebno v za
četku za tujca, zlasti če govori kako tuje narečje, bo
disi potem t udi, da je bil rojen v dotičnem kraju. To 
je sicer malenkost, ki pa se vendar mora vpoštevati.

Če je kakšen kraj za ustanovitev ali prevzetje 
trgovine pripraven, je mogoče presoditi le od slučaja 
do slučaja, na vsak način se mora pa vpoštevati, če 
ima dotični kraj toliko odjemalcev, da bi se poleg že 
morebiti obstoječih trgovin, dobro vzdrževala še nova 
trgovina, dalje financijalne razmere kraja sploh, ker je od
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njih odvisna kreditna zmožnost prebivalstva. V vinskih 
krajih n. pr. je prebivalstvo večinoma od ene trgatve do 
druge vezano na jemanje kredita, vsled česar potrebuje I 
trgovec, ako hoče delati kupčije, večji kapital nego 
drugje. Da dobre prometne razmere ugodno vplivajo 
na kupčijo in manjšajo režijske stroške, je obče znano.

Končno mora imeti novi trgovec poleg znanja I 

vsaj temeljnih pojmov enostavnega knjigovodstva, kal
kulacije nabavnih stroškov blaga, trgovskega in me
ničnega prava, gotovo prakso pri sklepanju kupčij, i 
ki se navadno imenuje „trgovska rutina“. Da je na- i 
darjenost pri tem tudi udeležena, priznamo radi, toda 
nedvomno je, da si te lastnosti z malimi izjemami 
lahko vsakdo pridobi, ki se sploh interesira za kup
čijsko življenje in ki si je v svoji učni in pomočniški 
dobi prizadeval, da si jih prisvoji. Znanje teorije ko
mercijalnih strok, ki se jih da prisvojiti z občevanjem 
z izbornimi trgovci, s čitanjem strokovnih časopisov 
in knjig, z obiskovanjem strokovnih predavanj itd., 
izpopolnuje v praksi pridobljene izkušnje. Ako se 
je obiskovalo še kako gremijalno ali nadaljevalno 
šolo, je to tem bolje. Tako izobraženemu trgovcu bodo 
le redko brezvestni ljudje, katerih je v trgovini žal še 
nekaj in s katerimi pride trgovec vkljub vsej previdnosti 
v zvezo, kos, ker bo s pomočjo pridobljenih vednosti 
vedno našel sredstva in pota, da se obvaruje škode.

S tem končam in le želim, da bi te vrstice enega 
ali drugega odvrnile od prenagljenega koraka, ki bi 
ga morda moral kasneje obžalovati.

Silv. Škerbinec.

Trgovska in obrtniška zbornica za 
Kranjsko.

Dne 21. novembra t. 1. je imela trgovska in 
obrtniška zbornica plenarno sejo pod predsedstvom 
svojega predsednika g. Josipa Lenarčiča. Otvorivši 
sejo je g. predsednik imenoval za verifikatorja sejnega 
zapisnika gg. Schreya in Urbanca ter naznanil, da je 
zborn. svetnik g. Ivan Rakovec oglasil nujni predlog, 
ki se tiče nastavitve lastnega zadružnega inštruktorja 
za deželo Kranjsko. Nato je podal zborn. tajnik gosp. 
dr. Viktor Murnik poslovno poročilo, iz katerega zlasti 
povzamemo, da je zbornica intervenirala na željo ljub
ljanskih trgovcev pri železniškem ministrstvu ter 
zahtevala, da poskrbi za zadostno število vagonov 
na Reki in v Trstu, kjer se je pojavilo občutno po
manjkanje vagonov, vsled česar je bil zlasti promet 
z mineralnim oljem oviran.

Gospod dr. Viktor Murnik je nato podal 
obširno poročilo o osnovi zavoda za pospe
ševanje obrta na Kranjskem. Ker se je poročilo 
natisnilo v slovenskem in nemškem jeziku, se je g. 
poročevalec omejil le na to, da je prečital organiza

cijski statut za pospeševalni zavod in pa sklepne 
predloge stalnega odseka. Delovanje zavoda bode 
glasom statuta obsegalo zlasti sledeči delokrog: 1. Se
znanjati mu bo obrtnike z vsakočasnimi tehničnimi 
izboljški strojev in orodja za njihove stroke. 2. Pospe
ševati mu bo splošno in strokovno izobrazbo obrtnikov 
s poukom, zlasti mu bo tudi med njimi razširjati 
znanje novih preizkušenih proizvajalnih načinov. 
3. Posredovati mu bode med obrtniki in na pospeše
vanje obrta merečimi akcijami, izproženemi po pokli
canih činiteljih. 4. Posredovati rnu bode med obrtniki 
in proizvajalci motorjev, strojev in orodja kakor tudi 
med dobavitelji surovin in poluizdelkov. 5. Dajati 
mu bo strokovna pojasnila ter moralno in drugače 
pomagati kakor v pospeševanje tehničnega napredka 
v obrtnem proizvajanju, tako tudi vseh na prosto
voljni združbi temelječih činov samopomoči, v kolikor 
se nanašajo na produkcijo. Organizacijsko ustano
vilo v predlagani obliki je bilo soglasno odobreno 
istotako je zbornica soglasno sprejela sledeče nadaljne 
predloge: 1. Ustanovilo in proračun je v odobritev 
predložiti c. kr. trgovinskemu ministrstvu s prošnjo, 
da blagovoli v pokritje stroškov prispevati letni donesek, 
in sicer za leto 1907 10.000 K. 2. Ustanovilo in
proračun je poslati a) po deželni obrtni komisiji de
želnemu odboru kranjskemu s prošnjo, da blagovoli 
izposlovati pri deželnem zboru zavodu letni deželni 
prispevek in v ta namen postaviti za leto 1907 v 
deželni proračun 10.000 kron; b) mestni občini ljub
ljanski s prošnjo da blagovoli prispevati letni donesek 
in sicer za leto 1907 3000 kron; 3. ostanek prora-
čunanih stroškov v znesku 1300—2000 kron je pokriti 
iz zborničnega zaklada za pospeševanje obrta; 4. de
želno obrtno komisijo je naprositi, da blagovoli 
odločilne činitelje opozoriti na umestnost nastanitve 
obrtnega pospeševalnega zavoda v obrtnem muzeju, 
kar naj bi se blagovolilo upoštevati pri morebitni 
gradnji posebne stavbe za obrtni muzej. Proračun 
stroškov za zavod znaša za prvo leto obstoja potreb
ščine 24.300 do 25.000 kron.

Zborn. svetnik g. Anton Ditrich je poročal 
o prošnji gremija trgovcev v Ljubljani za podporo 
gremijalni šoli za trgovske vajence. Zbornica je sklenila 
prispevati v pokritje stroškov z zneskom 300 K.

Nato se je javna seja prekinila, in se je vršila 
tajna seja, v kateri so se rešile nekatere personalne 
zadeve zborničnih uslužbencev. Nadalje je zbornica 
podelila ustanovo za slušatelje eksportne akademije g. 
Melhijorju Tomcu, slušatelju eksportne akademije na 
Dunaju, ter odmerila znesek 500 K za podporo obi
skovalcem obrtnih zavodov.

Potem se je nadaljevala javna seja.
Zborn. svetnik g. Ivan Mejač je nato obširno 

poročal o zborničnem proračunu za leto 1907, ki
12»
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izkazuje skupno potrebščino v znesku 66.730 K. V 
delno pokritje te potrebščine se je sklenilo pobirati 
kakor doslej 4% zbornično doklado od občne pri
dobnine in pridobnine javnemu polaganju računov 
zavezanih podjetij. Ostali del potrebščine se pokrije, z 
blagajničnim ostankom in raznimi pristojbinami. Pro
račun je bil soglasno sprejet, Zborn. tajnik gosp. dr. 
Viktor Murnik je poročal o predlogih, ki jih je 
staviti v svrho imenovanja sodnikov-lajikov trgovskega 
stanu pri deželnem sodišču v Ljubljani. Zbornica je 
soglasno sklenila, predlagati za sodnike-lajike dosedanje 
sodnike-lajike, in sicer gospode : Josipa S. Benedikta, 
Hugona Ihla, Viktorja Rohrmana in Antona Vrhunca. 
Isti poročevalec je nato poročal o položaju za imeno
vanje sodnikov-lajikov iz kroga trgovcev, oziroma 
trgovskih nastavljencev pri okrožnem sodišču v Novem 
mestu. Zbornica je sklenila predlagati za štiri izpraz
njena mesta: a) za tri izpraznjena mesta sodnikov- 
lajikov iz kroga trgovcev sledeče gospode: Franc 
Božič, Juri Picek, Franc Seidl, Franc Wokač, Franc 
Küssel in Karel Barborič, ki so vsi trgovci v Novem 
mestu; b) za eno izpraznjeno mesto iz kroga trgovskih 
uslužbencev pa gg. Urbana Hrvata, poslovodjo firme 
I. Krajec nasi, in pa trgovca Antona Weissa in Simona 
Berganta. — V zmislu poročila zborn. tajnika je 
zbornica sklenila sporočiti ravnateljstvu avstro-ogrske 
banke na Dunaju svoje soglasje s tem, da se za cen
zorje pri bančni filijalki v Ljubljani zopet imenujejo 
gg. Ivan Knez, Josip Mayr, Artur Mühleisen in Feliks 
Urbanc ter da se na novo imenuje g. Peter Kosler. 
Zborn. svetnik g. Fran Kraigher je pri tej priliki 
predlagal, da se zbornica zavzame za to, da bi se 
zapadle menice, kakor svoj čas protestirale šele tretji 
dan. Na predlog predsednika se je sklenilo razpravljati 
o tej stvari v odsekovi seji.

Nato je predložil gosp. dr. Fran Windischer 
obširno poročilo o stanju obrtno-nadaljevalnih in obrtno- 
pripravljalnih šol na Kranjskem v šol. letu 1905/1906. 
Poročilo, ki se je natisnilo v slovenskem in nemškem 
jeziku, podaja najprvo pregled najvažnejših dogodkov, 
ki se tičejo tovrstnih šolskih zavodov, potem navaja 
najvažnejše podatke o posameznih šolah. Poročilu sta 
pridejani dve statistični tabeli, ki podajata zanimivo 
sliko o porazdelitvi učencev po posameznih obrtnih 
strokah. Na tem mestu bodi omenjeno, da je znašalo 
število trgovskih vajencev, ki so obiskovali gremijalno 
šolo v Ljubljani v šolskem letu 1905/1906, 131, število 
trgovskih vajencev pa, ki so obiskovali obrtno-na- 
daljevalne šole, je znašalo 105. Poročilo je vzela zbor
nica na znanje.

Zbornica je potem prešla v razpravo o nujnem 
predlogu zborn. člana gosp. Ivana Rakovca, ki se 
glasi: „Častita zbornica skleni: Obrniti se je v uteme
ljeni vlogi do c. kr. trgovinskega ministrstva z nujno

prošnjo, da imenuje za deželo Kranjsko s sedežem 
v Ljubljani lastnega zadružnega inštruktorja.“ Ko
je predlagatelj utemeljil nujnost, in je bila predlogu 
priznana nujnost, je prešel do meritornega utemelje
vanja svojega predloga ter poudarjal, kako nezadostno 
je na Kranjskem razvita obrtna organizacija. Govornik 
je dejal, da se bodo razmere izboljšale stoprav tedaj, 
kadar se osnuje za deželo Kranjsko lasten urad za
družnega inštruktorja. Treba pa je. za to mesto vzeti 
domačina, ki pozna potrebe in razmere, ki zlasti tudi 
zna občevati z našimi obrtniki. Ob nameščanju za
družnih inštruktorjev se sploh čudno postopa; vedno 
se jemlje za. službovanje v deželi uradnike, ki jim je 
dežela povsem tuja. Pri tem jim dela zlasti dejstvo 
težave, da so se morali jezika pretežne večine obrtnikov 
še le učiti. Nezadostno. razvita zadružna organizacija 
v deželi, kjer je še celo več političnih okrajev brez 
vsake obrtne zadruge, opravičuje najbolje zahtevo po 
lastnem zadružnem inštruktorju v deželi. — Zbornica 
je predlog brez debate sprejela.

Zborn. član g. Ivan Kregar je nato omenjal, 
da je zbornica v eni zadnjih sej sklenila, priporočati 
deželni vladi, da se reformirajo ljubljanski sejmi. Le 
na .ta način, da se izvedejo predlagane spremembe, 
bode mogoče, obraniti se nadležnih židovskih sejmarjev. 
Minili teden je zopet prišlo na sejem nad 43 sejmarjev, 
ki so nadlegovali občinstvo z vsiljivo reklamo. Škodo 
trpe obrtniki in trgovci, pa tudi občinstvo. Vpraša g. 
predsednika, v katerem stadiju je vprašanje ljubljanskih 
sejmov.

Predsednik odgovori, da doslej zbornici, ki 
je takoj sporočila deželni vladi storjene sklepe, še ni 
došel odgovor.

Zborn. član g. Ivan Kregar predlaga, da se 
vpraša deželno vlado za pojasnilo. Hkratu pa bi bilo 
prositi mestni magistrat ljubljanski, da pobira od ži
dovskih sejmarjev večjo stojnino.

Zborn. član gosp. Ivan Hribar pravi, da rad 
prizna, da je stvar velikega pomena za ljubljanske 
obrtnike in trgovce in nič manjšega za občinstvo sploh. 
Občinski svet ljubljanski je sklenil, premeniti tržni red 
in se je izrekel za tedenske živinske sejme sodeč, da 
bode to v korist mesta. Zadeva doslej ni rešena, pri
poroča zastopniku deželne vlade, da se zavzame za 
ugodno rešitev tega vprašanja. Ustreči predlogu gosp. 
Kregarja ni mogoče, ker ni dopustno pobirati raz
ličnih pristojbin, kajti pred zakonom so vsi enaki. 
Edino to je mogoče, da se domačinom odkažejo 
boljši prostori.

Predsednik obljubi, da se obrne do deželne 
vlade za pojasnilo.

Nato sklep seje ob 6. uri zvečer. r.
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Crtice iz kemije vsakdanjega gospo

darskega življenja.
Predaval v društvu „Merkur" dne 17. februarja 1906 inžener-kemik 

J. Turk.
(Konec.)

Na podlagi difuzije, oziroma osmoze se dobiva 
torej sladkorni sok iz pese. V to svrho se osnažena in 
oprana pesa zreže s pomočjo posebnih pesoreznic v 
zrezke. Le-ti se vlože v stoječo cilindrično železno 
posodo, ki jo imenujemo difuzer in potem zalijejo 
z vodo. Ko se je to zgodilo, začne se izmenjava med 
sladkornim sokom, ki je v pesnih stanicah in vodo : 
voda prehaja v pesne stanice in sladkor iz njih pa v 
vodno raztopino. Po gotovem času preide v vodno 
raztopino prav toliko sladkorja, kakor ga ostane v sta
nicah pesnih zrezkov. Na to se potisne sladkorna raz
topina iz prvega v drugi s svežimi pesnimi zrezki 
napolnjen difuzer; prvi difuzer pa se na novo zalije 
z vodo. Zdaj se izmenjujeta voda in sladkor v obeh 
difuzerjih, dokler se ne izravna množina sladkorja v 
raztopini z ono v pesnih zrezkih. Po preteku gotovega 
časa se potisne sladkorna raztopina iz drugega v tretji 
s svežimi pesnimi zrezki napolnjen in iz prvega v drugi 
difuzer; prvi difuzer pa se zopet z vodo zalije. Slad
korna raztopina postaja vedno gostejša in ima vedno 
več sladkorja v sebi. V zrezkih prvega difuzerja pa je 
vedno manj sladkorja, ker preide v vodno raztopino. 
Po desetkratni obnovitvi vode je sladkor iz pesnih 
zrezkov prvega difuzerja popolnoma izvlečen. Difuzer 
se na to izprazni in napolni s svežimi pesnimi zrezki 
ter stopi tako s prvega na zadnje mesto v bateriji di- 
fuzerjev, ki jih šteje navadno deset. Tako se torej do
biva sladkorni sok, ki ima 8 do lO°/o sladkorja v 
sebi, kar odgovarja približno množini sladkorja ki je 
v pesi.

Dobljeni sladkorni sok je dokaj čist; vendar ga J 
je treba še čistiti, ker gre s sladkorjem tudi nekoliko i 
tujih snovi v raztopino, ki se morajo iztrebiti iz nje.
V to svrho se doda segretemu sladkornemu soku ne
koliko apna. Apno se deloma spoji s sladkorjem v 
sladkorno apno, ki ostane v raztopini. Tuje snovi pa 
se s pomočjo apna izločijo ali pa razkroje in s tem 
iztrebijo iz raztopine. Za tem se uvaja v sok oglji
kova kislina, ki izloči ono apno, ki je šlo s slad
korjem v raztopino. Ogljikovo-kislo apno, kise 
pri tem izloči, obda in potegne s seboj vso plavajočo 
nečistoto soka, ki preide tako v apneno mlakužo ali 
kal. Zadnje omenjeno tehniško opravilo zovemo satu- ) 
racijo soka.

Namesto z ogljikovo kislino samo, se saturira 
sok tudi s plinovo zmesjo ogljikove in žveplen- 
kaste kisline, ki nastaja, kadar žveplo gori, ali pa j 

najprej z ogljikovo in potem šele z žveplenkasto kis- '

lino. Zadnjih načinov saturacije se poslužujejo zlasti 
tam, kjer ne nadaljujejo čistenja sladkornega soka s 
kostnim ogljem, ampak samo z mehanično filtracijo. 
V tem slučaju žveplenkasta kislina poleg drugega 
sok tudi razbarveni, kar bi se moralo sicer s kostnim 
ogljem storiti.

Očiščen in precejen redki sladkorni sok se 
mora zgostiti. To pa ni nič kaj lahko delo, ker se 
sladkor, ako se predolgo kuha, izpremeni in izgubi 
poleg tega tudi lastnost kristalizacije. Da se kaj tega 
ne zgodi, se sladkorni sok hlapi v zaprtih posodah in 
pri nizkem zračnem pritisku. Ker ima tako para hla
pečega sladkornega soka premagati znižani zračni pritisk, 
vre sladkorni sok pri 60 do 80u C. in se vsled tega 
ni bati, da bi se sladkor pri tako nizki stopnji toplote 
izpremenil, oziroma kemično razstavil.

Zgoščeni sladkornisok se še enkrat precedi 
in potem pri znižanem zračnem pritisku zakuha v ta
kozvano polnilno maso, iz katere po ohlajenju 
sladkor izkristalizuje. Utrjena sladkorna masa se na 
to s sladkornim sirupom zadrozga in potem v sredobe- 
žnicah ali centrifugah centrifugira in tako se dobi sirovi 
sladkor prvega proizvoda. Sladkorni sirup se 
potem zgosti za se in iz tega se dobi sirovi sladkor 
drugega proizvoda. V nekaterih tvornicah delajo 
tudi še na sladkor tretjega proizvoda. Iz sirupa 
pa, ki ostaja kot odpadovina sladkorja drugega, oziroma 
tretjega proizvoda, dobivajo sladkor na podlagi po
sebnih načinov, s katerimi se dalje ne morem pečati.

Sirovi sladkor še ni goden za potrošek in se 
mora vsled tega prečistiti ali rafinirati. To se 
vrši v posebnih tvornicah, takozvanih sladkornih 
r a f i n e r i j a h, ki so navadno krajevno ločene od tvornic 
za sirovi sladkor, na kar se dobi šele za potrošek in 
užitek sposoben proizvod belega sladkorja, kakršen je 
v kupčiji. V ta namen se sirovi sladkor še enkrat raz
topi, skozi koščeno oglje precedi in potem sladkorna 
raztopina iznova zgosti ter končno vlije v glave, ali 
pa centrifugirana sladkorna masa stisne v ploščice, ki 
se zrežejo v dobro nam znane sladkorne kocke.

Tako se torej izdeluje sladkor, ki je dandanes za 
bogatina in siromaka enako važno potrošno blago in 
prav vsled tega tudi kupčijsko blago prve vrste. —

Kaj je treba vedeti podjetniku, trgovcu 
in obrtniku o dohodarstvenih predpisih.

(Piše —n)
(Konec.)

Zakon navaja dvoje takih skupin, namreč tiho
tapsko družbo in kontrebandno tolpo.

Tihotapska družba je kompletna, kakor 
hitro se zaveže dvoje ali več oseb z namenom izva-
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jati težke do h o d arstv e ne prestopke ter tiho
tapstva kot redno, to je ponavljajoče se 
opravilo,

Kontrebandna tolpa pa nastane, kakor 
hitro se zaveže troje ali več oseb v svrho, da 
skupno izvrše ali kako tihotapstvo ali pa kak 
tak težek dohodarstven prestopek, ki pospe
šuje tihotapstvo.

Pri tihotapski družbi se kaznuje že nje 
ustanovitelj kot povzročitelj, kajti le-ta je že 
z ustanovitvijo samo zapeljal ostale sodruge k pre
povedanemu dejanju; kot povzročitelj se nadalje tudi 
kaznuje družbeni vodja ter oni, kijezavaroval 
vspeh to se pravi nase vzel riziko vseh prepovedanih 
dejanj, ki jih družba namerava izvršiti.

Iz rečenega vidimo, da je pojem „povzročitelja“ 
tu nekoliko razširjen !

Podobno razširjen je pa tudi pojem storilca. 
Zadosti je, da sem le ud take družbe — in že 
sem storilec, če prav še nisem niti enega konkretnega 
prestopka izvedel ali tudi le izvajati pričel! Članstvo 
samo mi je dalo pečat storilca.

Slično modulacijo vidimo pri sokrivcu take 
družbe. Kot sokrivec niti ne smem biti član 
družbe; kajti kot član bi bil že storilec! Sokrivec je 
torej tu taka tretja oseba, katera, ne da bi bila 
članica družbe, nabira zanje člane in na 
druge načine (n. pr. kot blagajnica, zastopnica, za- 
ščitnica) pripomore družbi do obstoja.

Tudi glede udeležnika velja tu posebnost, da je 
že oni kazniv kot udeležnik, ki bi sicer po svojem 
stanu izvršeni zločin moral prijaviti pristojni 
oblasti, toda tega ne stori ali pa zasledujoči 
oblasti zabrani pomoč ali ji pa svojo pomoč zbog 
namenoma dane potuhe prepozno ponudi.

Oglejmo si pravkar očrtane posebnosti še pri 
kontrebandni tolpi.

Pojem povzročitelja je tu prav tako raz
širjen kakor pri tihotapski družbi : povzročitelj je že 
ustanovnik, vodja in garant.

Kot sokrivec je pa kazniv vsak član kontra- 
bandne tolpe, ki ni provzročitelj, a prej ali slej 
sodeluje ter pomaga pri skupni izvršitvi začrtanega 
zločina.

Storilca v pravem pomenu besede pa pri kontre
bandni tolpi sploh nimamo in ravno tako tudi ne ude
ležnika; kajti kakor gori označeno, je pri tolpi ka
rakteristična skupna izvršitev, storilec ali ude 
ležnik pa tu ne prideta v poštev ; v kolikor pa 
kako tako posamno dejanje meri na skupni 
smoter, smatra se za sokrivdo.

Mera kazni je sicer ista za krivca kakor za ude
ležnika, toda izmera kazni je po izrecnem predpisu 
zakona, ki označuje nagovarjanje k prestopku kot ob-

teževalno okolnost, za povzročitelja strožja nego 
za storilca, ter sokrivca in za le-ta dva zopet 
strožja nego za udeležnika.

Zakon navaja obteževalne a tudi olajševalne 
momente.

Izmed obteževalnih okolnosti naj omenimo 
poleg že označene še naslednje: hudobni namen pri 
izvršitvi prestopka, ponovitev istega prepovedanega 
čina, že prestana enkratna ali večkratna kazen, ako 
dotičnik izvršuje tak obrt, ki daje mnogo prilike kršiti 
dohodarstvene predpise, ali pa če je kršitelj po svojem 
poklicu ali svoji službi taka oseba, ki je zavezana za
braniti oziroma naznaniti dohodarstvene prestopke. 
Obtežujoča je nadalje tudi okolnost, ako kdo s silo, 
grožnjo ali s posebno zvijačo nastopi proti organom, 
katerih dolžnost je zabraniti dotični zločin; ako kdo 
več dohodarstvenih predpisov obenem prekrši; nadalje 
ako poleg dohodarstvenih obenem prekrši še druge 
zakonite predpise, poslužujoč se n. pr. v svrho izvr
šitve dohodarstvenega prestopka ponarejenih listin, ali 
pa goljufivih znakov, slednjič ako kdo pokvari uradni 
pečat.

Izmed olajševalnih momentov naj omenimo: 
starost od 10—14 let ter ne mnogo preko 14 let; ako 
so intelektualne zmožnosti kršitelja zelo majhne; ako se 
pregrešek ni storil iz hudobnega namena, ampak iz 
lahkomiselnosti ali pa vsled zmote; ako dotičnik po 
izvršenem činu skuša preprečiti zlè posledice prestopka, 
ako sam prostovoljno naznani storjeni prestopek ter 
njega razkritje olajša ali pa če krivce in udeležnike 
ter sredstva prestopka objavi ; tudi veliko siromaštvo, 
ki je zavedlo dotičnika na protizakonito pot, se smatra 
za olajšalno okolščino.

Kazen mora biti v pravičnem razmerju 
s krivdo.

Kakovost in velikost krivde ter natančno med
sebojno vpoštevanje obteževalnih in olajše
valnih momentov naj izmeri kazen.

Po dohodarstvenih predpisih razločujemo dvojno 
vrsto kazni: kazni na premoženju in kazni na pro
stosti.

Med premoženjske kazni štejemo denarne 
kazni in pa konfiskacijo ali zaplembo blaga 
ali drugih predmetov.

Najmanjša denarna kazen, ki jo je moči 
izreči s kazensko razsodbo, prične z zneskom 4 K za 
navadne in 10 K za težke dohodarstvene prestopke in 
tihotapstvo ter se da stopnjevati do zneska 20.000 K. 
V poznejših dodatnih dohodarstvenih zakonih, kakor 
v zakonu o sladkorju, pivu ter žganju pa je minimalni 
postavek za gotove izrecno navedene prestopke zvišan 
na 400 K.

Pri zaplembi zapade dotično blago državi; 
kršitelj izgubi lastninsko pravico nad takimi
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predmeti v trenotku zapada in sicer za vedno. Taki 
slučaji so precej redki: tako n. pr. zapadejo prepove
dane inozemske srečke ter obveznice na premije, pro- 
tipostavno izdelane ter razpečevane igralne karte z 
vsem produkcijskim ter blagovnim materijalom ter po 
zakoriu o punciranju zlato in srebrno orodje, pri ka
terem puncovni kolek ni v redu, ali v katerem se dobe 
tuje kovine, sicer skrite, toda vkljub temu lahko izločljive.

Kazen na prostosti je zaporna kazen in sicer 
je tu razločevati supletorični ali nadomestilni 
zapor, ki se nalaga le v slučaju neizterljivosti denarne 
kazni, ter samostojni zapor.

Pri vsakem dohodarstvenem prestopku gre, kakor 
znano, za protipostaven dobiček kršiteljev na škodo 
države ter sodržavljanov. Treba je torej, da se v inte
resu pravne zaščite ta dobiček kršitelju zopet iztrga, a 
mu poleg tega še naloži večje ali manjše breme, — 
kar se najbolj primerno zgodi potom denarne kazni! 
Le-ta je torej navadno sredstvo dohodar- 
stveno-pravne kazenske reakcij e proti nor
malnemu zločinu. Le v slučajih težjih prestopkov 
ter obtežavalnih okolnosti posebno pri tihotapstvu pride 
vpoštev tudi samostojna zaporna kazen.

Tu naj omenjam, da zadene krivca vsled gotovih 
dejanj, ki so kazniva tudi po občnem kazen
skem pravu, dohodarstveni samostojni zapor le v 
slučaju, ako se dotični prestopek ni že kaznoval 
z zaporom po občnem kazenskem zakonu. A 
je n. pr. uničil v hudobnem namenu uradni pečat na 
obrtni pripravi. V takem slučaju ima odločiti v prvi 
vrsti občno-kazenski sodnik; ako ga le-ta spozna 
krivim ter ga obsodi v zapor, ga dohodarstveni sodnik 
radi tega prestopka ne sme več kaznovati : ako ga pa 
občno-kazenski sodnik oprosti, mora ga dohodarstveno- 
kazenski sodnik brezpogojno kaznovati z najmanj 
osemdnevnim samostojnim zaporom.

Zaporna kazen je navadna ali stroga ter se 
ima izvršiti pri kazenskem sodišču po predpisih občnega 
kazenskega zakonika.

Vendar dohodarstvena zaporna kazen ne sme 
nikdar prekoračiti dobe štirih let a tudi ne sme 
trajati manj nego štiriindvajset ur.

Glede nedoletnih veljajo posebnosti. Teh se, 
ako le mogoče, ne obsodi v zaporne kazni. V slučajih 
pa, ko jih vendar zadene zaporna kazen, je maksi
malna doba kazni od desetega do štirinajstega leta 
skrčena na šestmesečen, od štirinajstega do 
dvajsetega leta pa na enoleten zapor.

Navedene kazni se pa lahko pooštre, toda le 
kadar to zakon izrecno veleva. Kot taka poostritev 
kazni pride v poštev izguba pravic (n. pr. obrtnih, 
trgovskih), trikratna objava kazenske razsodbe v javnih 
listih, izgon iz obmejnega okrožja, pri tujcih pa tudi 
izgon iz celega državnega ozemlja.

V dohodarstvenem pravu je poleg kazni velikega 
pomena tudi jamstvo ali jamčenje za kazen. V 
mnogih slučajih jamči tretja oseba za denarno kazen, 
naloženo kršitelju in sicer tako, da se le-ta kazen, ako 
je pri krivcu (kršitelju) neizterljiva, izterja 
pri jamčitelju. Poleg kazni ima jamčitelj poravnati 
tudi prikrajšano davščino ter vse preiskovalne stroške.

Tako jamstvo se imenuje osebno jamstvo. 
To jamstvo pa se ne sme nikdar raztezati na 
zaporno kazen.

Jamstvo ni kazen, a se smé naložiti le temeljem 
kazenskega razsodila na podlagi dokončanega kazensko- 
pravdnega postopka. f

Jamstvo mora biti vedno izrecno v zakonu ute
meljeno. Tako jamči po izrecnem zakonskem predpisu 

j pooblastitelj za dohodarstvene prestopke 
pooblaščenca, ako si vedo m a, to je v hudob
nem namenu prilasti iz njih izvirajoči protipo- 
stavni dobiček. V slučaju pa, da je pooblastitelj o b rt n ik 
vširšempomenu besede torej obrtnik, trgovec ali slični 

i podjetnik, je to jamstvo posebno strogo, ker za- 
' dene obrtnika tudi tedaj, ako sijelevsledbrez- 
' brižnosti in nepazljivosti, torej takorekoč ne- 

vedoma, vsekako pa brez hudobnega namena 
prilastil tak dobiček. Sploh jamči vsak obrtnik, 

i ki je sam voditelj obrta, če ne pa vsakdo, ki vodi obrt 
i na njegov račun, že tedaj za dohodarstvene pre- 
j stopke svoj ega osobja, ako pri nameščenju dotične 

osebe ni rabil zadostne opreznosti in če sploh v nadzoro
vanju osobja ni bil povsem vesten, pazljiv ter na-

| tančen.
Nadalje jamči glavar družine za dohodar

stvena prikrajšanja vseh ž njim v skupnem go
spodarstvu živečih družinskih udov, torej žene, otrok, 
sorodnikov in služinčadi, in sicer pri vseh opravilih, 
ki jih jim je ali izrecno naročil, ali pa, ki jih dotičniki 
navadno (torej brez posebnega naročila) na njegov 
račun izvršujejo.

Podobno jamčijo tudi starši ter varuhi za 
I dohodarstvena prikrajšanja nedoletnih otrok oziroma 

varovancev pod štirinajstimi leti, ako jih niso nadzo
rovali z vso potrebno skrbnostjo in opreznostjo.

Slednjič jamči tudi sokrivec ter udeležitelj 
v vseh onih slučajih, v katerih zakon njega samega ne 
kaznuje.

Poleg osebnega jamstva navaja zakon še stvarno 
jamstvo. Mesto da bi predmet oziroma pripomoček, 
s katerim je krivec izvršil kaznivi čin, imel zapasti 
državi, se proglasi zanj le stvarno jamstvo. Dotična 
stvar se odvzame krivcu eventualno le začasno, namreč 
dokler dotičnik ne poplača naložene mu kazni, prikraj
šane davščine ter pravdnih stroškov, — in le tedaj, 
ako bi teh svojih obveznosti ne poravnal,
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se odškoduje država iz prodaje omenjenih 
predmetov, prav tako, kakor v slučaju navadne ru- 
bežni : tako vidimo v stvarnem jamstvu nekako do
hodarstveno posebnost zakonite zastavne 
pravice. (Konec I. dela.)

Konkurenčna klavzula.
Spisal Silv. Škerbinec.

Med zakonskimi načrti, katere je vlada v minili 
legislaturni perijodi predložila državnemu zboru in ki 
čđkajo, zakopani v arhivu državnega zbora, dneva ob
ravnave, je tudi začetkom leta 1901 obema zbornicama 
predloženi „načrt zakonaglede uravnave služ
benih razmer trgovskih nastavljencev.“ Ta 
načrt, ki ima najbrž namen, nekaj zastarelih, današnjim 
razmeram nezadostujočih določb trgovskega zakonika 
iz leta 1862. po vsebini približati novemu nemškemu 
trgovskemu zakoniku, ki je leta 1900 stopil v veljavo, 
obsega poleg občih vprašanj, ki se tičejo službenega 
razmerja trgovskih nastavljencev, tudi vprašanje kon
kurenčne klavzule, ki se bo zdaj v Avstriji prvič zako
nito uveljavila. Pod konkurenčno klavzulo razumevamo 
navadno pismeno obvezo trgovskega nastavljenca, da 
ne bo po svojem izstopu iz službe kake tvrdke gotovo 
dobo ali pa nikoli vstopil v službo kake tvrdke enake 
ali podobne stroke, ki biva v gotovem kraju ali deželi, 
sicer plača določeno konvencijonalno kazen.

O oportuniteti za šefa, da veže nastavljenca s 
konkurenčno klavzulo, ki temu otežkoči eksistenco, so 
mnenja celo med šefi jako različna, kajti nekateri za
htevajo načeloma od vseh nastavljencev, da se obvežejo 
s konkurenčno klavzulo, dočim je večina ne zahteva, 
ker je prepričana o njeni brezpomembnosti v trgovskem 
obrtu. S praktičnega stališča trdijo nasprotniki klavzule, 
da je glede odjemališč skoro popolnoma odveč, ker so 
odjemališča vsled navade tovarnarjev in večjih trgovcev, 
da pošiljajo potnike k trgovcem, vsakemu trgovcu 
znana in ker tudi časopisna reklama in pisemske po
nudbe povzročajo, da postane tvrdka obče znana. Vsled 
tega kupuje tudi lahko vsakdo pri njih, bodisi da je 
več ali manj dober plačnik. Z eno besedo, trdijo na
sprotniki klavzule, odjemališča niso dandanes nobena 
skrivnost, že vrabci na strehi čivkajo o njih.

Glede bojazni nekaterih trgovcev, da bodo ne
kateri odjemalci radi izstopa enega ali drugega nastav
ljenca hodili odslej v drugo trgovino ali ravno v ono, 
kamor je dotični nastavljenec vstopil, se oporeka, da je 
ta strah le izjemoma in tedaj tudi le deloma utemeljen, 
če je bil dotični uslužbenec nastavljen kot vodja 
trgovine, kot prokurist, eventualno kot potnik in enako ; 
da se pa zahteva še od drugih nastavljencev, da 
sprejmejo konkurenčno klavzulo, ni pa prav nič na

mestu, ker konkurenčna zmožnost kake tvrdke ni 
odvisna od podrejenega osobja, ampak od sposobnosti 
vodstva in drugih stvari, s katerimi pa osobje nima 
nič opraviti. Ti razlogi se morajo gotovo kot umestni 
priznati.

Še drug in sicer odločilen argument zoper klavzulo 
so donesla sodišča sama, in sicer redna kakor obrtna 
sodišča, ki so razsojala spore med šefi in nastavljenci, 
ki so nastali iz konkurenčne klavzule. Ne glede na 
mnoge slučaje, ki so se razsodili pri rednih sodiščih 
ter razpravljali v stanovskih časopisih nastavljencev, in 
ki so se odločili skoro vedno v prid toženih nastav
ljencev, imajo odločbe obrtnih sodišč, ki izhajajo 
kot priloga časopisa „Soziale Rundschau“, doslej 
okrog 40 spornih slučajev med šefi in nastavljenci, v 
katerih so bili poslednji z razsodbo obrtnega sodišča 
(na ustanovitev obrtnega sodišča v Ljubljani tudi 
že dolgo čakamo !) brez izjeme oproščeni, držati se 
klavzule. Razlogi teh odločb so si skoro vsi enaki; v 
vseh se poudarja, da se nastavljencem, ako se drže 
klavzule, otežkoči ako ne onemogoči življensko stališče. 
Posebno stroge klavzule, ki so veljale za več let in 
obsegale več strok ali cele dežele, je sodišče označilo 
nele za „krivične“ ampak celo za „nemoralne“ ter 
zavrnilo tožbe dotičnih šefov in jim naložilo stroške 
pravdnega postopanja.

Drugačne so pa odločbe glede konkurenčne 
klavzule pri nastavljencih, ki imajo kako vodilno mesto, 
ali celo vodstvo v trgovini. Glede teh so se sicer iz
dale odločbe, da se morajo nastavljenci držati pogojev 
klavzule ali plačati dogovorjeno konvencijonalno kazen, 
toda tudi tukaj so sodišča z ozirom na to, da je na
stavljenec gospodarsko slabejši od šefa, ublažila po
goje klavzule in je v takih slučajih nastavljenec še 
precej zdravo kožo odnesel, čeprav je bil obsojen.

Uvodom omenjeni načrt novele k trgovskemu za
koniku ima namen, zakonito uveljaviti nazore o konku
renčni klavzuli, ki vladajo skoro vobče v trgovskem 
svetu o tej, namreč popolnoma izključiti ve
ljavnost klavzule v trgovskem obrtu ter 
dostaviti k členu 65 trgovskega zakonika naslednji 
pristavek :

,,D ogovor med pri n cipalomintrgovskim 
pomočnikom, vsled katerega bi bilposlednji 
po končanem službenem razmerju v svoji 
pridobitni delavnosti omejen, je dovoljen 
samo, če izvršuje principal kakšen produk
cijski obrt.“

Kakor omenjeno, odgovarja ta pristavek doslej 
običajni praksi sodišč in pomenja zakonito uveljavljenje, 
da takšno varstvo šefa, ki skoro vobče kot nepotrebno 
spoznano, ni dopustno; zato se pa tudi noben stvarni 
razlog ne more navesti proti temu, da bi načrt v tem 
oziru ne postal zakon.
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Preko konkurenčne klavzule, ki je v prejšnjih 
časih imela nekaj čeprav le omejene pravice, se danes 
torej lahko preide na dnevni red in le želeti bi bilo, 
da bi ono malo število šefov, ki še vedno zahtevajo 
konkurenčno klavzulo od svojih nastavljencev, v bodoče 
opustilo to navado, če iz drugega vzroka ne, pa 
radi tega, ker je v doglednem času z gotovostjo pri
čakovati, da bo zakonito prepovedana, čeprav omenjeni 
načrt za zdaj še rešitve čaka v državnozborskem 
arhivu.

O konkurenčni klavzuli v produkcijskem 
obrtu govorimo najbrž v kratkem.

Raznoterosti.
Novoletna voščila. Le malo časa nas še loči od novega 

leta in začela se bodo razpošiljati in dobivati novoletna voščila. 
Pismonoše bodo prinašali cele kupe kart in listov: „Najboljša voščila 
k novemu letu!“ Treba bo gratulirati odjemalcem, zahvaliti se in 
obenem gratulirati liferantom itd. Vse to pa stane denar,. mnogo 
denarja za karte in znamke. In kar je še več: stane tudi časa, 
kajti treba je pisati naslove itd. Ob času, ki je takorekoč posvečen 
rodbinskemu življenju, to je o Božiču, se pa mora ukvarjati z za
starelo šablono ter tratiti dragocen čas s pisanjem gratulacij. Ali 
bi se to ne dalo odpraviti? Saj so se še novoletna darila odpravila, 
torej bi se dala tudi voščila in zahvale za voščila. Sempatja je že 
v navadi, zlasti po mestih, da se nekateri oproste novoletnih voščil, 
s tem, da dajo v prid revežev malo pristojbino in se potem 
njih imena objavijo v časopisih, vsled česar so potem legitimirani 
kot voščilci.' Zakaj bi se tudi trgovci ne oprostili te šablone ter 
dali manjše zneske za reveže ali družbo sv. Cirila in Metoda ali 
za naš podporni zaklad ali za Trgovski dom. To se da najbolje 
urediti, če se imena vseh trgovcev enega kraja (pridružijo se jim 
lahko tudi obrtniki) objavijo v gotovem listu s pristavkom, da so 
se navedeni v prid revežev ali kakemu zavodu oprostili novoletnih 
voščil. S tem bo trgovcem prihranjenega veliko časa, pa tudi de
narja, ki bi sicer nobenemu ne koristil, tako pa plemenitemu na
menu v prid prišel. Storite tako, trgovci, in zameril Vam nihče ne 
bo, saj se boste odkupili v prid človekoljubnemu namenu !

Statistični pregled učencev na obrtno-nadaljevalnih in 
pripravljalnih šolah na Kranjskem v šolskem letu 1905/06. Obrtna 
nadaljevalnica na c. kr. višji realki v Ljubljani je imela 277, obrtna 
pripravljalnica na I. mest. deški ljudski šoli je imela 96, obrtna 
pripravljalnica na II. mest. deški ljudski šoli je imela. 92, obrtna 
pripravljalnica na III. mest. deški ljudski šoli je imela 88 učencev. 
Obrtna nadaljevalna šola na Bledu pa 30, v Cerknici 27, v 
Kamniku 50, v Kočevju 68, v Kranju 99, v Krškem 31, v Metliki 36, 
v Novem Mestu 86, v Postojni 31, v Radoljici 44, v Ribnici 32, v 
Škofji Loki 50, v Šmartnem 38, v Tržiču 78, v Št. Vidu nad Lju
bljano 130, v Zagorju-Toplicah 71, v Idriji 56 učencev.

Ustmene carinske napovedi ob uvozu blaga. Kakor v 
raznih drugih pravnih strokah, pogrešamo v avstrijskem zakono
dajstvu tudi pri carinskih zakonih enotnosti. Podlaga carinskemu 
poslovanju je še dandanes carinski in monopolni red iz leta 1835, 
ki vsebuje podrobne carinske predpise. Uvideva se splošno, da ti 
predpisi ne odgovarjajo več današnjim prometnim potrebam, ali 
temeljito predelati to pravno stroko branijo pred vsem konstantna

j nasprotstva z Ogrsko, kjer so istotako v veljavi določbe carinskega 
j in monopolnega reda, nadalje pa tudi splošni politični položaj v 

monarhiji ni tak, da bi bilo moč, lotiti se z upanjem na uspeh 
moderniziranja osnovnega carinskega zakona. Vlada si zategadelj 
pomaga s popolnjevanjem carinskih zakonov potom naredb. Tako 
se skuša zadostiti vsaj najnujnejšim potrebam. Vodilo v carinskem 
poslovanju je, da je carinske napovedi o blagu, ki se izvaža v ino
zemstvo, kakor o blagu, ki prihaja v monarhijo, podajati pismeno. 
Ali že ukaz finančnega ministra iz leta 1853 dopušča v tem po
gledu nekatere izjeme. Potniki smejo pri carinskih uradih glede 
svoje prtljage in sploh glede blaga, ki ga imajo seboj in ni ome
jeno za trgovino, podajati ustmene napovedi. Ustmena napoved za
došča ob uvozu blaga, nadalje če uvozna carina ne presega zneska 
desetih kron; če se uvaža živina, je dovoljena ustmena napoved, 
ako enkratna pošiljatev ne obsega več od desetih glav. Ob izvozu 
blaga v inozemstvo je ustmena napoved dovoljena pri pošiljatvah, 
ki ne presegajo dvakrat pravkar povedane meje. Ukaz finančnega 
ministra iz leta 1874, ki je bil do zadnjega časa v veljavi, je do
voljeval v tem oziru ustmene carinske napovedi ob uvozu blaga, 
ako ob pošiljatvah živine enkratni import ni presegal 20 glav, pri 
drugem blagu, ako uvozna carina ni znašala več nego 30 kron. Naj
novejša odredba finačnega ministra, ki jo objavlja državni za
konik, razposlan dne 10. novembra, prinaša dalj segajoče olajšave 
in dopušča import ustmene carinske napovedi v primeru, da odpa
dajoča uvozna carina ne presega zneska 60 kron. Ostale določbe 
v tem pogledu tako glede uvažanja živine in zacarinjevanja pri
manjših carinskih uradih ostanejo neizpremenjene.

Na Dunaju obstoji „Slovansko trgovsko društvo“, ki 
ima svoje prostore v X. okraju Waldg. 46. Društvo posreduje trgo
vinsko zvezo med slovanskimi trgovci in industrijci ter deluje na 
izobrazbo svojih članov, katerim tudi brezplačno preskrbuje službe, 
zlasti v inozemstvu z namenom, da izkoriščajo po vrnitvi v domo
vino izkušnje v dotični praksi. Redni člani plačajo 2 K vpisnine in 
mesečno 60 h prispevkov. Ustanovniki plačajo enkratni prispevek 
100 K. Podporni člani 10 K in 4 K letnine.

Narodni kolek. Družba sv. Cirila in Metoda v Ljubljani se 
ponovno obrača do vseh zavednih Slovencev s prošnjo, naj rabijo 
v obilnejši meri družbeni narodni kolek. Vzgled naj Vam bodo Čehi ! 
Najrevnejšega izmed njih bi bilo sram, ako bi ne rabil pri svojih 
poštnih pošiljatvah narodnega koleka. : V prihodnje bomo začeli 
objavljati perijodično, koliko smo v posameznih mesecih razposlali 
narodnih kolekov. Pozivljemo pa tudi Vas, zavedne trgovce, da, 
če že ne zmore vsakdo izmed Vas kolekovanja svojih trgovskih 
dopisov in računov, naj prevzame vsaj v razprodajo naš narodni 
kolek. Ako se za naročene koleke vpošlje takoj denar, navržemo 
radi 50 kolekov na tisoč plačanih. Narodni kolek se naroča z na
slovom: „Vodstvo družbe sv. Cirila in Metoda v Ljubljani“. —

Dalje opozarja družba vse zavedne Slovence, da so v dveh 
raznih vrstah še izšle družbene razglednice, namenjene za 
Božič in za novo leto: Posamezne razglednice se bodo prodajale 
pri trgovcih po 10 vin. komad. Trgovcem dovoljuje primeren po
pust; vendar opozarja, da oddaja razglednice le proti gotovemu pla
čilu in ne pod 100 komadov skupaj. Naročila naj se naslavljajo 
na : „Vodstvo družbe sv. Cirila in Metoda v Ljubljani“. Slovenci ! 
Segajte po tem domačem in obenem toliko domorodnem blagu.

Vozne poštne pošiljatve. Ker imajo trgovci koncem de
cembra največ opravila s pošiljatvami po vozni pošti, bo marsikomu 
prav došlo, če navedemo tukaj manj znane tozadevne določbe. Za
voji, škatlje, zaboji, košarice itd. morajo biti dobro zaviti, z vrvico
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prevezani in če je vrednost označena tudi zapečateni. V notranjem 
prometu in v prometu z Ogrsko se pošiljatve do vrednosti 400 K, 
lahko nezapečatene oddajo, ako v njih ni niti kovan denar, ali zlato 
ali srebro, niti vrednostni papirji ali pristne čipke in če je vsebina 
samo en kos ali če je zaklenjena. Če se pošiljatev izgubi, se po
vrne na naslovu ali na spremnici označena vrednost in kjer ta ni 
označena, 4 K za vsak kg. Poškodbe povrne pošta le tedaj, če le-te 
niso nastale vsled nezadostnega zavijanja. — Vsaki pošiljatvi in 
denarnim pismom čez 250 g je pridejati spremnico, ki se kupi pri 
poštnih uradih za 12 h, pošiljatvam v inozemstvo pa tudi carinsko 
deklaracijo in statistično deklaracijo. Obrazci se dobe na pošti po 
1 h. Naslov in deklaracije v inozemstvo je pisati z latinskimi črkami. 
Z eno spremnico lahko isti oddajatelj obenem odda tri zavoje na 
isti naslov. Za frankirane zavoje brez označbe vrednosti je plačati 
do 5 kg teže v Avstro-Ogrski in Nemčiji v prvem pasu do raz
dalje 10 milj 30 h, v oddaljenejše kraje 60 h. Pristojbina za težje 
zavoje se zviša po teži in oddaljenosti. Za nefrankirana denarna 
pisma in zavoje do 5 kg je dodati 12 h in za zavoje z označbo 
vrednosti do 100 K 6 h od 100—200 K 12 h itd. Ekspresne po
šiljatve se morajo pri oddaji frankirati. Ekspresna pristojbina je za 
denarna pisma 30 h, za druge pošiljatve 50 h. Za dostavljanje ek
spresnih pošiljatev izven poštnega kraja mora adresat še posebej 
plačati za vsakih 7*/a km 1 K za poštnega sela. — Pošiljatve de
narja in vrednostnih papirjev s težo od 1 >/2 kg do 20 kg se morajo 
zaviti z voščenim platnom in sicer z negladko stranjo na zunaj, 
dalje morajo biti z vrvico ovite ali zašite ter vozli večkrat zapeča
teni, da se jih brez poškodbe pečata ne more odpreti. Pri poši
ljatvah v vrečah morajo biti vreče iz enega kosa in konci vrvic 
zapečateni. — Pošiljatve čez 20 kg z denarjem morajo biti v sodih 
in zabojih in železni obodi ter pokrovi se trdno prijemati in biti 
z žeblji zabiti ; pošiljatve čez 25 kg morajo imeti ročaje za prijeti. 
Na spremnicah mora istotako biti razločen pečat natisnjen kakor 
na pošiljatvi. — Pošiljatve, ki ne odgovarjajo tem predpisom se 
zavrnejo.

„Slovensko trgovsko društvo v Celju.“
Poverjeništva našega društva se ustanovijo v naslednjih

krajih :
1.) Braslovče: Stergar I., poslovodja. 2.) Brežice: Lipej Franc, 

trgovec. 3.) Bizeljsko (Stara vas) : Frecer Martin, trgovec. 4.) Ivanj
kovci p. Križevci: Petovar Lovro, trgovec. 5.) Kozje: Druškovič 
Josip, trgovec. 6.) Konjice: Ogorevc Martin, trgovec. 7.) Loka pri 
Zid. mostu: Jakša Ivan, trgovec. 8.) Mozirje: Pevec Rud., trgovec. 
9.) Rogatec: Berlisg Jos., trgovec. 10.) Slovenji gradeč: Vrečko 
Jakob, poslovodja. 11.) Sevnica: Šket Lud., trgovec. 12.) Sv. Fran
čišek (Ksaverij) : Sem Jakob, trgovec. 13.) Središče: Robič Maks, 
trgovec. 14.) Šoštanj : Kocuvan Anton, trgovec. 15.) Trbovlje: Kramar 
Ivan, trgovec.

Za druge večje kraje na Spodnj. Štajerskem se društvu še 
ni posrečilo pridobiti oseb za prevzem poverjeništev.

Poverjeništva bodo močna opora društva in so neobhodno 
potrebna za nadaljni razvoj organizacije. Dasi imamo dosedaj v 
tem oziru zabeležiti lepe uspehe, vendar še dolgo ni dosežen cilj, 
ki smo si ga z ustanovitvijo našega društva postavili.

Skupne sestanke vseh članov je sklenilo društvo prirejati 
vsako prvo in tretjo soboto v mesecu. Prvi sestanek se je vršil v 
soboto, dne 24. novembra, drugi pa dne 1. decembra t. L Zelo ko
ristno je, da se člani ob enakih večerih snidejo ter spoznavajo 
med seboj, zato želimo, da se teh sestankov vsakokrat vsi člani 
udeleže.

*

Nemški trgovci v Celju so začeli bojkotirati trg. nastav
ljence slov. narodnosti posebno one, ki so člani našega društva. V 
tem oziru se odlikuje posebno tvrdka Stiger in Ranzinger. Znani 
Oechs opravlja pri tem čudne posle. Proti predrznemu nastopanju 
navedenih tvrdk bi sicer ne imeli ničesar ugovarjati, samo če bi 
se branile tudi slovenskih odjemalcev, ki jim polnijo žepe

*
Za zaklad za ustanovitev trgovske bolniške in podporne 

blagajne za Spodnje Štajersko se je nabral med društvenimi 
člani v Celju znesek 20 kron namesto venca na krsto pokojnega 
člana Ivana Končana. Istemu namenu se je določil od „Slov. 
trg. kluba v Mariboru“ našemu društvu podarjena vsota kron 20‘— 
namesto venca na grob pokoj. Maksa Železnika.

si:
Plesni venček na korist zaklada za ustanovitev trgovske 

bolniške in podporne blagajne za Spodnje Štajersko
j priredi naše društvo dne 2. svečana 1907.

Člane društva kakor tudi druge somišljenike prosimo, naj 
agitirajo, da bo prireditev kar najbolje obiskana in da bo s tem 

J tudi gmotni uspeh ugoden. Prepričani smo, da ve slov. trgovstvo 
I ceniti nameravano ustanovitev prepotrebne bolniške in podporne 
1 blagajne in da bo v prospeh te naprave vsakdo zastavil vse sile.

-

Trgovsko bolniško in podporno društvo 
v Ljubljani.

Iz sej dne 13. novembra in 4. decembra je omeniti naslednje : 
V društvo je bilo sprejetih 8 rednih članov. Obolenje je naznanilo 
49 članov. Prošnje za povračilo bolniških stroškov je vložilo 15 članov, 
katerim se je privolilo in izplačalo K 1119*70. Lekarnarju Ubaldu 
pl. Trukoczyju se je izplačalo za v III. četrtletju oddana zdravila 

! K 120*39. Za novi prostor društvene rakve pri Sv. Križu se je 
plačalo K 432. Za olepšavo in razsvetljavo društvene rakve pri 
Sv. Krištofu dne 1. novembra se je izdalo K 19*52. Raznih dopisov

I je došlo 30, katere se je točno rešilo.

Društvene vesti.
Redni občni zbor našega društva se vrši v nedeljo, dne 

6. januarja 1907 ob 10. uri dopoldne v društvenih prostorih, „Na
rodni dom,“ s sledečim dnevnim redom: 1.) Pozdrav predsednika.

; 2.) Poročilo tajnika. 3.) Poročilo blagajnika. 4.) Poročilo pregled- 
! nikov računov. 5.) Volitev odbora. 6.) Slučajnosti. G. člane vabimo
i k obili udeležbi.

Družbinski večer priredi, kakor smo že v zadnji številki na
šega lista poročali, naše društvo v nedeljo, dne 6. januarja 1907. 
Prireditev se vrši v „Sokolovi dvorani“, začetek ob 7. uri zvečer, 
vstopnina 60 vinarjev za osebo. Za to prireditev je že sedaj obilo 
zanimanja. Ker se isti dan vrši kakor vsako leto tudi občni zbor 
našega društva, se nadejamo da to prireditev posetijo tudi vnanji 
člani. Na sporedu so godbene točke Ljubljanske društvene godbe, 
petje našega pevskega zbora, vinska poskušnja in po 10. uri ples. 
Posebna vabila se ne bodo razpošiljala. Veselični odsek se bo po
trudil, da čim najbolje ustreže cenjenim obiskovalcem. — Vabimo 
ob tej priliki tudi izvenkranjske trgovce in trgovske sotrudnike, da 
se udeleže trgovskega družbinskega večera, kajti ob tej priliki se 
bomo najložje pomenili, kako bi bilo še bolj povzdigniti organiza
cijo slovenskega trgovskega stanu, zlasti v prašanjih, ki zadevajo 
njega celokupnost.



SLOVENSKI TRGOSKI VESTNIK. Stran 149.

Kavna primes v prid zaklada za „Trgovski dom“ se v po
sameznih krajih prav pridno razpečava. Iz tega se razvidi, da vlada 
v teh krajih obilo stanovske zavednosti. In tako je prav! Vsi pri
padniki trgovskega stanu se morajo zavedati ter delovati v prid 
tega. Pohvalno moramo omeniti posebno štajerske trgovce. Posne
majte štajerske trgovce vsi drugi slovenski trgovci in ravnajte se 
po geslu „Svoji k svojim“. To storiti Vam je posebno lahko pri 
razpečavanju kave prve jugoslovanske tovarne za kavne primesi, 
ki izdeluje tako izvrstne izdelke, da konkurirajo lahko z vsakim 
tujim. Hkratu pa tudi prosimo, da nam pred koncem leta vpošljete 
zadevne kupone, ki so pridejani fakturam.

Slovensko gledališče. G. članom naznanjamo, da velja odslej i 
30 °/0 popust za ii, e člane v slov. gledališču tudi za premijere. !

:l:

Opomine za plačanje zastale članarine in n ar oč nine smo j 
koncem preteklega meseca razposlali. Radi bilježimo, da je večina 
opominjanih že vposlala dolžne zneske. Ker pa nekateri tega še niso 
storili, jih prosimo, da to čimprej štore, posebno ker sta računski 1 
zaključek in občni zbor že pred durmi.

Trgovskega koledarja za leto 1907, ki ga je založilo naše [ 
društvo v prid zaklada za „Trgovski dom“, ima društvo še vedno 
nekaj v zalogi. Vsled tega prosimo društvenike, da ga še pridno j 
naročajo in razpečavajo. Istotako prosimo vse dotičnike, ki nam j 
denarja za koledar še niso vposlali, da to z ozirom na računski za- ; 
ključek kmalu, vsaj pa do konca leta zanesljivo store. Splošno Ì 
moramo priznati, da smo z uspehom koledarja zadovoljni ter upamo, j 

da postane le-ta živa potreba vsakega trgovca in sotrudnika. Ko- 1 
ledar stane 1 K, po pošti 10 v. več.

Čeke so poslali : G. Budkovič, Boh. Bistrica, Podružnica mi- ! 
zarske zadruge v Gorici v Spljetu, Ivan Premru, Št. Vid pri Vipavi, , 
Jos. Tušek, Sv. Anton, tovarna za dokumentni in kartni papir v 
Radečah in Milan Žnideršič, Matenja vas. Hvala!

Darila. Za „Trgovski dom“ so darovali: g. Ivan Podlesnik 
K 58'50, nanj odpadlo nagrado za sodelovanje pri „Trgovskem ko- J 
ledarju“; trgovski sotrudniki tvrdke Souvan povodom odhodnice 
g. Kesslerja 10 K 50 v.; g. Derenčin iz Landola je izročil 
3 K, ki so jih darovali J. Chiaüta, J. Lipec in J. Jurca v Landolu, 
vsak po 1 K- G. F. Kavčič je nabral v gostilni pri Erbežniku na j 
Viču 4 K ter g. A. Štamcar v gostilni na Drenikovem vrhu 5 K. 
Vsem darovateljem bodi izrečena iskrena zahvala z nado, da bodo 
darovatelje še mnogi posnemali!

*

Novi člani. V zadnji dobi je pristopilo zopet 12 novih članov.

Tvrdka M. Rosner & Co. v Ljubljani je premestila svojo 
pisarno s skladiščem in kletmi vred v lastno hišo v Spodnji Šiški 
pri Ljubljani, na Celovško cesto št. 73 (prej Koslerjeva zimska pi- 
varna), kjer je napravila tudi žganjarnico in destilacijo za palenje 
in prekapanje. Dosedanji naslov v Ljubljani ostane neizpremenjen.

Izkaz društvene posredovalnice. V službo se sprejmejo:
2 poslovodja, 2 potnika, 1 kontorist, 6 pomočnikov mešane stroke,
3 pomočniki špecerijske stroke, 4 pomočniki manufakturne stroke,
2 pomočnika železninske stroke, 1 pomočnik modne in galanterijske

itroke, 2 prodajalki, 5 učencev. — Službe iščejo: 2 
2 knjigovodja in korenspondenta, 14 pomočnikov mešane stroke,

močniki špecerijske stroke, 4 pomočniki manufakturne stroke, 
2 podočnika železninske stroke, 2 pomočnika modne in galante
rijske stroke, 11 kontoristinj, 5 blagajničark, 5 prodajalk.

*
Poverjeništvo našega društva se je ustanovilo v Postojni. 

Poverjenik je g. Anton Dietrich, trgovec in svetnik trgovske in 
obrtniške zbornice za Kranjsko.

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!“

Ivan Podlesnik ml.
priporoča svojo

_ novo _ z

trgovino s klobuki in čevlji
Velika zaloga! - Solidno blago! - Zmerne cene!

Ljubljana, Stari trg št. 10.
—Svoji k svojim! —
Opozarjamo vsakega varčnega rodoljuba na edino hrvatsko 

zavarovalno zadrugo

„CROATIA“
pod pokroviteljstvom kralj, glavnega mesta ZAGREBA.

Ista zavaruje na Štajerskem, Kranjskem in Koroškem vse 

premičnine, živino in pridelke proti ognju po najnižjih cenah
Vsa pojasnila daje

Podružnica „CROATIE“ v Trstu.
Zastopniki se iščejo po vseh večjih krajih KRANJSKE, ŠTAJERSKE 

in KOROŠKE.
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Slovenski Trgovski Vestnik.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur“.

Vsebina :
1. ) Šesti redni občni zbor slov. trgovskega društva

„Merkur“.
2. ) O varstvenih znamkah.
3. ) O fakturi.
4. ) Češko trgovsko šolstvo.
5. ) Raznoterosti.

6. ) Slovensko trgovsko društvo v Celju.
7. ) Društvene vesti.
8. ) Trgovsko bolniško in podporno društvo.
9. ) Književnost.

10.) Oglasi.

Izhaja petnajstega dne vsakega meseca. ■-■■■—.....

Cena za celo leto pet kron. Posamezna številka 50 vinarjev.
Člani slovenskega trgovskega društva „Merkur" in slovenskega trgovskega društva v Celju dobivajo 

list brezplačno.
Cena oglasom : Petit vrsta enega razpredelka stane pri enkratni objavi 25 h, pri dvakratni objavi 

20 h, pri trikratni objavi 15 h, pri šestkratni objavi 10 h in za celoletno objavo 7 h. Za oba razpre
delka velja dvojna cena.

Uredništvo in upravništvo: Ljubljana, „Narodni dom“.

Izdaja in zalaga slovensko trgovsko društvo „Merkur“.

Odgovorni urednik: Josip Kraigher. Tisk „Narodne tiskarne“ v Ljubljani.
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SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur'.

Letnik IV. V Ljubljani, dne 15. januarja 1907. Št. 1.

Šesti redni občni zbor slovenskega 
trgovskega društva „Merkur“.
Sesti redni občni zbor našega društva se je vršil 

na Sv. Treh kraljev dan t. m. ob udeležbi okrog 
80 članov. Udeležili so se ga tudi zastopniki izven- 
kranjskih slovenskih trgovskih organizacij in sicer 
gg. dr. Merhar, Plesničar in Ulčekar za trgovsko iz
obraževalno društvo v Trstu, gospoda A. Medved in
I. Zadel za trgovsko in obrtno društvo v Gorici in 
gospoda Jos. Jagodic in R. Valant za slov. trgovsko 
društvo v Celju.

Predsednik g. A. Lilleg je otvoril občni zbor z 
besedami: „Konstatiram sklepčnost današnjega občnega 
zbora ter ga otvarjam. Predstavljam zastopnika poli
tične oblasti g. mag. komisarja Robido ter prisrčno 
pozdravljam vse udeležence, v prvi vrsti zastopnike 
slov. trg. društva v Celju in trgovskega in obrtnega 
društva v Gorici. (Odobravanje.) V preteklem letu smo 
zopet izgubili več marljivih članov, ki so umrli, in sicer 
Janko Majdiča, S. Mlekuža in P. Lozarja. Prosim 
častite zborovalce, da počastite njih spomin s tem, da 
vstanete raz sedežev. (Se zgodi.) Dalje prosim gospoda 
tajnika, da poroča o društvenem delovanju v preteklem 
letu.“

Tajnik g. Golob je poročal naslednje:
„Slavni občni zbor! Preteklo leto je za trgovstvo 

in sploh narodno gospodarstvo v Avstriji velikega po
mena, kajti trgovstvo je v tem letu doseglo lepe uspehe, 
za katere se je borilo desetletja. V tem letu je namreč 
izšlo več zakonov v prilog trgovstva in narodnega 
gospodarstva. Dobili smo nov čekovni zakon, nove 
carinske zakone, zakon o družbah z omejenim po
roštvom, penzijsko zavarovanje privatnih uslužbencev 
slednjič dobimo, če bo stvar tako napredovala, kakor 
sedaj kaže, v bližnji bodočnosti tudi nov obrtni zakon 
in z njim dokaz usposobljenosti. Zato dovolite, da 
odbor v uvodu svojega poročila omenja te za trgovstvo 
velevažne zakone. Kakor že omenjeno, dobili smo nov 
zakon o družbah z omejenim jamstvom. Ta zakon je 
za razvoj industrije in trgovine zelo pomemben in je 
od njega pričakovati mnogo na gospodarskem polju. 
Pri tem zakonu se je Avstrija ravnala po Nemčiji, kjer 
je ta zakon že dolgo uveljavljen. Tam je omenjeni

zakon pospešil podjetnost v prav veliki meri in se od 
tedaj industrija v Nemčiji kaj lepo razvija. Dalje smo 
dobili ravno za novo leto zakon o zavarovanju pri
vatnih uslužbencev, med katere je prištevati tudi trgovske 
uslužbence. Posebno ta zakon je za trgovske usluž
bence , čeprav je še marsikaj pomanjkljivega na 
njem, velike važnosti. Podrobneje o njem se nam ne 
zdi umestno sedaj govoriti, ker smo o tem vprašanju 
že mnogo pisali v našem listu ter smo društvenike 
tudi z vsebino zakona popolnoma seznanili. Pri akciji, 
ki se je vršila v dosego tega zakona, je sodeloval 
tudi Slovenec naš član, gospod Silv. Škerbinec, ki 
ima veliko zaslug za to delo.

Slednjič naj spominjamo častite zborovalce še na 
dokaz usposobljenosti v novem obrtnem redu. Tudi ta 
je velikanske važnosti za trgovstvo. Trgovski obrt je 
bil dosedaj svoboden. Po novem zakonu, ki ga je ne
koliko premenjenega sprejela obrtna zbornica, določa 
za gotove stroke trgovstva že davno zahtevani in težko 
pričakovani dokaz usposobljenosti. Ta zakon bo gotovo 
blagodejno vplival na razvoj trgovstva in nudil trgovskim 
nastavljencem, da se bodo lažje osamosvojili kot sedaj, 
ko lahko vsakdo prične trgovino.

Toliko v kratkem o splošnem pregledu z ozirom 
na trgovstvo v preteklem letu.

Preidem k poročilu o delovanju odbora v pre
teklem letu, katero je odbor v seji dne 30. decembra 
sestavil in sprejel.

Odbor je sestoja! iz 3 članov predsedstva, pred
sednika društvenega razsodišča, 18 odbornikov in 
2 preglednikov računov. Odbor je imel v preteklem 
letu 13 sej ter se je konstituiral pod predsedstvom 
društvenega predsednika g. ces. svetnika J. Murnika 
dne 14. januarja 1906. Ker se zasluženi predsednik 
vsled bolezni ni mogel udeleževati odborovih sej, je 
le-te vodil društveni I. podpredsednik g. Li 11 eg, ozi
roma če je bil on zadržan, II. podpredsednik g. Kessler. 
V odborovih sejah so se reševale vse tekoče zadeve 
društva, odobrila so se poročila odsekov, odnosno so 
se odkazali gotovi predmeti le-tem v poročevanje. O 
odborovih sejah se je vodil zapisnik, ki je bil v pri
hodnji seji prečitan in odobren od 2 verilikatorjev.

Poleg tega se je vodila posebna poslovna knjiga. 
Poslovna poročila so se predložila vedno odboru v

l
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potrditev. Odbor je izvolil iz svoje srede in iz vrste 
članov sledečih 7 odsekov: gospodarski, hranilnični, 
pevski, posredovalni, redakcijski, učni in veselični odsek. 
Odseki so zborovali v zmislu poslovnega reda samo
stojno ter predlagali svoje sklepe odboru v odobritev. 
Zborovali so vsi odseki. Posebno obilo posla pa so 
imeli posredovalni, redakcijski in veselični odsek. Zato 
poročamo o delovanju teh odsekov posebej. Posre
dovalnemu odseku je posvetil vso pozornost naš odbornik 
g. Volk. Odkar je le-ta prevzel posredovalnico, smo 
konstatirali, da je vrlo napredovala. Prijav od strani 
trgovcev je došlo 136, od strani trg. uslužbencev pa 162. 
Ekspedicij je imela posredovalnica 1037, uspehov je 
bilo 104. Dohodkov 240-42 K, stroški za poštnino pa 
so znašali 73-78 K. Posredovalnica si je nabavila vse 
nove tiskovine, ki omogočujejo hitro in manj kompli
cirano poslovanje. Tudi smo v ta namen založili nov 
poslovni red posredovalnice, ki ga je odbor potrdil. 
Posredovalnica je postala za društvo velikega pomena, 
napredovala je prav lepo in to vsled točnega poslo
vanja. Uradne ure so vsak dan od 8.—10. zvečer v 
društvenih prostorih.

Največjo in najvažnejšo nalogo vseh odsekov pa 
je imel redakcijski odsek. V delokrog tega odseka 
spada list in koledar kakor tudi spojeno z učnim od
sekom izdaja knjig, predavanja in učni tečaji. Slavni 
očni zbor! Odbor se ne mara hvalisati in sebi peti 
slave, a nekaj pa naj mu bo dovoljeno omeniti. Po
nosni moramo 'biti, da smo imeli v tem odseku tako 
agilne, vestne in požrtovalne može. Če si ogledamo 
naš list, priznati moramo vsi, da je njegova vsebina 
sedaj prav dobra, kar so nam opetovano posamezni 
člani potrdili. V delokrog tega odseka je spadal tudi 
koledar. Tudi ta je lepo urejen ter obsega aktualne, 
za vsakega poučne članke. Glavne osebe, ki so si za 
koledar stekle velikih zaslug, in katerim je odbor sam 
izrekel zahvalo, so dr. Murnik, Podlesnik in dr. Win- 
discher. Dalje se je ta odsek združen z učnim odsekom 
bavil z vprašanjem o izdaji slov. korespondence. Tudi to 
vprašanje se bo prav kmalu rešilo. Tudi je društvo na 
predlog teh odsekov otvorilo tečaj za laščino, ki lepo 
uspeva ter priredilo v „Mestnem domu“ velezanimivo 
in krasno uspelo predavanje inženerja Turka „Črtice iz 
kemije vsakdanjega gospodarskega življenja“. To ve
lezanimivo predavanje je bilo priobčeno v lanskem 
Vestniku. In slednjič je priredilo društvo vsled nasveta 
teh odsekov dne 2. marca impozanten trgovski shod v 
Postojini, ki je uspel nad vse pričakovanje lepo in ki 
bo gotovo ostal vsem obiskovalcem v spominu. Obilo 
dela je imel tudi veselični odsek, ki je pomnožen štel 
18 članov. Ta odsek je priredil 1. februarja „Trgovski 
ples“, ki je lepo uspel ter dne 8. julija veliko ljudsko 
veselico, ki je uspela imenitno. Za zadnjo prireditev 
se je odsek pripravljal tri mesece ter imel vsak teden

eno in celo po več sej. Slednjič nam je omeniti še, 
da je veselični odsek deloval tudi za veselico, ki se 
vrši danes zvečer, požrtvovalno ter se je nadejati, da 
zadovolji obiskovalce.

K delovanju odsekov nam je navajati še pevski 
odsek, ki je sodeloval na trg. shodu v Postojni in pri 
prej omenjeni veselici s prav lepim uspehom. Zato gre 
zboru zahvala občnega zbora. Pevski zbor je priredil 
dalje tudi 2 podoknici članom našega društva ter so
deloval pri Ciril in Metodovi veselici 17 junija. Sle
dnjič se je pevski odsek udeležil tudi odkritja Vilhar
jevega spomenika v Postojni dne 12. avgusta.. S tem 
naj bo konec poročila o delovanju odsekov.

Omeniti mi je še nekoliko o delovanju odbora, 
v kolikor njega delovanje ni zapopadeno že pri odsekih. 
Rešilo se je 492 dopisov, proti 344 v letu 1905, odpo
slalo 492 rešitev in dopisov ter nad 1700 tiskovin, seveda 
niso pri tem zapopadene številke, o katerih sem Vam 
že v poročilu posredovalnice poročal. Dalje so izvzeta 
vabila na veselico in naznanila o pogodbi z g. Jeba
činom za kavo. Iz teh številk se pač da približno po
sneti delovanje društva. Iz dopisov, ki so se rešili v 
lanskem letu, naj navajam le nekaj najvažnejših po
datkov. Dajala so se pojasnila in nasveti o raznih 
pravnih in drugih razmerah uslužbencev proti šefu in 
nasproti, preskrbeli smo več prestav iz tujih jezikov, 
poročali o kvaliteti blaga, borznih uzancah, o sklepih, 
o obrtnih pravicah, o krošnjarstvu, o olajšavah pri 
transportu blaga po železnici itd. Pred ustanovitvijo 
slov. trg. društva v Celju se je vršil v Celju sestanek, 
katerega so se kot zastopniki našega društva udeležili 
gg. Kostevc, Magdič in jaz. Na ustanovnem občnem 
zboru tega društva pa je zastopal naše društvo g. Karel 
Meglič.

S celjskim društvom gojimo gorke simpatije. 
Društvo je agilno ter prav lepo uspeva. Omeniti nam 
je, da je društvo naročilo za vse svoje člane naš list, 
ki se jim tudi že od 1. julija redno pošilja. Dne 
29. aprila je izročila deputacija sestoječa iz gg. Kes- 
slerja, Jebačina in mene častno diplomo častnemu članu 
in predsedniku našega društva. Na predlog g. Megliča 
se je ustanovilo poverjeništvo našega društva v Postojini. 
Načelnik povereništva je g. A. Ditrich. Poslali smo vlogo na 
gosposko zbornico glede zavarovanja privatnih uradnikov. 
S trgovskim bolniškim in podpornim društvom v Ljub
ljani smo se sporazumeli glede objav tega društva v 
našem listu. Dosegli smo za člane 30% popust pri 
vseh slovenskih predstavah v dež. gledališču, ter 50% 
popust v panorami international, dalje 30% popust 
v hotelu Liburnija v Opatiji. Društvo vzdržuje za svoje 
člane čitalnico, v kateri je 35 časopisov na razpolago, 
dalje knjižnico, ki smo-jo zopet letos z nakupom večjega 
števila knjig, posebno slovenskih, povečali. Tudi knji
žnica ima lep napredek. Društvo nabira sklad za
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„Trgovski dom“, ki se je letos znatno pomnožil, kar , 
bodete razvideli iz blagajnikovega poročila, ravno tako f 
bode poročal g. blagajnik o stanju glavnice, ki je na
menjena za podporni sklad. Glede sklada za „Trgovski 
dom“ nam je omeniti, da smo osigurali stalne vire 
dohodkov s tem, da bomo izdajali v prid tega fonda 
vsako leto „Trg. koledar“ ter s tem, da smo sklenili 
z g. Ivanom Jebačinom pogodbo, da prispeva od vsakih 
100 kg prodanih kavnih surogatov v škatljicah 1 K, 
v prid temu skladu. Tudi o uspehu teh dveh novih 
virov dohodkov bo poročal g. blagajnik. Slednjič nam 
je še omeniti, da je bilo društvo vsled gotovih znanih 
intrig že primorano sklicati na dan 14. oktobra izredni 
občni zbor, ki Vam bo gotovo še vsem v spominu. 
Društvo je poslalo letos 3 prošnje za podporo in sicer 
gremiju trgovcev, mestnemu magistratu in trg. zbornici. 
Gremij je podelil društvu 400 K, trgovska zbornica pa 
500 K podpore. Sl. magistrat pa prošnje še ni rešil. 
Dalje je daroval g. E. Kavčič za knjižnico eno omaro 
in g. restavrater Kenda več knjig, za kar jima gre 
zahvala občnega zbora. Ista zahvala gre vsem drugim 
darovateljem in nabiralcem prispevkov za trg. dom, 
katere smo v Vestniku vedno imenoma navedli.

Društvo je štelo koncem leta 1 častnega člana,
2 ustanovnika, 487 rednih, 74 podpornih članov; dalje je 
imelo društvo 188 naročnikov na naš list.

S tem je odborovo poslovno poročilo končano. 
Iz poročila Vam ne bo težko razvideti vsaj približno 
delovanje odbora. V imenu odbora prosim, da slavni 
občni zbor to poročilo na znanje vzame in odobri.“

Živahno in burno odobravanje je sledilo temu 
poročilu.

Predsednik vpraša, če ima kdo kaj opomniti k taj
nikovemu poročilu.

K besedi se oglasi g. K. M e g 1 i č ter pravi, da se v 
poročilu ni omenilo napadov na naše društvo po listih 
in povzročiteljev teh napadov. Nekaj je treba storiti 
zoper te osebe, ki so znane in ki so tudi člani našega 
društva namreč gg. Zelenik in Zupančič. Moje mnenje je, 
da taki ljudi ne spadajo v vrsto članov, kajti s svojim 
nastopanjem hočejo le škodovati društvu, kar se jim 
pa ne posreči. Izmed teh lepih del naj le omenim, da 
sta hotela omenjena gospoda odtujiti celjskemu trgov
skemu društvu naše društvo in da sta zlasti zoper dru
štveni koledar rovala. Predlagam torej, naj občni zbor 
naroči prihodnjemu odboru, da glede teh gospodov 
potrebno ukrene.

G. Drčar pravi, da se strinja s tem pregledom, 
da pa predlaga, naj danajšnji občni zbor takoj to 
ukrene.

Nato se je soglasno sklenilo, da se omenjena 
gospoda izključita iz društva.

Iz poročila blagajnika g. Vlacha posnemamo, 
daje bilo dohodkov 22.552 K 59 h in stroškov7697 K84 h,

prebitka torej 14.854 K 75 h. Od prebitka spada v 
zaklad za „Trgovski dom“ 7806 K 24 h in v podporni 
zaklad 3880 K 13 h.

Računski preglednik g. Legat je nato izjavil, da 
je račune pregledal, jih s prilogami primerjal ter našel 
vse v najlepšem redu. Predlaga, da se račun odobri in 
g. blagajniku izreče zahvala. Sprejeto z živahnim odo
bravanjem.

Pri volitvi odbora je predlagal g. K. Meglič, da 
se per acclamationem volijo za predsednika g. ces. 
svetnik Ivan Murnik, za I. podpredsednika g. Alojzij 
L i 11 e g in za II. podpredsednika g. Oroslav S c h a f f e r, za 
predsednika društvenega razsodišča pa g. dr. K. T r i 11 e r. 
Soglasno sprejeto z navdušenim odobravanjem.

V odbor so bili nato skoro soglasno voljeni na
slednji gospodje.

Iz vrste samostojnih trgovcev: Ivan Je
bačin, Ignacij Kessler, Ivan Kostevc, Karel 
Meglič in Andrej Šarabon. Iz vrste sotrud
nikov: Fran Berjak, Jos. Drčar, Albert Gaber, 
Fran Janc, Franc Kovač, Jos. Kraigher, Jos. Še- 
lovin, Ljudevit Vašič, Ivan Volk in Josip VI a c h. 
Iz vrste podpornih članov: Fran Golob, dr. 
Viktor Murnik in dr. Fran Windischer. Za računska 
preglednika sta voljena gg. Jernej Bahovec in Leop. 
Legat.

Gospod predsednik A. Lilleg izpregovori nato: 
„Zahvaljujem se častitim zborovalcem za zopet izka
zano čast ter izjavljam, da sprejmem to častno mesto. 
Obljubim, da bom po svoji moči deloval za društveni 
blagor, prosim pa tudi člane, da vsak posameznik za
stavi svoje moči v društveni prospeh. Naše društvo 
stoji nad strankami in pospešuje le strokovno delo, 
politika nima mesta v društvu. Vsak trgovec in trgovski 
sotrudnik naj smatra za čast, biti član „Merkurja“. Opo
minjam Vas tudi, da bodimo složni in se ne cepimo, 
kajti nesloga ovira vsako društveno delovanje. Torej še 
enkrat: delujmo složno, da dosežemo cilje, ki smo si 
jih stavili v blagor in prospeh slovenskega trgovstva!,,

Istotako se zahvali g. Oroslav Schaffer za izka
zano čast drugega podpredsednika ter obljubi, svoje 
moči posvetiti društvu.

Zastopnik slovenskega trgovskega društva v Celju 
g. J. Jagodic je izjavil: Zahvalim g. predsednika za 
pozdrav ter prinašam najiskrenejše simpatije Vaših 
tovarišev iz zelene Štajerske. Prinašam tudi pozdrave 
naših društvenikov, ki se niso mogli udeležiti današ
njega zborovanja ter želim, da bi slovenski trgovci 
vedno složno delovali.“

Zastopnik trgovskega obrtnega društva v Gorici 
g. A. Medved je govoril: „Zahvalim se tudi jaz za 
prisrčen pozdrav g. predsednika. Prišli smo k Vam, 
'da izrazimo svoje simpatije ter da tudi Vas budimo,, 
da obračate svojo pozornost na Gorico. Poudarjati
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moram zlasti okolnost, da primanjkuje v Gorici slo
venskih trgovskih pomočnikov. V Gorici je za trgovce 
še veliko dobrega kruha, ki spada v slovenske roke. 
Zlasti nimamo v špeceriji in galanteriji nobenega slo
venskega trgovca. Gospodje, ki se mislite etablirati, 
spomnite se na Gorico in poskusite tukaj srečo. Glede 
pomočnikov smo res tako na slabem, da si ne morete 
predstavljati. Kot drastičen slučaj omenjam, da je 
moral neki trgovec vzeti pomočnika iz ječe, človeka, 
ki je bil obsojen radi tatvine, samo ker je za silo 
tolkel tri jezike. Dejstvo je, da nimamo pomočnikov, 
veščih italijanščine, pa tudi nobenega naraščaja nimamo 
ter ga tudi ne pričakujemo. Svetujem Vam torej v 
imenu našega društva : poprimite se italijanščine in 
pridite potem v Gorico, kjer najdete dobre službe.“

Pri točki slučajnosti se oglasi g. J. Železnikar 
in pravi: „Priznamo, da si je naše društvo pridobilo 
veliko zaslug za to, da se je v Ljubljani uredil čas 
odpiranja in zapiranja trgovin. Na zadnjem občnem 
zboru pomočniškega zbora gremija trgovcev se je pa 
tudi govorilo o tem, da se uredi čas odpiranja in za
piranja trgovin tudi na deželi. Treba je, da se odpo- 
more in pomaga pomočnikom na deželi. Od pomoč
nika se danes zahteva, da bodi izobražen in vešč 
v svoji stroki; naj se mu pa da tudi časa, da si pri
svoji, kar se zahteva od njega. Predlagam torej, naj 
se novemu odboru naroči, da preskrbi in napravi 
statistiko, koliko ur na dan se na deželi dela. Znano 
mi je, da mora pomočnik že ob peti uri zjutraj vstati 
in da leže k počitku šele po 10 uri. Dela se mno
gokrat po 15, 16 ur ali še več na dan. Delavci zahte
vajo danes deset — oziroma osemurno delo, samo 
trgovski pomočnik naj bi bil toliko časa vprežen. Moj 
predlog meri na to, naj društvo „Merkur“ tudi v tem 
oziru kaj ukrene.“

Govornikovim besedam se je burno pritrjevalo.
G. Železnikar se nato še enkrat oglasi k 

besedi ter pravi: „Kakor sem čital se namerava 
leta 1908 prirediti na Dunaju razstava v proslavo 
60 letnega vladanja našega cesarja. Dobro bi bilo, da 
bi naše društvo priredilo skupen izlet trgovcev in 
trgovskih sotrudnikov na to razstavo. Pri tej priliki bi 
si lahko ogledali tudi kako tovarno in druge naprave. 
Da bi bilo pa omogočeno marsikateremu pomočniku, 
udeležiti se tega izleta, nasvetujem, naj odbor našega 
društva že zdaj nekaj ukrene, da bi se začelo hraniti, 
morda na ta način, da bi se vsak mesec dajali gotovi 
prispevki. Način hranjenja naj določi odbor.“

Trgovski potnik g. M. Armič je v imenu snu
jočega se društva trgovskih potnikov izjavil : „Pri
pravljalni odbor društva trgovskih potnikov mi je dal 
nalog, naj trgovskemu društvu „Merkur“ izročim želje 
tega društva. Pri zadnji seji se je sklenilo, da stopimo 
z društvom „Merkur“ v tesno zvezo. Imeli bi sicer

samostojni odbor in samostojno upravo premoženja. 
Eden naših odbornikov naj bi bil tudi odbornik 
„Merkurjev“ in nasprotno. „Merkur“ naj bi nam dal 
eno sobo, nasproti mu bomo pa mi pridobivali člane.“

Predsednik je izjavil glede prvega nasveta gosp. 
Železnikarja, da bo odbor vzel stvar v roke ter spo
razumno z gremijem potrebno ukrenil. Tudi glede 
drugega predloga in glede sporazumljenja z novim 
društvom trgovskih potnikov naj se odboru prepusti 
odločitev. Nato je zahvalil zborovalce, ter zaključil 
občni zbor.

O varstvenih znamkah.
Piše dr. V. Murnik.

(Dalje.*)

Od splošnih določb, ki smo jih razložili v lan
skem letniku, prehajamo sedaj k določbam o tem, 
kako je postopati ob registriranju (vpisu), prepisu in 
izbrisu znamk.

I. Registriranje znamk.

Pred vsem bodi navedeno besedilo zakona.
§ 13. zakona z dne 6. januarja 1890, državnega 

zakonika št. 19 določa:
„Znamka, za katero si kdo hoče zagotoviti iz

ključno pravico rabe, se mora v štirih izvodih podati 
trgovski in obrtniški zbornici, v katere okraju je dotično 
podjetje.

En izvod se priloži znamčnemu registru, ki ga je 
voditi trgovski in obrtniški zbornici; en izvod se vrne 
stranki opremljen s potrdilom, kakor ga določuje na
slednji paragraf.

Dva izvoda je predložiti trgovinskemu ministru.
Obenem mora prosilec varstva povedati, kakim 

vrstam blaga je namenjena njegova znamka.
Poleg tega se mora pri trgovski in obrtniški 

zbornici izročiti kliše znamke, ki se po porabi vrne 
prosilcu varstva.

Pri znamkah za take snovi, kakor: kovine, glina, 
steklo i. e. r., je treba priložiti najmanj v treh izvodih 
poskuske (vzorne kos ce) leteh z vtisnjenimi podobami 
znamke.“

§ 14. navedenega zakona pa pravi:
„Na vsakem izvodu deponiranih znamk mora po 

trgovski in obrtniški zbornici za to določeni organ 
zapisati

a) tekoče število registra (vpisnika),
b) dan in uro, ob kateri se je znamka podala,
c) ime ali tvrdko, na katero se je znamka vpisala,
d) oznamenilo podjetja in blaga, za katero je na

menjena.
*) Glej lanski letnik „Slovenskega Trgovskega Vestnika“ 

št. 2., 3., 5., 6., 8. in 9.
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Ta zapis je podpisati in mu pritisniti uradni pečat.
Znamčni registri morajo obsegati v točkah a) 

do d) navedene podatke in biti razgrnjeni na vpogled 
pri trgovskih in obrtniških zbornicah.“

Navesti nam je tu še § 15. zakona, ki odreja:
„Za vpis vsake znamke je vpisati odredbino 

(takso) desetih kron, ki gre v blagajnico trgovske in 
obrtniške zbornice, kjer se je znamka vpisala.“ —

Kdor si torej hoče za kakšno znamko zagotoviti 
izključno pravico rabe, mora pri trgovski in obrt
niški z bornici, v katere okraju je dotično 
podjetje, vložiti prošnjo za registriranje. Vsaka 
trgovska in obrtniška zbornica mora imeti po posebnih 
predpisih osnovani znamčni register ter posebnega 
znamčnega registranta, ki ima zbornicam zakonito po
verjene tozadevne uradne posle opravljati in ki ga je 
zapriseči pri politični deželni oblasti. Zbornični urad 
za registriranje znamk mora biti vsak dan, izvzemši 
nedelje in zapovedane praznike, ob določenih uradnih 
urah občinstvu odprt, da si more izposlovati registri
ranje, obnovitev, prepis ali izbris znamk, dobiti po
jasnila ali pogledati register in poskuske. Pri trgovski 
in obrtniški zbornici v Ljubljani je urad za registriranje 
znamk otvorjen ob delavnikih od 9. do 12. ure do
poldne in od 3. do 6. ure popoludne. Trgovski in 
obrtniški zbornici pristoja vrhovno vodstvo in nad
zorstvo njenega urada za registriranje znamk.

Prošnje na trgovsko in obrtniško zbornico, da 
bi izvršila kakšno njenemu uradnemu kompetenčnemu 
okrožju pripadajoče delo, če se podajo pismeno ali 
dado na zapisnik je načeloma kolekovati; navadna na 
trgovsko in obrtniško zbornico naslovljena vprašanja 
v zadevah registriranja, to so prošnje za preprosta, neob
vezna pojasnila, ki nimajo značaja oblastvene emanacije, 
pa so kolka prosta. Kolekovati je potemtakem (s kolkom 
za eno krono) zlasti: vloge za registriranje znamk, za 
obnovitev ali prepis znamk; prošnje za kakšne pre
membe vpisa v znamčnem registru; prošnje s katerimi, 
se umikajo vloge za vpis, obnovitev ali prepis znamk; 
prošnje za izpiske iz znamčnega registra, za certifikate 
ali za izgotovitev klišejev; vloge, s katerimi se urgira 
dostavitev certifikatov, povrnitev klišejev, listin i. e., 
naposled prošnje za dovolitev roka in rekurze. Vloge, 
s katerimi vlagalci na poziv zbornice ali trgovinskega 
ministrstva dodatno predlagajo stvari, potrebne za pri
javo znamk, na pr. dokazila in upravičenost do kolajn, 
prevode tujejezičnega znamčnega besedila i. t. d. je 
principijalno sicer tudi treba kolekovati, vendar pa je 
glede takih vlog, če so se morda nekolekovane vložile, 
opustiti vsak zadržek tedaj, ako se o vlogi ni izvršilo 
nobeno uradno opravilo. Koleka proste pa so na pr. : 
prošnje, da bi zbornica naznanila pogoje in vpis ali 
prepis znamk; vprašanja, če je zgolj pri premeni

tvrdke treba prepisa; vprašanja, če je kakšna znamka 
registrirana ali za koga je registrirana i. t. d.

Povrnimo se tedaj k prošnjam, s katerimi kdo 
hoče izposlovati registriranje ali vpis kakšne znamke. 
Tako prošnjo je torej treba kolekovati s kolekom za 
eno krono, podati pa je ž njo oziroma ji priložiti 
naslednje :

1. navesti je ime in kraj podjetja, za katero je 
znamka namenjena in donesti dokaz posesti tega 
podjetja, na pr. obrtni list i. e. dalje pri novo proto- 
koliranih tvrdkah odlok trgovskega sodišča o proto- 
koliranju ali pa poverjen izpisek iz trgovskega registra.

K tej točki je pripomniti tole:
Navedba, da je prijavljena znamka namenjena za 

kakšno podjetje in „za vse njegove podruž
nice“, je nepotrebna, zakaj vsled vložitve kakšne 
znamke pri zbornici, v katere okraju je glavno podjetje, 
je osigurano varstvo znamke tudi za blago, ki se spravi 
v promet v posameznih prodajnih filijalkah. Taka 
navedba bi v primeru, da so te filijalke v inozemstvu 
ali pa v tuzemstvu, toda v okrajih drugih trgovskih in 
obrtniških zbornic, mogla vsled tega, ker se pravica 
do znamke mora držati krajevno določenega podjetja, 
provzročiti le neporazumek.

Ravno tako ni moči ustreči zahtevi, da bi se 
glede kakšne znamke, ki se je vložila za kakšno do
ločeno podjetje, dodatno, bodisi na znamki sami, bodisi 
v znamčnem registru naredila opazka, da ima vložitev 
veljati tako, kakor bi se bila izvršila tudi še za 
kakšno drugo podjetje. Tako zahtevo ni moči 
utemeljevati niti z zakonom niti z novelo o varstvu 
znamk.

Nedopustno je zaznamovati v znamčnem registru, 
da je posestnik znamke svoje podjetje preselil v okraj 
kakšne druge trgovske in obrtniške zbornice, ker se 
po §§ 9., 13. in 14. znamčnega zakona znamčna 
pravica drži podjetja, za katero se je bila pri registri
ranju namenila in ki je v okraju one trgovske in 
obrtniške zbornice, pri kateri se je znamka izročila v 
registriranje.

2. Navesti je blago, za katero se bo znamka rabila.
O tej navedbi je trgovinsko ministrstvo izdalo

posebne določbe v odredbi z dne 15. decembra 1906, 
drž. zak. št. 248, ki velja od 1. januarja 1907 dalje. 
Po § 1. te odredbe je v vseh primerih, v katerih se 
kakšna znamka v varstvo prijavi za celo vrsto blaga, 
zlasti takega, ki pripada več nego eni sami izmed 
spodaj navedenih šestih blagovnih skupin, predložiti 
poseben blagovni seznam. V tem seznamu mora biti 
blago urejeno po spodaj navedenih blagovnih skupinah 
in v vsaki skupini razvrščeno po abecednem redu. 
Seznam mora podpisati prijavitelj ali njegov za
stopnik, predložiti pa ga v šestih izvodih ; če se pa 
istočasno prijavi več znamk za isto podjetje in za
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isto b 1 a go, je samo za prvo znamko predložiti šest 
za vsako nadaljnjo znamko pa le pet izvodov tega 
seznama. Skupine, v katere je vse blago za upravo 
znamk (osrednji znamčni register pri trgovinskem mi
nistrstvu) porazdeljeno, so naslednje:

I. Kovine, kovinsko blago, orodje, instrumenti in
stroji.

II. Kameneno, glineno in stekleno blago.
III. Leseno, slamnato, papirnato, koščen-o, gumijevo 

in usnjeno blago
IV. Preja, tkanine, oblačilni predmeti in lepotina.
V. Živila, pijače in poljedelski proizvodi.
VI. Kemični proizvodi.
Ta razdelitev se strinja z ono, ki jo je trgovinsko 

ministrstvo naznanilo trgovskim in obrtniškim zbor
nicam z razpisom z dne 18. aprila 1890 št. 15.377/11. 
Z razpisom z dne 27. julija 1890, št. 29.076 pa je 
trgovinsko ministrstvo naznanilo trgovski in obrtniški 
zbornici na Dunaju k nekaterim teh skupin še pod
oddelke, ki naj jih tudi navedemo radi lažje sestave 
seznamov :

III. skupina ima po tem razpisu naslednja pod
oddelka :

1. Papir in papirnato blago;
2. leseno, slamnato, koščeno, gumijevo in 

usnjeno blago.
IV. , skupina ima tudi dva pododdelka :

1. Preja, volna, sukanec, svila;
2. tkanine, oblačilni predmeti in lepotina.

V. Skupina ima ravno tako. dva pododdelka:
1. Pijače (vino, šampanjec, pivo, konjak in 

paljenke (likerji);
2. živila in poljedelski proizvodi.

VI. skupina se loči v pet pododdelkov:
1. Lekarsko blago (farmacevtični preparati);
2. mineralne vode (naravne in umetne) ;

3. vžigalno blago, voščilo za črevlje in masti ;
4. parfimerije, milo in kozmetični predmeti ;
5. drugi kemični proizvodi.

Posebno je treba opozoriti na to, naj vsakdo, ki 
prijavlja kakšno znamko v registriranje, takoj pri 
vložitvi navede kar najpopolneje vse blagovne vrste, 
za katere hoče znamko rabiti. Nedopustno je namreč, 
da bi se z dodatno pripomnjo v znamčnem registru 
raztegnila znamka tudi še na druge bla
govne vrste, nego so se navedle pri registri - 
ranju. Pozneje treba marveč za nove blagovne vrste 
novega registriranja znamke, kar provzroča 
nove stroške. S tako raztegnitvijo znamke na blagovne 
vrste, ki se pri registriranju niso navedle, se gotovo 
namerava pridobitev znamčne pravice, ta pridobitev na 
podlagi dodatne prijave, ki se ne izvrši v obliki regi
striranja, pa je zakonu docela tuja. Pač se razteza varstvo, 
pridobljeno z vpisom kakšne znamke, tudi na blagovne

vrste, ki so enakorodne z registriranimi (§ 7 znamč- 
nega zakona). Toda podlaga za primerjavo glede na 
enakorodnost z drugimi blagovnimi vrstami morajo biti 
prav blagovne vrste, ki so se pri registriranju v zmislu 
§ 13., odst. 4. navedle in v register vpisale. Ta podlaga 
bi se pa premaknila, bi se izpremenila, ko bi se do
volilo prvotno navedenim blagovnim vrstam pristaviti 
dodatno druge, četudi enakorodne že vpisanim vrstam. 
S tako raztegnitvijo blagovnih vrst bi se pravica znamč- 
nega posestnika razširila, ne da bi bilo za njen obstoj 
za širše okrožje zakonitega pogoja, namreč pravilnega 
registriranja ; na ta način bi se po sukcesivnem, zapo
rednem razširjenju mogla pridobiti znamčna pravica v 
obsegu, za kakršnega prvotno registriranje ne daje 
nobene upravičenosti, ter bi bilo pri takem postopanju 
neizogibne kolizije, navzkrižje s pridobljenimi pravicami 
drugih oseb, ki so enako ali podobno znamko, med 
tem časom začele rabiti na način, po § 7 izrecno do
voljen za označitev drugih blagovnih vrst, ali pa jo 
celo registrirale.

Nasprotno pa je dovoljeno, da se na prošnjo po
sestnika kakšne registrirane znamke naredi v znamčnem' 
registru opomba, veljavna proti drugim osebam, da je 
ta znamka za naprej namenjena le za en del onih 
blagovnih vrst, za katere je bila prvotno registrirana.

Naposled je k tej točki še omeniti, da je pri znamkah 
namenjenih za blago, ki se izdeluje iz različnih tvarin 
(n. pr. gumbi), ali pa ima strokovne oziroma tehnične 
nazive, vedno tudi navesti snovi, iz katerih se blago 
proizvaja, oziroma za katere so znamke namenjene.

Nadaljnje točke raztolmačimo v prihodnji številki.
(Dalje prih.)

O fakturi.
Spisal Rudolf Šega.

I. Pojem in pomen fakture.

Kaj je faktura? Zakoni ne poznajo definicije za 
fakturo in nimajo nikakršnih predpisov za njo. Čeprav 
so določbe za druge trgovske papirje, kakor menice, 
šeke, trgovske nakaznice, vendar ni nikakršne določbe 
o pojmu, vsebini, pomenu in obveznosti fakture.

Ime fakture dobimo edino-le v § 88. sodnega pra
vilnika, ki se glasi:

„Med osebami, ki izvršujejo trgovinski obrt, osnuje 
se podsodnost krajevne izpolnitve tudi s tem, da se je 
sprejela brez graje obenem z blagom ali še pred pri
hodom doposlana faktura, na kateri je zabeleženo, da 
se mora plačati na določenem kraju, in da je na istem 
kraju vložiti tožbo iz tega opravila.“

Nasproti temu se poslužujejo borzne uzance češče 
te besede „faktura“. Tako se v vseh navaja, da je 
kupna cena plačljiva po končani oddaji blaga proti 
vročitvi fakture. Tako določa n. pr. § 225 uzanc du-
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najske borze, da se mora, če se pri špiritu do goto
vega časa ne vrne sodov, plačati za nje fakturni znesek 
(Fakturenbetrag).

Ker torej nimamo zakonite definicije za fakturo, 
poglejmo, kaj smatrajo v trgovskem življenju za fakturo.

Če damo čevljarju napraviti par čevljev, ne da 
bi se ž njim popret dogovorili radi cene, ne more nas 
ta prej tožiti, dokler nam ne sporoči visokosti svoje 
zahteve ; tožba bi bila v tem slučaju zavrnjena, ker je 
bila namreč pred časom podana.

To zahtevo se mora sporočiti ustmeno ali pa 
p i s m e n o , v poslednjem slučaju govorimo o računu.

Ravnotako, če naročimo blago od kake firme, ne 
da bi nam ta poprej napravila ponudbo, ali ne da bi 
se prej dogovorili radi cene, tedaj sporoči firma pred 
efektuiranjem ali pa sočasno z oddajo blaga ceno tega 
naročenega blaga. Če je treba vsled obstoječih razmer 
blago odposlati, tedaj sporoči firma sočasno, da od
pošilja blago. Podobno sporočilo obenem z računom 
se pošlje, če se pošilja le del kupljenega blaga, da bi 
bil kupec namreč še pravočasno opožorjen, da se po
šilja le del blaga, o katerem se je kupčija sklenila ali 
katero je bilo naročeno.

V ravnokar naznačenih slučajih zahteva že trgovski 
takt, da prodajalec še pravočasno opozori o pošiljatvi 
kupca in sicer vsled tega, da bi ta mogel napraviti vse 
tozadevne priprave glede vložitve, kontrole in sploh 
nadaljnih dispozicij.

Take „račune“ (besedo „fakturo“ za zdaj še pu
stimo), t. j. račune, ki obsegajo obenem sporočilo o 
odpošiljatvi blaga, se vporablja tudi za razna druga 
sporočila in opombe, kakor:

1. ) Dogovor se dopolni s pogoji, o katerih se 
poprej še ni dogovorilo, oziroma se napravi predlog za 
te pogoje — to je za slučaj, če je dogovor perfekten 
šele tedaj, ko se blago odpošlje, n. pr. „Plačljivo v 
dveh mesecih ali pa takoj proti iy2% skontu“ — 
„sodi se vzamejo nazaj le v 6 tednih, če se jih ne
poškodovane in franko pošlje“;

2. ) sporoča se, z ozirom na kaj se blago pošilja 
(z ozirom na Vaše pismo, vsled Vaše naročbe pri mojem 
potniku itd.) in na kakšen način se blago pošilja (s 
pošto, železnico itd.) ;

3. ) sporoča se kako željo : „Pri plačitvi se blago
volite poslužiti priložene položnice“;

4. ) dajejo se kupcu razni migljaji in navodila, 
n. pr. „Naši zastopniki niso opravičeni, sprejemati 
plačil“, „Prosim Vas v Vašem lastnem interesu, da 
primerjate pri prevzetju pošiljatve na železnici blago z 
nakladnim listom in da si v slučaju, da se je kaj iz
gubilo ali pa zamenjalo, daste to uradno potrditi, ker 
le potem nagradi železnica škodo“; itd. Včasih je tak 
pouk celo na posebnem listku na fakturi prilepljen.

(Dalje prih.)

Češko trgovsko šolstvo.
Spisal I. Ziskal, ravnatelj češke trgovske šole v Budejevicah

Pred nekoliko leti smo brali novico, da je ljub
ljanska trgovinska in obrtna zbornica sklenila ustanoviti 
višjo trgovsko šolo. Ta novica ni ostala brez učinka 
na Češkem. Registrovali so jo z veseljem vsi boljši 
naši listi, n. pr. Närodohospodärsky Obzor, Slovansky 
Pfehled i. dr. Ni nam treba razlagati, zakaj nam je 
bil ta sklep ljubljanske zbornice simpatičen. Kajti 
gospodarsko ojačenje Slovencev bi bilo indirektno 
tudi ojačenje Čehov. Naj opomnimo tu le na skupno 
delovanje naših ljudskih zastopnikov v dunajskem 
državnem zboru, ne glede na druge okoliščine. In od 
strokovne izobrazbe moremo gotovo pričakovati go
spodarskega ojačenja v narodu. Če je razvoj naših 
čeških denarnih zavodov tako presenetil, če so se 
dunajske banke nekega jutra prebudile k neizpremen- 
ljivi istinitosti, da so si češki zavodi korak za korakom 
osvojili polje, na katerem so si dozdaj prilaščali pra
vico dunajski zavodi, — tedaj ne smemo te okolščine 
na poslednjem mestu pripisovati našemu trgovskemu 
šolstvu, čigar odgojenci so v praksi pokazali svoje 
znanje.

Ker se je pa v poslednjem času tudi go riška 
trgovinska in obrtna zbornica informirala o trgovskem 
šolstvu, tedaj bo morda pač zanimalo slovensko javnost, 
če opišem na kratko naše češko trgovsko šolstvo.

Čehi imajo 6 trgovskih akademij (višjih trgovskih 
šol), od katerih so štiri na Češkem (Praga, Chrudim, 
Plzno, Kral. Gradec), dve pa na Moravskem (Brno, 
Prostéjov). Smoter teh višjih trgovskih šol je podati 
mladeničem, ki se hočejo posvetiti trgovskemu ali 
sorodnemu poklicu, strokovne izobrazbe, obenem pa 
tudi razširiti njihovo občno izobrazbo. Trgovske aka
demije imajo po štiri letnike in njeni absolventi imajo 
pravico služiti kot enoletni prostovoljci. V prvi 
letnik teh zavodov se sprejemajo dijaki, ki so končali 
meščansko šolo ali pa štiri razrede srednje šole. Za
nimivo je, da je bila letos pri češko-slovanski akade
miji v Pragi ustanovljena dekliška trgovska akademija.

Najstarejša trgovska akademija je češko-slovanska 
trgovska akademija v Pragi, ustanovljena 1. 1872; po 
njej so bile ustanovljene : akademija v Chrudimu 
1. 1882, v Kralj. Gradcu 1. 1895, v Plznu 1. 1896, v 
Prostéjovu 1. 1894, v Brnu 1. 1895. Akademije v Plznu, 
v Prostéjovu, v Kralj. Gradcu in v Chrudimu so mestni 
zavodi, druge zdržujejo privatne korporacije.

Novejšega datuma so dvorazredne trgovske šole, 
katerih je na Češkem in Moravskem 11. Sprejemajo 
se dijaki, oziroma dijakinje, ki so končali 3. razred 
meščanske ali pa srednje šole. Te šole imajo namen, 
pripravljati v kratkem času mladino za trgovino, pred
vsem za srednji detail. Nekatere od teh zavodov so
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ustanovila mesta, nekatere trgovski gremiji ali pa 
trgovinske zbornice.

Tudi ženska mladina se začenja trgovsko iz
obraževati. O ustanovitvi dekliške trgovske akademije 
smo že govorili. Eksistirata dve samostojni dekliški 
trgovski šoli in sicer dvorazredni; zdaj se ustanavljajo 
pri deških trgovskih šolah dvorazredne dekliške trgovske 
šole in sicer mesto sedanjih enoletnih trgovskih kurzov. 
Absolventke teh šol imajo pristop do samostojne ek
zistence v trgovinskih pisarnah, — toda še večji pomen 
ima ta strokovna izobrazba za bodočnost deklic, kajti 
one bodo — če se omože — kar najboljše pomočnice 
v obrtu svojih mož, in naj bo to že trgovina ali pa 
rokodelstvo.

Da pa nimajo te dekliške šole edinega namena 
zvečati produktivno sposobnost deklic, ampak da imajo 
tudi druge odgojevalne namene, se pač najlepše spozna 
iz njihovega programa:

Uče se pač največ trgovski predmeti in pa češki 
in nemški jezik, toda tudi odgojeslovje, zdravoslovje, 
domače gospodarstvo in pa šivanje perila in oblek. 
Te šole imajo torej smoter, da bi bile deklice pri
pravljene za praktično življenje, predvsem, da bi ra
zumele domače gospodarstvo in obrt moževo. —

Kako dobro so obiskovane češke trgovske šole, 
vidimo najbolje iz naslednjih podatkov:

Začetkom šolskega leta 1905/06 je bilo vpisanih: 
Na 6 trg. akademijah 1100 dijakov 

„ 8 „ dvorazr. šolah 651 „
in na dvorazrednih in enorazrednih dekliških trg. šolah 
288 dijakinj.

V tem številu še niso računani frekventanti in 
frekventantke mnogoštevilnih privatnih šol v Pragi in 
v Brnu.

Če je že delovanje trgovskih šol samo na sebi 
važno v tem, da odgojujejo mladino, je pa njihov 
vpliv koristen Ktudi v ^drugem oziru. Kajti trgovske 
šole, višje in dvorazredne, napravljajo razne učne 
tečaje za odrastle, na pr. za trgovske pomočnike, in 
posebno za samostojne obrtnike (kupce in rokodelce), 
ki niso imeli poprej priložnosti naučiti se, kako naj 
vodijo redno knjigovodstvo itd.

Končno naj še omenimo, da so s trgovinskimi 
šolami zvezane tudi trgovske nadaljevalne šole, v 
katere so obvezani hoditi trgovski vajenci. Na teh na
daljevalnih šolah uče učitelji trgovskih šol, in je torej 
dobro preskrbljeno za strokovno izobrazbo učencev.

Kar se tiče financiranja trgovskih šol, mi je omeniti 
da se te vzdržujejo na eni strani s podporami (države, 
dežele, trg. zbornice itd.) in pa s šolnino.

. Šolnine plačajo dijaki največ po 200 K na leto 
na trg. akademijah, po 100 K na dvorazrednih trgov
skih šolah. Za dijake je ustanovljenih mnogo ustanov 
občinskih, okrajnih, trg. zbornic itd.

Subvencije državne in deželne niso enake. Ravnajo 
se po potrebi šole. Tako na pr. je imela trg. akademija 
v Kralj. Gradcu 1. 1904 subvencije : od države 12.000 K, 
od dežele 4300 K, od okraja 1350 K, od trgovske in 
obrtne zbornice 1250 K, od občine 2600 K, od hra
nilnice 2100 K.

Dvorazredna trgovska šola (mestna) v Hotičih je 
imela v 1. 1904 subvencije: državne 7300 K, deželne 
2500 K, trg. in obrtne zbornice 700 K, okrajne 
800 K, od mestne hranilnice 1000 K od posojilnice 
400 K.

Nemške šole imajo približno enake subvencije.
Če podpira torej država in dežela češke, nemške, 

poljske in laške trgovske šole, prav gotovo ni vzroka, 
zakaj bi tudi slovenske šole ne zahtevale istega od 
države in dežele. Če bi se ustanovila trgovska akade
mija v Ljubljani in ’dvorazredna trgovska šola v kakem 
drugem mestu, imeli bi te šoli še večji pomen, nego 
ustanovitev srednje šole. Seveda bi se moralo na to 
delovati, da se v deželi ustanavljajo meščanske šole, 
dokler bi njihovo število ne zadoščalo, morale bi se 
ustanoviti pri trgovskih šolah pripravljalnice. Ideal bi 
bila vsekako slovenska trgovska šola v Trstu.

Iz tega vsega, kar smo ravnokar povedali o čeških 
trgovskih šolah, upam, da se more popolnoma izpoznati 
da Čehi cenijo trgovsko šolstvo tako, kakor se ga 
mora. V poslednjem času se deluje za ustanovitev 
visoke trgovske šole pri češki tehniki v Pragi.

Obisk teh trgovskih šol je od leta do leta 
večji, in gotovo je, da se še zveča. Z univerzitetnimi 
študijami se ne more upati na hitro preskrbo, mesta 
v državnih službah so prenapolnjena, in češka javnost 
pozdravlja z veseljem, da se mladina začenja obračati 
k praktičnosti, kjer jo čaka samostalna bodočnost in 
kjer pride preje do ekzistence — in kjer more za 
narod več napraviti nego armada nesamostalnih 
uradnikov!

Raznoterosti.
Pravoobvezna carinska pojasnila. Poudarjalo se je že o 

važnosti pravoobveznih carinskih pojasnil za stranke, kako dobro 
bi bilo ter kako veliko vrednost bi imelo za stranke, če bi se tudi 
pri nas kakor v nekaterih drugih državah, poskrbelo za urad s takim 
delokrogom. Vlada je sedaj uvedla to institucijo tudi pri nas. Zadevne 
določbe so sledeče: Če je stranka v dvomu glede zacarinjenja ka
kega blaga ali glede zaračunjanja tare, se more obrniti za pojasnilo 
neposredno na finančno, trgovinsko ali poljedelsko .ministrstvo ali 
pa potom carinskega urada do finančnega ministrstva. Stranka si 
lahko preskrbi pojasnilo tudi s posredovanjem Kmetijske družbe pri 
poljedelskem ministrstvu ali s posredovanjem trgovskih ali indu- 
strijalnih korporacij pri trgovinskem ministrstvu. Vloge je kolkovati 
s kolkom za eno krono. Navedena ministrstva so opravičena izda
jati pravnoobvezna pojasnila, to je taka, po katerih se mora ca
rinski urad ravnati. Stranka, ki dobi tako pojasnilo, ve torej 
zanesljivo, kako se bode postopalo z blagom, odnosno z embalažo 
blaga, ki ga hoče importirati. V vlogi, v kateri se prosi za carinsko
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pojasnilo, je navesti vse za tarifiranje važne podatke glede prove
nience, izdelovanja, sestave in namena blaga ; nadalje ali je stranka 
blago že kdaj pri kakem carin, uradu zacarinila in katera tarifna po
stavka se je navedla; ali je stranka za iste vrste blaga že kdaj 
dobila pojasnilo kakega ogrskega carinskega urada, Tudi je v vlogi 
navesti, ali stranka želi, da se o izdanem pojasnilu obvesti kateri 
carinskih uradov v Avstriji in na Ogrskem. Priložiti je pet vzorcev 
blaga Vsak izvod vzorca mora stranka identificirati. Vzorci morajo 
biti taki, da je moč blago preiskati. Stranka mora izrecno izjaviti, 
ali je pripravljena plačati stroške, ki nastanejo vsled preskuševanja ; 
navesti ji je eventualno tudi znesek, ki ga je voljna v ta namen 
plačati. Vprašanja za carinska pojasnila, ki ne odgovarjajo tem 
zahtevam, se lahko vrnejo strankam v popolnitev. Ako se stranka 
pozivu ne odzove, sme se odreči zahtevano pojasnilo. Pojasnila se 
izdajajo v najkrajšem času ; če po preteku 6 tednov ni dobila 
stranka obvestila, jo je poučiti, zakaj se je odgovor zakasnil. Ca
rinski uradi so vezani, postopati in poslovati po zmislu izdanega 
pojasnila tako dolgo, da se od poklicane strani ne izda drugo na
vodilo. Premenjena navodila ne veljajo za nazaj. Ministrstvo ima 
pravico dovoliti, da se blago zacarini po odločilih prejšnjega 
pojasnila v primeru, da stranka dokaže, da je importirala 
blago v dobri veri in zanašajoč se, da ji bode plačati carino v 
takem znesku, ki odgovarja prejšnjemu pojasnilu. — Z osnovo te 
institucije je kupčijskim krogom jako ustreženo, zakaj komplicira
nost nove carinske tarife, ki je vsled številnih trgovinskih pogodb 
postala še manj pregledna, nareja celo izkušenim strokovnjakom v 
carinskih zadevah težave. Mnogokatere določbe dopuščajo različno 
tolmačenje, prizadetim strankam pa je seveda na tem, da vedo z 
vso zanesljivostjo in gotovostjo, kako carino bode plačati za im- 
portirano blago. Višina carine prav često odloča ob sklepanju 
kupčij.

Nova španska carinska tarifa, ki je stopila s 1. julijem 
lanskega leta v veljavo, navaja dvojne carinske postavke. Tako
zvana I. tarifa navaja carinske postavke, ki se navajajo na blago, 
dohajajoče iz držav, s katerimi Španija nima trgovinske pogodbe. 
Tarifa II. pa velja v prometu s pogodbenimi državami. Razlika v 
izmeri carine je mestoma jako znatna. V prometu z Avstro-Ogrsko, 
ki ima staro trgovinsko pogodbo s Španijo, jamčečo obojestransko 
vse ugodnosti, ki jih uživa katerakoli druga država, velja tarifa II. 
Med tem se je med Španijo in Švico sklenila nova trgovinska po
godba, v kateri je Španija priznala Švici znatne carinske olajšave, 
ki segajo dalj nego one tarife II. v primeri s tarifo I. Španska vlada 
je odredila, da te ugodnosti veljajo tudi za avstro-ogrske prove
nience. Naši kraji so glede prometa s Španijo interesirani z raz
ličnimi izdelki iz lesa, s papirjem in nekaterimi vrstami železnine.

*

Leto 1906 v gospodarskem oziru. Leto 1906 ima na go
spodarskem polju zaznamovati velikanski razvoj, čeprav ni bilo na 
političnem obzorju vse jasno. Celo razmere v naši monarhiji so bile 
celo leto zamotane; v mislih imamo še začetkom leta obstoječi 
konflikt glede ustave na Ogrskem, potem volilno reformo, ki je 
vrgla dve ministrstvi, carinsko vojno s Srbijo itd. Glavni vzrok 
gospodarskemu razvoju je bila dobra žetev na kontinentu kakor 
v Ameriki. Iz poljedelstva je pravzaprav izšel razvoj, v drugi vrsti 
pa tudi iz industrije, ki je imela dovolj opravila v preteklem letu. 
Zvišala se je kupna sila, zlasti pri poljedelskem prebivalstvu, in 
posledica je bila zvišanje cen. Cena živilom se je povišala, zlasti 
meso je postalo dražje, čemur je vzrok visoka carina, da ne dobimo 
od drugod živine (Srbija) in pa pomanjkanje krme leta 1904. Veliko 
zvišanje zaznamuje tudi železo in premog. Premog se je podražil 
leta 1906 za 12 K pri vagonu, železo za 2 K pri 100 kg, različne 
pločevine od 3 do 4 K pri 100 kg. V tekstilni industriji so se iz
delki podražili do 10 odstotkov, zlasti pri juti do 45°/0. Istotako

se je zvišal bančni diskont; angleška banka ima 6 odstotkov in 
nemška državna banka 7 odstotkov. Na Avstrijskem se je industrija 
jako povzdignila. Ustanovilo se je 27 industrijskih delniških družb 
s kapitalom 45’9 milijonov kron, pri že obstoječih družbah se je 
kapital zvišal za 32 '/2 milijonov kron. Tudi v prometnem oziru 
je zaznamovati razvoj ; železnice so imele Veliko več dohodkov, 
zlasti pa državne železnice. Sploh je bila konjunktura jako ugodna, 
čeprav so posledice temu, da je nastopilo splošno podraženje su
rovin, izdelkov ter živil.

Volitve v delavsko zavarovalnico zoper nezgode v Trstu
so se vršile dne 29. decembra 1906. Voliti je bilo delavcem treh 
kategorij po enega člana in namestnika v predstojništvo ter delo
dajalcem treh kategorij po enega člana in namestnika v predstoj
ništvo; nadalje delavcem vseh šest kategorij po enega prisednika 
ter tri namestnike v razsodišče, istotako delodajalcem vseh šest 
kategorij po enega prisednika in tri namestnike v razsodišče. V 
delavskih kategorijah nam Slovencem, razen vlil. kategoriji, kjer volijo 
med drugimi delavci tobačne tovarne, ni bilo upati, da prodremo.
V kategorijah delavcev so prodrli povsod socialisti s svojo listo.
V kategorijah delodajalcev smo Slovenci in Hrvatje prodrli v 
IV. kategoriji (stavbni obrti), kjer sta voljena gospod Franc Pust, 
tesarski mojster kot član in gospod Alojzij Lenček kot namestnik 
predstojništva. Zmagali smo nadalje pri volitvi v razsodišče. V raz
sodišče. je bil izvoljen kot prisednik g. Dragotin Hribar v Ljub- 
jani ter kot namestniki gg. Josip Turk, Ivan Ogrin ter Josip Weibl.

Družba sv. Cirila in Metoda v Ljubljani je vpeljala nove 
jako lične nabiralnike. Nabiralnik je podoba prosečega otroka, 
ki nosi na tablici napis: „Mal položi dar — domu na altar.“ Spodaj 
je zaznamovan popoln družbin naslov. Misel nabiralniku je ta, naj 
bi ta proseči otrok izprosil prav mnogo darov za našo šolsko družbo. 
Nabiralniki/ 32 cm visoki bodo gotovo krasili vsak prostor, kamor se po
stavijo. Bode naj to gostilna ali trgovina ali privatna hiša. Izdelani so 
popolnoma umetno. S tako podobo je družba hotela vplivati tudi na 
estetičnost čutov našega ljudstva. Ker so družbo stali veliko, sklenil 
je vodstveni odbor, naj se ob naročitvi za vsakega založi vsota 
10 kron. Ostali bi tudi potem še družbena last. Naročajo se pri 
družbenem vodstvu v Ljubljani.

Trgovska naznanila na adresni strani dopisnic. Trgovinsko 
ministrstvo je dovolilo, da se sme levo stran adresne strani do
pisnic uporabiti za tiskana trgovska naznanila splošne vrste v tu- 
in inozemskem poštnem prometu.

Zvišanje poštnih, brzojavnih in telefonskih pristojbin.
Zvišanje stopi v veljavo s 16. januarjem 1907. Za pisma v lo
kalnem prometu je treba 10 vin. znamke. Za brzojavne blankete 
bo treba plačevati 2 vin. Pristojbine za poslovne telefone izven 
Dunaja se določijo na letnih 120 do 400 K, za privatne potrebe pa 
od 115 do 200 K. Poštne nakaznice bodo veljale 3 vin., zalepke 
pa 11 vin. Sedanje poštne nakaznice, zalepke in časniški ovoji so 
veljavni samo do danes, 15 .januarja t. L, jutri, 16. januarja t. 1. je 
rabiti nakaznice po 3 vinarje, zalepke po 11 vinarjev in časniški 
omoti po 4 vinarje. — Ako ima kdo več teh vrednotnic v zalogi, 
jih lahko zamenja do 31. marca 1907. Dne 16. januarja pridejo v 
promet tudi nove tiskanice za oddajo brzojavk po 2 vin. Kdor ima 
še cele brzojavne sklade po 30 vinarjev (Telegrammbloks), jih lahko 
zamenja do 31. t. m.

Svetovna razstava v San Frančišku se pripravlja za leto 
1913. v proslavo 4001etnice, odkar je Vasco de Balbao našel Tiho 
morje; obenem pa se z razstavo proslavi tudi naprava Panamskega 
predora, ako bo do tedaj dokončan.



Stran 10. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Št. 1.

„Slovensko trgovsko društvo v Celju?*
Izpremenjena pravila našega društva, ki so se predložila 

c. kr. ministrstvu za notranje zadeve v potrjenje, nam je ministrstvo 
vsled napačnega tolmačenja le-teh vrnilo. Ker ima več društev 
pravila na mnogo širši podlagi kakor so naša in so bila brez ovire 
potrjena, je društvo pravila vrnilo ministrstvu s tozadevno vlogo. 
Vsled nepotrjenja naših pravil je društvo ovirano v svojem delo
vanju in ne more ustanoviti zelo potrebne posredovalnice za službe 
in informacijske pisarne.

Poverjeništvom našega društva, katerim se do sedaj še ni 
določil delokrog vsled velikega dela s predpripravami za trgovski 
plesni venček, se bodo doposlala v najkrajšem času potrebna 
navodila. *

Trgovski plesni venček v prid zakladu bolniške in pod
porne blagajne za Spodnještajersko se vrši, kakor smo že poročali, 
dne 2. svečana 1.1. v Celju in bi danes le še nekoliko dostavili o 
namenu in prireditvi tega plesa. Slov. trgovsko društvo v Celju si 
je stavilo vzvišeno nalogo, ustanoviti sčasoma trgovsko bolniško 
in podporno blagajno za Spodnještajersko. Spoznalo je živo po
trebo takega zavoda in spoznal je že to marsikateri trgovec in 
trgovski nastavljenec slovenske narodnosti na Štajerskem. Naše 
okrajne bolniške blagajne v Mariboru niso, z ozirom na sedanje 
razmere, za trgovstvo primerne, najhujši udarec pa je za nas, da 
vodijo te bolniške blagajne na Štajerskem večinoma naši najhujši 
narodni nasprotniki in ti le, če že ne v obraz, kažejo nam indi
rektno svojo mržnjo in izrabljajo na ta način svojo oblast. Okrajne 
bolniške blagajne imajo nalogo - oziroma njih zdravniki — pred
pisati kolikor mogoče najvrednejša zdravila, in da bolniške blagajne 
svojih zdravnikov bogve kako dobro ne honorirajo, sledi pač iz 
tega, da so navadno najmanj priljubljeni zdravniki, ki so pri teh 
nastavljeni. Žalibog je v novejšem času trgovcem in njih nastav
ljencem izven Kranjske tudi onemogočen pristop k „Trg. bolniškemu 
in podpornemu društvu v Ljubljani“ in je torej nujno potrebno, 
da se osnuje v Celju trgovsko bolniško in.v podporno društvo za 
vse slov. trgovstvo na Štajerskem, in sveta dolžnost vsakega 
trgovca in nastavljenca je po vseh svojih močeh ustanovitev tega 
zavoda gmotno podpirati Prejšnji trgovski klub v Celju je prejšnja 
leta prirejal elitne plese in izdal za res krasne dekoracije ogromne 
vsote. Da kljub malim dohodkom pri teh plesih ni bilo deficita, 
zahvaliti se je dejstvu, da so celjski trgovci vsled razposlatve 
vabil svojim zalagateljem nabrali precejšnje vsote, in tako je bilo 
mogoče, kakor tudi s prispevkom g. Petra Majdiča kot pokrovitelja 
še vedno lep prebitek bodisi temu ali onemu narodnemu društvu 
ali napravi, kakor dijaški kuhinji itd nakloniti Ker je dvorana v 
„Narodnem domu“ že sama na sebi krasna, sklenilo je društvo, vse 
brezpotrebne dekoracije opustiti in prirediti plesni venček, katerega 
naj bi posetilo vse slovensko občinstvo. Postavilo se je torej po
polnoma na demokratično stališče. Slavni „Sokol“ celjski opusti 
letos v prid trgovskemu plesnemu venčku prireditev običajne „So
kolske maškarade“ in se je torej nadejati, da poseti naš ples 
slavno slovensko občinstvo od blizu in daleč mnogobrojno, za kar 
mu gotovo' ne bo žal, kajti skušnje imamo, da čim priprostejše so 
prireditve tembolj neprisiljena je zabava za vsakega. Društvo išče 
v čistem dobičku tega plesa vir zaklada trg. bolniške in podporne 
blagajne, ker so pa stroški za vabila, godbo itd ne glede na to, 
da se opusti vsako brezpotrebno, dragoceno dekoriranje, vendar 
precejšnji, treba je bilo misliti tudi na prispevke, ki jih je dobival 
prejšnja leta trgovski klub, potom tukajšnjih trgovcev, med katerimi 
so si stekli največ zaslug g. Peter Majdič (Merkur), Anton Kolenc 
in „Zvezna trgovina“ od svojih dobavateljev. Zaradi udobnosti in 
prihranjenja dela, nabavilo je trgovsko društvo v velikem številu 
slovenskih in nemških vabilnih pisem, katere je s primerno prošnjo 
razposlalo vsem večjim slov. trgovcem v Celju in na Štajerskem

sploh, da ta podpišejo, jim priložijo vabila na ples in jih razpošljejo 
svojim večjim zalagateljem, ki se bodo gotovo drage volje odzvali 
s primernim večjim ali manjšim prispevkom v prid zakladu trgovske 
bolniške in podporne blagajne za Spodnještajersko. Društvo se je 
s posebnimi prošnjami in vabili na ples obrnilo tudi na vse mu 
znane spodnještajerske posojilnice in hranilnice in upa, da tudi pri 
teh njega opravičena prošnja ne bo brezuspešna. Omeniti moramo, 
da smo razposlali vsem članom in slavnemu občinstvu vabila na 
ples, ako pa pomotoma, oziroma vsled krivde od strani pošte kdo 
vabila ne bi bil dobil, naj nam to naznani. Vabeč Vas tem potom še 
enkrat vse — ki ste z nami — kličemo na veselo svidenje dne
2. svečana v veliki dvorani „Narodnega doma“ v Celju.

Društvene vesti.
Trgovski dom. G. Jebačin, lastnik prve jugoslovanske tovarne 

za kavne surogate, je izročil našemu društvu na podlagi pogodbe, 
vsled katere dobi zaklad za Trgovski dom od vsakih prodanih 100 kg 
kavnih surogatov v 'škatljicah 1 K za čas od 1. julija do 31. de
cembra 1906 250 K. Prispevki znašajo glasom kontrolnih kuponov 
240 K 41 v ; 9 K 59 v pa je g. Jebačin daroval, za kar mu bodi 
izrečena topla zahvala. Na tem mestu prosimo opetovano vse društ- 
venike, trgovce in sotrudnike, da pridno razpečavajo te kavne su
rogate edine slovenske industrije te vrste. Blago je izborno ter prav 
lahko konkurira z vsakim tujim izdelkom, zato teh surogatov ni 
težko spraviti v promet in jih udomačiti. Ravnajmo se vedno in 
povsod po geslu „Svoji k svojim.“ — Gremij trgovcev je izročil 
zakladu za „Trgovski dom“ 60 K, katere so naklonili nekateri 
trgovci mesto novoletnih daril. G. Alojzij Zajc, veletržec z vinom, je 
daroval 10 K. Nabral je g. J. Volk v veseli družbi v restavraciji 
„Perles“ 7 K, g. Obilčnik pa na Silvestrovem večeru v Celju 1 K 
90 v. G. Jos. Hauptmann ml. je izročil 10 K kot poravnavo v nek 
lastni zadevi. Vsem darovateljem bodi izrečena topla zahvala z željo, 
da darovatelje še mnogi posnemajo!

*
f Umrl je dne 4. januarja t. I. član našega društva g. Ivan 

S e uni g, trgovec in posestnik v Ljubljani. Pokojnemu je zapel 
pevski zbor našega društva žalostinko, društvo pa se je udeležilo 
pogreba po deputaciji. Vrlemu pokojnemu članu bodi zemljica lahka 
in časten spomin! .,.

Samostojen je postal trg. sotrudnik tvrdke Souvan gospod 
Ignacij Kessler. Prevzetje dobro vpeljano detajlno trgovino 
J. Železnikarjevo v Ljubljani. G. Kessler je bil dosedaj II. pod
predsednik našega društva ; v odboru društva pa je od njega usta
novitve Letos je to častno mesto odložil, ker mora pripadati glasom 
pravil eden podpredsednik trg. sotrudnikom. Zato je občni zbor 
izvolil g. Kesslerja za odbornika iz vrste samostojnih trgovcev. 
Vzornemu, pridnemu in vseskozi značajnemu dosedanjemu II. pod
predsedniku g. Kesslerju želimo v novem stanu prav obilo sreče.

Plesni venček prirede dne 9. februarja trgovski sotrud
niki, člani našega društva, v veliki čitalnični dvorani „Narodnega 
doma.“ Trg. sotrudniki so otvorili oktobra meseca plesne večere, 
kateri so vedno izredno dobro obiskani. To pač kaže, da je med 
prireditelji dobra volja in disciplina. Opozarjamo g. člane na ta 
zaključni venček, za katerega se prireditelji pridno pripravljajo, ter 
jih vabimo k obili udeležbi.

Trgovskega koledarja ima društvo samo še okoli 100 iz
risov v zalogi. Koledar vsebuje za vsakega poučne članke. G. člane 
prosimo, da ga še naročajo, da ga čimprej popolnoma razpečamo. 
Čisti dobiček je namenjen za „Trgovski dom“ ter je svota, za do 
1. januarja prodani koledar izkazana v poročilu o občnem zboru 
ter je naložena za „Trgovski dom.“

•t.
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Čeke so poslali: Delniška družba združenih pivovarn Žalec 
in Laški trg v Laškem trgu, Anton Perko, Višnja gora, Fran 
Tavčar, Selca, RihardTory, Ljubljana, Vinko Vivod, Ljubljana 
in Fran Winter, Št. Jakob ob Rožu, Žnideršič & Valenčič, II. Bi
strica. Hvala!

Izkaz društvene posredovalnice. V službo se sprejme: 
1 poslovodja manufakturne stroke, 2 knjigovodja in korespondenta,
1 kontorist (boljša moč), 2 potnika, 6 pomočnikov mešane stroke,
2 pomočnika 'špecerijske stroke, 3 pomočniki manufakturne stroke, 
2 pomočnika železninske stroke, 1 kontoristinja, vešča laščine,
1 blagajničarka, vešča laščine, 1 prodajalka, 5 učencev. Službe iščejo :
2 poslovodja, 2 knjigovodja in korespondent, 2 kontorista, 12 po
močnikov mešane stroke, 3 pomočniki špecerijske stroke, 4 pomoč
niki manufakturne stroke, 3 pomočniki železninske stroke, 2 po
močnika modne in galant, stroke, 10 kontoristinj, 3 blagajničarke, 
4 prodajalke.

Konstituiranje odbora. V odborovi seji dne 13. t. m., ki 
se je vršila pod predsedstvom društvenega predsednika ces. svet
nika g. Ivana Murnika, se je odbor naslednje konstituiral : za tajnika 
je bil izvoljen g. Franc Golob, za njega namestnika g. Jos. Kraigher; 
za blagajnika je bil izvoljen g. Josip Vlach, za njega namestnika 
g. Ljudevit Vašič, arhivar, gospodar in knjižničar je g. Ivan Volk- 
Dalje se je v isti seji vršila volitev v odseke in so bili izvoljeni:

a) v'gospodarski odsek: gg. ces. svetnik Ivan Murnik, Albert 
Gaber, Ivan Jebačin, Franc Kovač, Andrej Šarabon, ?Jos. Šelovin, 
Jos. Vlach in Ivan Volk;

b) hranilnični odsek: gg. Alojzij Lilleg, Karel Meglič, dr. Viktor 
Murnik, Jos. Vlach, dr. Franc Windischer in Andrej Šarabon;

c) pevski odsek : gg. Jos. Drčar, Ignacij Novak, Ante Pintar, 
Franc Rus in Alojzij Sachs ; za blagajnika pevskega sklada je bil 
izvoljen g. Veličan Volk;

d) posredovalni odsek: gg. Franc Bezjak, Jos. Drčar, Ignacij 
Kessler, Ivan Kostevc, Franc Kovač in Ivan Volk;

e) redakcijski odsek: gg. Jos. Kraigher, dr. Rudolf Marn, 
Karel Meglič, Ivan Podlesnik in dr. Franc Windischer;

f) učni odsek: gg. Karel Meglič, dr. Viktor Murnik, Ivan 
Podlesnik, Ivan Vole in dr. Franc Windischer;

g) stalni veselični odsek: Franc Berjak, Anton Bučar, Franc 
Janc, Ivan Jebačin, Ivo Jebačin ml., Ignacij Kessler, Ivan Kostevc, 
Oroslav Schaffer in Ljudevit Vašič.

Trgovsko bolniško in podporno društvo 
v Ljubljani.

Iz seje dne 7. t. m. se poroča sledeče : I. Zapisnik seje z dne
4. decembra 1906 se prečita in odobri ; II. Sprejeti so bili v društvo 
4 redni člani; III. Obolenje je naznanilo 21 članov, med temi sta 
bila sprejeta 2 člana v Leortišče; IV. Prošenj za povračilo stroškov 
je bilo vloženih 21, med temi je bilo privoljeno in izplačano za 
18 slučajev K 210671, pri 3 slučajih se je povračilo bolniških stroškov 
odklonilo; V, Raznoterosti: 1.) Prošnje za fakultativno podporo so 
vložili 3 člani, katerim se ta zato ni dovolila, ker uživajo že me
sečno podporo. 2.) Gg. ljubljanski špecerijski trgovci so darovali 
društvu K 100, mesto novoletnih daril. 3.) Umrlo je tekom leta 
1906 1 podporni član in 7 rednih članov. 4.) Dopisov je došlo 22, 
ki so se vzeli na znanje, oziroma rešili.

Književnost.
Lista „Zadruga“, strokovno glasilo Zadružne zveze v Celju, 

katero bode v bodoče slednja izdajala zopet v lastni režiji in ki 
se bo bavila edino le s pospeševanjem zadružništva in narodnega 
gospodarstva s posebnim ozirom na kmetijsko zadružništvo izide

prva številka že do Božiča t. 1. List bode začasno mesečnik in se 
bo po potrebi izdajal pozneje bolj po gosto. Uredništvo je pridobilo 
odlične zadružne kmetijske in gospodarske strokovnjake kot so
trudnike in se bode list skušal vestno truditi, da deluje v blagor 
kmetijskega in drugega zadružništva, ogibajoč se dosledno vsega, 
kar ne bi bilo v prid in prospeh slednjega. Zadruge, ki so učlanjene 
pri Zadružni zvezi v Celju, bodo dobivale list v par izvodih brez
plačno. Zadruge in društva, ki v Zvezi niso učlanjene, kakor tudi 
kmetijska, bralna ižobraževalna in druga društva, čitalnice in po
samezniki itd. pa dobijo list za ceno 3 K. Udje zveznih članic pa 
dobe list za 2 K na leto. Vse zadruge in razna društva, ki žele 
list naročiti oz. dobiti na ogled prvo številko, naj izvolijo to na
znaniti po dopisnici uredništvu lista „Zadruga“ v Celju, Schillerjeva 
cesta št. 3.

Koledar obenem vestnik družbe sv. Cirila in Metoda 
v Ljubljani za navadno leto 1907 ima poleg koledarskih stvari 
naslednjo vsebino : Drobnosti o Prešernu. Divnjek. Tisti, ki so 
poznali Prešerna, izumirajo. Kako je Miroslav Vilhar pel o Ljub
ljani. Nekaj o Andrejčkovem Jožetu. Gregorčičeva labodnica. 
Smrtni list Gregorčičev. Knezu — višemu škofu dr. Fr. Sedeju. 
Luka Svetec, voditelj slovenskega naroda. (S podobo.) Slovencem 
na tujem. Koliko »denarja ima vsa Bosna? Češka narodna 
obrambna društva. Iz Vestnika posnemamo, da je imela družba 
152 podružnic z 8024 člani. Od teh podružnic pa 6 4 ni poslalo 
za leto 1906 prav nobenega prispevka in spe najbrž spanje 
pravičnega. Vseh dohodkov je bilo 57.833 K 53 h, stroškov pa 
56.762 K 55 h. Koledar stane 1 krono 20 h in se dobiva pri 
družbenem vodstvu v Ljubljani.

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!“

Društveniki, spominjajte se pri 
vsaki priliki zaklada za 

„Trgovski dom“,

Agencija jVIerkuir, Trst.
J. Ulčakar & Go.

Ulica Nicolò Machiavelli štev. 19.
Telefon 1874.

Komisije in zastopstva.
Informacijska pisarna.





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

Letnik IV. V Ljubljani, dne 15. februarja 1907. Št. 2.

Nekaj o prekomorskem prometu.
Spisal Silv. Škerbinec.

Čeprav so kupčije, ki se sklepajo pri nas naravnost 
s prekomorskimi trgovišči in pri katerih se cena do
tičnega blaga kalkulira in oferira franko za kraj na
membe, še zelo redke, — naši deželni pridelki, ki se 
večinoma izvažajo v levantska pristanišča, severno Afriko, 
Italijo, Francosko in Malto, se skoro izključno prodajajo 
tržaškim eksporterjem, — bi bilo vendar zanimivo, 
malo pobližje si ogledati bistvo direktnega izvoza, pri 
čemer ima glavno vlogo pravilna kalkulacija prevoznih 
stroškov.

Takoj pri zavijanju blaga, namenjenega za prevoz na 
morju, je treba večje natančnosti nego pri onem po 
železnici; celo način zavijanja iste vrste blaga je za 
ladje in železnice različen in se mora za pomorski 
prevoz, ker je dražji, vedno višje kalkulirati. Zavoji za 
na morje morajo biti posebno trdni, kar dobro označi 
nemški izraz „seetüchtig“ ; zaboji novi in močni, znotraj 
z impregniranim blagom obiti, tekočine v novih trdnih, 
včasih še v dvojnih sodih, vreče nove in vtaknjene še 
v drugo vrečo. Za zavoje, katere spravljajo ljudje ali 
veljblodi iz pristanišča dalje v notranjost dežele, je 
predpisana gotova teža, največkrat 30 do 60 kg in te 
teže se mora odpošiljatelj natanko držati, sicer se mu 
da blago na razpolago.

Ne omenivši dovoza na kolodvor, ki ni tolikega 
pomena, se mora vpoštevati vožnja na železnici do 
najbližjega pristanišča, n. pr. Trst ali Reko, kjer se 
blago preloži na ladjo. Ne glede na to, da računajo 
železnice za blago, ki je namenjeno v pomorska pri
stanišča, posebne cene, ki so dosti nižje nego za enako 
razdaljo v notranjosti dežele, imajo za izvoz v ino
zemska pristanišča namenjene pošiljatve še posebne 
ugodnosti, ako se pri oddaji na kolodvoru izpolnijo 
gotovi predpisi n. pr. za v Trst namenjeno blago se na
pravi na tovornem listu opazka „prosto pristanišče“. 
Te ugodnosti se ravnajo po množini, n. pr. poedini 
tovor, pol vagona, cel vagon itd. Poleg teh znižanih 
voznin dovoljujejo železnice za pošiljatve, ki gredo v 
pristanišča onkraj sueškega prekopa oziroma onkraj 
gibraltarske ožine, nadaljno tovorno odškodnino, ki se 
imenuje refakcija v vzhodnoindijskem oziroma

vzhodnoafriškem in južnoameriškem pro
metu. Te refakcije odškodujejo pa železnice le tedaj, 
ako se jim predložijo tovorni listi za dotično blago 
in sicer pravočasno in s potrdilom ladjeplovne družbe, 
da se je blago prevozilo na ladji dotične družbe v 
pristanišče, ki leži v pravkar omenjenem prometu. Tako 
potrdilo n. pr. Lloyda se glasi: „Naloženo dne 16. no
vembra 1906 s parnikom „Imperator“ v Bombay“, ali 
„Naloženo dne 2. decembra 1906 s parnikom „Orion“ 
v Santos.“

Vzemimo za primero, da je pošiljatev dospela v 
tržaško železniško skladišče; pošiljatelju je na voljo 
dano, da se za nadaljnje poslovanje posluži špediterja 
(privatne firme) ali takoj parobrodne družbe, ki bo po
šiljatev naprej poslala. O tej izberi se je pa moral 
odločiti že pri oddaji blaga na kolodvoru, da je lahko 
naslovil železniški tovorni list. Dobavni in vkladalni 
stroški znašajo od 24 h do 1 K ali več za 100 kg 
brutto; kar je odvisno od velikosti in načina pošiljatve. 
Sempatja nastanejo poleg tega še skladiščni stroški, 
ako se mora namreč blago, da se izognemo visokim 
stroškom ležanja na kolodvoru, do odhoda ladje, s katero 
se misli odposlati, vložiti ali v privatno skladišče špe
diterja ali pa v javno skladišče (hangar). Vsled vlaganja 
v skladišče se podvojijo omenjeni stroški v pristanišču, 
oziroma znašajo še več nego ti. Da se kolikor mogoče 
izogne tem stroškom, mora odpošiljatelj blaga natančno 
poizvedeti dan odhoda ladje, s katero se blago pošlje, 
kajti med odhodom parnikov v gotova pristanišča pre
teče večkrat doba 14 dni, enega alicelo dveh mesecev. 
Lloydovi parniki odplujejo n. pr. iz Trsta v Vzhodno 
Azijo ali Brazilijo le enkrat na mesec, v Vzhodno Afriko 
celo le vsak drugi mesec. Pri izberi ladjeplovne družbe, 
s katere ladjo se blago odpošlje, leži glavna stvar v 
tem, da dotična ladja v resnici obstane v pristanišču, 
za katero je blago namenjeno, ker bi se moralo blago 
sicer preložiti še na drug, morebiti celo na tretji parnik, 
kar bi pošiljatvi gotovo škodovalo. O tem dajo natančna 
pojasnila vozni redi različnih parobrodnih družb, ki 
vozijo redno v ta ali ona pristanišča; pripomniti bi 
bilo le, da se sploh ni mogoče izogniti prelaganju v 
pristanišča, s katerimi parniki nimajo direktnih zvez, 
n. pr. iz Trsta v zahodnoafriška, zahodnoameriška, av
stralska itd. pristanišča.

2
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Pomorski tovori se v nasprotju z železniškimi 
tovori ne računajo samo po teži, ampak vedno v raz- j 
merju teže k prostornini, ki jo zavzame odposlano 
blago in jih je plačati, ako so namenjeni v inozemska 
pristanišča, v zlatu; pri preračunanju voznine se po
služujejo različne parobrodne družbe, tudi če so v tujih 
pristaniščih, navadno svoje denarne veljave, torej n. pr. 
v Trstu francoske, italijanske, grške itd. veljave v frankih, 
angleške v shilingih. To okolnost se mora radi more
bitne kurzne diference pri kalkulaciji že naprej vpo
števati. Mnoge parobrodne družbe dovoljujejo odpo- 
šiljateljem, ako dosežejo od njih v enem letu plačane 
voznine gotov najmanjši znesek, n. pr. 10.000 frankov, 
povrnitev od 5 do 10% refakcijskim potom; ta po- ' 
vrnitev pride pa večinoma v žepe špediterjev in zastop- | 
nikov v prekomorskih pristaniščih. Navada je tudi, da I 
več manjših špediterjev odpošilja pod enim imenom 
tovore, da dosežejo najmanjši znesek, za katerega se i 
dovolijo povračila. Te refakcije tvorijo del mnogih j 
postranskih zaslužkov špediterjev v pristaniščih. Takih j 
zaslužkov imajo špediterji še več, n. pr. pri zacarinanju, ! 
zavarovanju itd., o čemer nevešč trgovec ali industrijec 
še sluti ne. Taki, recimo zakriti dohodki, pa niso nič | 
nečastnega, ampak le konseventno izkoriščanje vseh 
korist donašajočih komercijelnih in administrativnih 
naprav prometa v pristaniščih, ki ima več posebnosti 
nego promet v notranjosti dežele.

Poleg voznine mora pošiljatelj nositi še stroške 
zavarovanja blaga do pristanišča namembe. Zavarovanje 
se kakor pri voznini v inozemska pristanišča računa v 
zlatu in kakor pri drugih zavarovanjih od 100 ali 1000 
denarnih enot napovedane vrednosti pošiljatve. Večje 
parobrodne družbe zavarujejo blago, ki se vozi z njih 
ladjami pri sebi, t. j. povrnejo delno ali celo ha
varijo (poškodbo ali izgubo) blaga iz svojega, za 
to določenega fonda, za kar mora odpošiljatelj plačati 
zavarovalno premijo. Sicer se pa pošiljatev lahko za
varuje pri vsaki poljubni zavarovalni družbi, ki se peča 
z zavarovanjem pomorskega transporta. Po vplačanju 
premije dobi odpošiljatelj zavarovalno polico, ka
tero največkrat pošlje adresatu pošiljatve z rekoman- 
diranim pismom in z duplikatom ladijskega tovornega 
lista (konosamenta), na čigar podlagi potem adresat 
v pristanišču namembe blago prevzame. Višina zava
rovalne premije je za razmeroma kratke vožnje z manj
šimi ladjami odvisna od letnega časa in je po zimi 
višja nego poleti, prav tako je neprimerno višja za blago, 
ki se vozi na jadrenicah, kakor za blago na parnikih. 
— Pošiljatve preko morja se lahko kakor pri železnici 
obtežujejo s povzetjem, kar je po sebi umevno.

S tem, da je prodajalec plačal stroške za želez
niško vožnjo, za prekladanje v odhodnem pristanišču, 
zavarovanje in voznino do pristanišča namembe, je 
postavil blago „cif“ v to pristanišče. Beseda „cif“ je

vobče v pomorskem prometu navadna okrajšava za 
angleške besede „cost“ (stroški prekladanja) „insu
rance“ (zavarovanje) in „freight“ (voznina), katere 
izdatke mora prodajalec poravnati. Za dobavni pogoj, 
blago voznine prosto na krov v pristanišče namembe 
postaviti, se poslužujejo v mednarodnem pomorskem 
prometu okrajšave „Fob“ t. j. „Free ou board“ 
(prosto na krovu).

Še nekaj besed o pošiljatvah z „jadrenicami 
dolge vožnje“ (nemško: Segler langer Fahrt, 
italijansko: „velieri di lungo corso“), ki pridejo 
v poštev le za pošiljatve predmetov v veliki množini, 
kakor: rude vsake vrste, žveplo, barvast les, guano 
(gnoj) itd., za katero blago se najame celo ladjo za 
posamezno vožnjo od enega do drugega pristanišča 
ali ,,à forfait“ t. j. v celoti. Sicer se pa vožnja z ja
drenicami vpošteva le pri prometuob obali (nemško : 
„Küstenschiffahrt, ital. cabotaggio,“ francosko „ca
botage“, angleško „c o a s ti n g tra d e“), ki pa je za 
veliki mednarodni svetovni promet le majhnega pomena. 
Za promet ob obali se rabijo tudi manjši parniki.

Končno naj omenimo, da vse znamenitejše spe- 
dicijske tvrdke v pomorskih pristaniščih lahko navedejo 
oziroma oferirajo za pošiljatve vsake vrste stalno 
ceno za stroške pošiljatve od poljubne železniške 
postaje na krov poljubnega pristanišča sveta izvzemši 
zavarovalnino. Priporoča se sprejeti njih posredovanje, 
izvzemši kajpada slučaj, če so pošiljatve tvrdke tako 
velikega obsega, da bi se delo v lastni režiji bolje 
rentiralo oziroma vsled tega cena blaga znižala, da 
lahko na ta način vspešneje konkurira z drugim.

Določbe novega telefonskega reda.
Trgovinsko ministrstvo je izdalo koncem prošlega 

leta naredbo, ki preureja plačevanje naročnine za vpo- 
rabo telefonskih naprav v lokalnem prometu. Določbe 
novega telefonskega reda zadobe veljavnost za one 
telefonske naročnike, ki so ob razglasitvi naredbe že 
imeli telefonske postaje, dne 1. julija 1907; za nove 
naročnike veljajo takoj določbe novega telefonskega 
reda. Ko se je svoj čas zvedelo o vladni nameri, da 
se premene in povišajo obstoječa postavna določila 
glede poštnih in telefonskih pristojbin, se je čulo od 
mnogih strani pomisleke proti takemu postopanju, češ, 
da vlada ni opravičena brez dovoljenja državnega zbora 
povišati pristojbin, ki so spričo dejstva, da ima država 
v pošti, brzojavu, in telefonu monopol, v bistvu davek 
svoje vrste. Uveljavljenje obeh omenjenih naredb kaže, 
da je šla vlada preko teh pomislekov na dnevni red 
ter da si lasti pravico, izrabljati pošto, brzojav in telefon 
kot fiskalična sredstva po svoji volji. Vse te prometne 
naprave so torej instrument v rokah vsakokratnega mi
nistrstva, ki se jih poslužuje, kakor mu prav.
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Dve slabi strani ima novi telefonski red. Pred 
vsem uvaja nov zistem za računanje telefonskih pri
stojbin, ki je nepregleden in ne lahko umljiv ter daje 
obilo prilik za samovoljnosti. Potem pa se telefon vsled 
novih določb podraži, kar se z modernimi zahtevami, 
da bodi vporaba občil cena in dostopna najširšim 
krogom, nikakor ne strinja.

Doslej so imetniki telefonskih naprav plačevali 
stavbno pristojbino v znesku 100 K, ako postaja ni 
bila oddaljena več nego 500 m od telefonske centrale, 
sicer pa ob večji oddaljenosti za vsakih nadaljnih 500 m 
30 K več. Bilo je to enkratno plačilo za gradbene 
stroške. Vrhu tega pa je bilo po vseh mestih razen na 
Dunaju plačevati letno naročnino v znesku 100 K brez 
ozira na število telefonskih pogovorov ter 
brez ozira na število naročnikov posamez
nega omrežja. Država pri tem ni trpela škode, imela 
bi bila lahko še znatnejše dohodke, da je razumnejše, 
postopala in omogočila dostop v vrste naročnikov tudi 
manj premožnim. Novi telefonski red ima za 
podlago načelo, da zavisi naročnina od ve
likosti števila n ar o čn iko v t er odštevila po
govorov, do katerih pride vsled klica posa
meznih naročnikov, dočim je bilo doslej brez 
vpliva na izmero naročnine bolj ali manj intenzivno 
porabljanje telefonskih naprav, kar je imelo posledico, 
da so naročniki brez skrbi in brez strahu rabili svoj 
aparat. Naročnik je vedel, da je s plačilom naročnine 
svojo dolžnost opravil. Svobodnost je vladala v tele
fonskem prometu. V bodoče pa vse to neha, zakaj 
naročnik mora vedno vpoštevati, da se mora varovati 
prekoračenja onega števila telefonskih pogovorov, ki 
odgovarja po tarifi njegovi naročnini. Nad njim čuva 
poštna uprava in šteje število klicev. Lahko ima smolo, 
in uprav tiste dni, ko je telefon češče rabil, kakor po 
navadi, si je morda poštna uprava izbrala za dneve, 
ob katerih določa število klicev, ki odloča ob izmeri 
naročnine. Na eni strani ta trajna neprijetna negotovost, 
na drugi strani pa dejstvo, da je naročnik več ali manj 
popolnoma v rokah uprave, kateri je dana svoboda 
za samovoljno postopanje v prid erarju, izvestno ne 
bode pripravila novemu zistemu prijateljev, temmanj 
ker se je naročnina efektivno znatno podražila navzlic 
temu, da se odpravi pristojbina za graditvene stroške.

Kako se določi po novem telefonskem 
redu naročnina za telefonske naprave? Tele
fonska omrežja po vseh mestih Avstrije se porazdele 
po številu naročnikov v šest skupin. Prve tri skupine 
za naše kraje ne pridejo v proštev. V IV. skupino se 
uvrste telefonska omrežja, ki imajo 501—2000 naroč
nikov; v V. ona, ki imajo 201—500 naročnikov; v VI. 
ona, z manj nego 200 naročniki. Telefonsko omrežje 
v Ljubljani, ki šteje sedaj 249 naročnikov, pride v peto 
skupino. Za vse skupine so določeni razredi, v katere

i se uvrste posamezni naročniki enega telefonskega omrežja.
! Merilo, ki odloča pri uvrstitvi je večja ali manjša vpo

raba (promet) posamezne telefonske postaje. Pri tem 
j je po tarifi razlikovati med opravilnimi telefoni (Ge

schäftstelephone) in med telefoni v stanovanjih (Woh-
I nungstelephone). Naročnina za opravilne telefone, ki 

se intenzivnejše uporabljajo, kakor uči skušnja, je raz- 
merno višja kakor pa pri telefonih v stanovanjih. Za 
telefonske naprave, ki jih je šteti med opravilne telefone,

I določa tarifa v vsaki skupini tri razrede: in sicer tele- 
; fonske postaje z jako velikim (A), velikim (B) in majhnim 

prometom (C). Za vsakega teh treh razredov v posa
meznih šestih skupinah določa tarifa šele letno naročnino. 
V peti skupini, v katero pride ljubljansko omrežje, 
znaša letna naročnina za razred A (jako velik promet) 
215 K, za razred B (velik promet) 180 K, za razred C 
(majhen promet) 145 K- Nastane sedaj vprašanje, kdo 
odloči in na kakšen način, v kateri razred pride tele
fonska postaja posameznega naročnika. Uvrstitev v 
razrede na podlagi števila telefonskih pogovorov izvrši 
poštna uprava. V razred A pridejo telefonske postaje 
onih naročnikov, pri katerih znaša število lastnih 
klicev na leto 6001—12.000; za razred B je določeno 
število letnih klicev na 3001 -6000, za razred C število 
lastnih klicev ne sme presegati na leto 3000. Šteti je 
le klice v lokalnem prometu, pri tem je. izvzeti vse 
one klice, ki zategadelj niso privedli do pogovora, ker 
proga ni bila prosta. Določitev povprečnega števila 
klicev na leto se izvede na ta način, da si uprava tele
fonske centrale izbere gotove dni, ob katerih šteje klice 
posameznega naročnika. Poštni upravi je pri tem seveda 
na voljo dano, izbrati si poljubne dneve za štetje, naroč
nika se obvesti šele po izvršenem štetju. Za telefonske 
postaje, ki so obstojale že pred 30. novembrom 1906, 
torej za ogromno večino, se je štetje, kakor se more 
povzeti iz nove naredbe, doloma izvršilo že, predno je 
bila objavljena nova naredba. Glede teh telefonskih 
postaj določa namreč novi zakon, da je v svrho dolo
čitve števila letnih klicev in uvrstitve telefonske postaje 
v dotični razred šteti ob štirih dneh klice. Dva od teh 
dni je bilo vzeti v letu 1906, dva ostala dneva pa 
odpadeta na prvo četrtletje 1907. Število klicev, do
gnanih ob vseh štirih dneh, je sešteti, povprečno število 
klicev odpadajočih na en dan je pomnožiti s 300. Število, 
ki se pokaže na ta način, poda število letnih klicev 
enega naročnika ter je podlaga za uvrstitev v odgo
varjajoči razred. Telefonske postaje, za katere se dožene 
število letnih klicev s 3000 ali manj, se uvrste defi
nitivno v razred C, za kateri bo naročnikom ljubljan
skega omrežja plačevati letno naročnino 145 kron. 
Ostale telefonske postaje se uvrste začasno v razred A 
ali B po številu dognanih klicev. Na podlagi poznejšega 
štetja se potem izvrši definitivna uvrstitev. Zakon do
pušča, da se na zahtevo naročnika vrši novo štetje in
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se potem eventualno premesti v kak drug razred, ako 
dokaže, da so se pri njem razmere izpremenile in se 
vsled tega ne poslužuje več telefona v toliki meri, 
kakor prej.

Po novem telefonskem redu odpade stavbna pri
stojbina. Za vporabo telefona bo plačevati le letno 
naročnino. Za stavbno pristojbino se nihče ni ogreval. 
Cesto se je stavila zahteva, da se odpravi ; občutila se 
je neprijetno, ker je pripadla v enkratno plačilo, ki je 
marsikoga manj premožnega odvračalo od pristopa 
k telefonski napravi. Ali ko se je to plačilo enkrat 
utrpelo, je ostajala leto za letom le naročnina 100 kron. 
In če se le na dobo šest let porazdeli stavbena pri
stojbina in te delne zneske priračuna letni naročnini, 
se hitro pokaže trdost nove tarife, pa naj se vzame 
pri tem primerjalnem računu v poštev za ljubljansko 
omrežje tudi le naročnina za posamezne telefonske 
postaje z malim prometom letnih 3000 klicev. Račun 
pokaže po stari tarifi za 6 let znesek 750 K, to je 
6 X 100 K za naročnino + 150 kron kot stavbno pri
stojbino, nasproti znesku 870 kron, ki ga bo po novem 
redu plačati novim telefonskim naročnikom tekom 6 let 
(6 X 145 kron).

Rekli smo, da novi telefonski red navaja tudi 
takozvane telefone v stanovanjih, za katere je 
plačevati manjšo naročnino. Take telefonske postaje 
bodo dovoljene v prostorih, ki se rabijo le za sta
novanja in niso v zvezi s kako pisarno. Letna naročnina 
za tako telefonsko postajo znaša pri telefonskih omrežjih, 
ki padejo v V. skupino kakor Ljubljana, 130 K. Število 
letnih klicev pri taki telefonski napravi ne sme pre
segati 2400, sicer se navede na take telefonske naprave 
tarifo, določeno za opravilne telefone.

Odpoved telefonskih naprav. Kdor od 
starih naročnikov ne bi hotel spričo izpremenjenih razmer 
več obdržati naročništva, sme svojo postajo odpovedati 
do 30. junija 1907 z veljavnostjo za 1. julij 1907, 
s katerim dnevom zadobe za stare naročnike Veljavo 
nove tarife. Kdor do označenega termina svoje tele
fonske naprave ne odpove, ostane naročnik. Po novem 
redu je določen najkrajši čas za naročništvo za dobo 
enega leta, le pri telefonskih napravah, ki so v rabi 
le pol leta, kakor na primer v letoviščih, je naročnik 
vezan, obdržati telefon vsaj pol leta.

Ker prihaja po novem telefonskem redu v poštev 
število letnih pogovorov po telefonu, ki je bilo doslej 
irelevantno, utegne zanimati, koliko bode stal en 
telefonski pogovor ponovi tarifi v prometu 
pri ljubljanskem omrežju. Pri tem vzamemo v 
račun največje število pogovorov, ki je dopustno po 
posameznih razredih. V razredu z maksimalnim številom 
pogovorov 12.000 in letno naročnino 215 K, stane en 
pogovor naročnika L79 h; v razredu z maksimalnim 
številom pogovorov 6000 in letno naročnino 180 K

stane en pogovor naročnika 3 h ; v razredu z maksi
malnim številom pogovorov 3000 in letno naročnino 
145 K, ki bode družil, kakor pri nas razmere stoje, 
pretežno večino naročnikov, bode stal en pogovor 
4'83 h; pri telefonih v stanovanjih z letno naročnino 
130 K in dopustnim številom pogovorov 2400 = 5'4 h. 
Iz navedenega sledi, da bodo stranke, ki imajo večji 
promet in torej v večji meri rabijo telefon, rabile te
lefon cenejše nego oni naročniki, ki se vsled skromnejših 
razmer poslužujejo telefona v manjši meri. Sicer pa je 
jasno, da bode račun v resnici za vse naročnike neu
godnejši, posamezni pogovori bodo seveda dražji, ker

I stranke ne bodo izrabile telefona v polni meri, boječ 
se, prekoračiti začrtano jim mero. Po naši sodbi se 
bode telefonski promet vsled podražitve pri nas sploh 
zmanjšal: stari naročniki bodo segali po telefonu le 
oprezno; novih naročnikov število pa bode raslo vse
kakor prav počasi, kajti ob takih cenah bode vsaj v 
naših razmerah težko prodirala raba telefona tudi v 
kupčijske kroge z manjšimi obrati. Prav to pa je 'jako

J obžalovati pri tako pripravnem občilu, kot je telefon. 
Proti povišanju telefonskih pristojbin, ki zlasti 

kupčijske kroge zadenejo občutno, se je pojavil po 
vsej državi oster in vpravičen odpor. Tudi v Ljubljani 
se je vršil sestanek telefonskih naročnikov ter soglasno

I sklenil oster protest proti podražitvi tega tako priličnega 
Ì občila. Pričakovati je, da se tudi v novi poslanski

zbornici pojavi odpor proti postopanju vlade.

O varstvenih znamkah.
Piše dr. V. Murnik.

(Dalje.)

3. Predložiti je 4 docela enake izvode znamke.
Ker postane znamka vsled vložitve v znamčni 

register del javne listine, ne sme vložena znamka biti 
nikjer korigirana ali radirana. Vsi predloženi 
izvodi morajo biti brez kakršnihkoli popravkov, ki 
bi mogli provzročiti kakšen dvom o njeni avtentičnosti. 
Znamka, na kateri bi bilo kaj radiranega, se mora 
nadomestiti s takim izvodom, ki nima nobenega sledu 
kakšne premembe.

Ni treba, da bi bila znamka iz enega samega 
kosa. Imeti more tudi več kosov, med seboj ločenih 
delov. Skupno, pod eno številko, torej kot ena 
znamka, pa se morejo ti deli vložiti v znamčni register 
le tedaj, če je mogoče, da se vsi ti deli istočasno 
namestijo na istem kosu blaga.

Pri kakšnem blagu je navada, da se v več kosih 
spravi v skupni omot ali ovoj (karton), na kon- 
sumente pa se oddajajo le posamezni teh skupaj omo
tanih kosov, n. pr. zvezki cigaretnega papirja ali kosi 
mila, ki so zamotani v kartonu. Dogaja se, da se kakor
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posamezni kosi blaga (zvezki cigaretnega papirja, milo) 
tako omotni karton opremijo s podobami. Če so na 
posameznih kosih blaga nameščene podobe 
med seboj enake, ni nobene ovire, da se podoba, 
nameščena na posameznih kosih blaga, in podoba na 
kartonu registrira pod eno številko. V takem 
primeru je namreč med vsakim posameznim kosom in 
med vsemi deli znamke ustvarjena ona zveza, vsled 
katere je moči smatrati, da služi znamka v oznamenilo 
vsakega kosa blaga. Posamezni zvezek cigaretnega 
papirja je v takem primeru na eni strani zaznamovan 
po znamčnem delu, nameščen na njem samem, dočim 
na drugi strani podoba na kartonu predočuje na 
vnanjem ovoju nameščen z-namčni del; da se pri tem, 
ko se vzame zvezek, milo ali druge reči iz kartona, 
pretrga zveza med posameznim kosom blaga (zvezkom 
cigaretnega papirja, kosom mila itd.) in rned podobo, na
meščeno na kartonu, je vse eno, ker se mnogokrat dogaja, 
da se pri uporabi blaga znamka uniči ali loči od blaga.

Drugače pa je, če so posamezni v skupnem omotu 
spravljeni kosi blaga označeni s podobami, ki so 
med seboj različne. Teh podob ni moči registri
rati kot eno samo znamko pod eno številko, tudi tedaj 
ne, če se na skupnem omotu nameščeno skupno 
podobo obenem vloži. V takem primeru je sicer posa
mezen kos blaga označen s posamezno podobo, 
nameščeno na njem, in s podobo na omotu (kartonu) ; 
z drugimi podobami, razvidnimi na drugih skupno 
omotanih kosih blaga, pa nedostaja vsake zveze. V 
primerih te vrste, ko se za več kosov blaga enake 
vrste, ki se združijo v skupnem omotu ali ovoju, izbe
rejo posebna med seboj različna znamenja, imamo 
torej opraviti z več blagovnimi znaki, ki se vsled 
določbe § 13. zakona o varstvu znamk, po kateri je 
treba za vsako znamko posebne prijave, ne morejo 
pod eno številko kot ena znamka registrirati.

Združitev različnih podob, ki se nameščajo na 
kosih blaga, kateri pridejo ločeno v promet, pod eno 
samo registriranje, je potemtakem nedopustna.

4. Predložiti je kolčnik (kliše) znamke.
Ta kolčnik se mora ujemati z znamko in višina 

črk (stožca ali tiska) ne sme biti višja nego 23 mili
metrov; vendar je kolčnike s 24 milimetrov visokimi 
črkami sprejemati brez spotike. Velikost kolčnika naj 
ne presega 65 milimetrov na dolžino in širino; v 
izjemnih primerih pa se lahko, ako to zahteva razločnost, 
pripusti večja izvršitev, ki pa v nobenem primeru ne 
sme presegati 130 milimetrov na dolžino in širino. 
Podložni kolčnik (les kolčnika) mora imeti obliko prizme.

Da se more preskusiti, ali kolčnik ujema z izvirno 
znamko, je predložiti vsaj en s kolčnikom 
narejen odtisk.

Na zahtevanje zglasilca se lahko na njegove 
stroške napravi kolčnik po posredovanju trgovske in

obrtniške zbornice, pri kateri se izvrši vpis. V ta namen 
je treba treh izvirnih znamk ali treh odtiskov 
znamke, ako moči na prepariranem papirju za pre- 
tiskanje. Stroške mora poslati zglasilec ko se mu 
naznanijo, naravnost tvrdki, pri kateri je naročen 
kolčnik, še preden tvrdka kolčnik izgotovi.

Na tako zahtevo pošlje trgovska in obrtniška 
zbornica vsled razpisa c. kr. trgovinskega ministrstva z 
dne 29.. decembra 1906, št. 34.489 vse potrebne pripo
močke, ki jih ji ima predložiti zglasilec, neposredno 
tvrdki R. Spies & Ko., knjigo- in kamenotiskarni 
na Dunaju, V., Straussengasse 16. Tvrdka R. Spies & 
Ko. naznani naročniku klišeja stroške za njega izvršitev, 
mu pošlje položnico c. kr. poštnega hranilničnega urada 
in ga pozove, da plača naznanjeni znesek.

Podobno se postopa tedaj, če treba popraviti 
kolčnike, ki jih prosilci predlože v pomanjkljivem stanju.

Izjava zglasitelja znamke, naj se kolčnik na njegov 
račun da izgotoviti, nadomešča torej predložitev kolč
nika samega. Ta izjava ali pa predložitev kolčnika je 
neobhodno potrebna, sicer se mora registriranje odkloniti.

5. Navesti je način, na kateri se znamka 
namesti, namreč ali se na blagu, na njegovem ovoju 
pritrdi, nalepi, natisne ali rabi kot etiketa itd.

V vseh primerih ta navedba ni neobhodno potrebna. 
Priporočljivo pa je vobče vsaj naznaniti, če se znamka 
vtisne v blago ali namesti na kak drug način, da se 
more presoditi, če treba poskuskov ali ne.

Neogibno potrebna pa je ta navedba tedaj, kadar 
obstoji znamka iz več samostojnih delov, ki se 
namestijo na različnih mestih blaga ali njegovega ovoja. 
Treba je tega zategadelj, da se more že pri registri
ranju presoditi in odločiti, če je več teh samostojnih 
delov registrirati kot eno samo znamko. Navesti je 
natančno, na katerem delu blaga ali njegovega 
ovoja se namesti vsak posamezen znamčni del.

6. Pri znamkah, ki se vtisnejo, vdarijo, vdolbejo 
v snovi, kakor: kovine, glino, steklo i. e. r. treba pred
ložiti najmanj tri poskuske (vzorne kosce) z vtis
njenimi podobami znamke.

Ta predpis je potreben radi določbe § 18. zakona 
o varstvu znamk, po kateri je trgovinskemu ministru 
prosilca znamčnega varstva obvestiti o tem, če že 
obstoji kakšna z novo prijavljeno znamko identična ali 
podobna znamka za isto blagovno vrsto, da more pro
silec potem, kakor se mu vidi umestno, pri svoji 
prijavi vstrajati, jo premeniti ali pa umakniti. Znamčne 
podobe je glede na njih identiteto ali podobnost pri
merjati le v obliki, v kakršni se pokažejo na blagu 
ali na njegovem omotu, ovoju, na posodah itd. Zatega
delj je treba znamčne podobe, ki se vtisnejo in v tej 
obliki rabijo v prometu, tudi v tej obliki predložiti 
uradu za registriranje.
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Ker določba § 13. zakona nè govori o znamkah 
za „surovine“ („Rohmaterialien“), temveč za „snovi“ 
(„Materialien“) sploh, ni izključeno njeno uveljavljenje 
tudi za fabrikate, izdelane iz takih surovin, če se 
le znamčna podoba v ta materijal vtisne ali udari.

Pri besednih zamkah poskusi nimajo tistega 
pomena, kakor pri podobastih znamkah. Ker po § 13. 
zakona o varstvu znamk pri znamkah za snovi, kakor 
kovine, glino itd. docela splošno določa obveznost 
predložitve poskusov in novela o varstvu znamk ne 
določa nobene izjeme, je tudi pri besednih znamkah, 
ki se vtisnjene ali na podoben način rabijo, zahtevati, 
da se predlože poskuski. Samo po sebi umevno pa I 
je, da vsled te predložitve ni zadet v § 2. novele o j 
varstvu znamk besednim znamkam garantirani obseg 
varstva*).

Poskuski morajo s podobami znamke v risbi in 
besedilu biti docela enaki.

Vsak poskusek mora biti na kakšnem mestu izven 
znamčne podobe prevrtan, da se z vrvico more nanj 
pritrditi označilo, k kateri znamki da spada dotični po,- 
skusek. Poskuski morajo znamčno podobo predočevati 
v naravni velikosti in po svojem obsegu biti taki, da 
izven znamčne podobe ne preostaja večji rob, nego 
2 centrimetrov. Snov poskuskov mora biti ista, kakor 
snov blaga, za katero je znamka namenjena. Nedo
pustno je n. pr. poskuske k znamkam za kose prevložiti 
ne v materijalu, iz katerega so kose, temveč v mehkejši 
tvarini, kakor v svincu, činu itd.

Tudi za znamke, ki se vtisnejo ali udarijo v ovoj 
ali v posodo, v kateri je blago, je predložiti poskuske, 
ki morajo v tem primeru biti iz iste tvarine, iz katere 
je ovoj ali posoda i. t. d.

Poskuske je predložiti takoj pri registriranju. Samo 
v primerih, ko treba za izgotovitev poskuskov posebnih 
prijav (na pr. kladiva za udarjanje znakov) in teh 
priprav ni moči takoj priskrbeti, more trgovska in 
obrtniška zbornica dovoliti primeren rok za poznejšo 
predložitev poskuskov s pristavkom, da bo, če se ob 
tem roku poskuski ne predlože zmatrati vloženo znamko 
za neregistrirano.

7. Plačati je deset kron za vsako znamko kot 
takso za registriranje.

Ta taksa se plača za izvršitev registriranja in ne 
za podeljeno varstveno pravico. Zategadelj se taksa, 
potem ko se je znamka sprejela in vpisala v znamčni 
register, ne vrne več, brez ozira na to, ali se je 
znamka pozneje kot zakonu protivna izbrisala ali ne.

8. Predložiti je kolek za eno krono za koleko-
vanje potrdila (certifikata) o izvršenem registriranju 
znamke. (Dalje prih.)

*) Glej lanski letnik stran 57., 2. predelek, 2. odstavek.

O fakturi.
Spisal Rudolf Sega.

(Dalje.)

S tem smo se približali pojmu fakture. O fakturi 
t. j. računu, ki obsega tudi sporočilo o rešitvi naročila, 
o fakturi kakor listini pravnega pomena, o fakturi v 
pravem pomenu besede govorimo tedaj:

a) če temelji na kupu in če se nanaša na blago. 
Dogodi se, da n. pr. pralnice pri odpošiljanju dogo
tovljenih del pošiljajo račune kot „fakture“ označene. 
Po splošnem naziranju pa to niso fakture, ker se na
naša račun na delo, oziroma opravilo in ne na blago;

b) če se blago kakor tudi faktura pošilja. To 
je popolnoma samoobsebi umevno. Pri prodaji med 
prisotnimi, pri oddaji iz roke v roko morejo stranke 
vse ustmeno dogovoriti, faktura ima pa nalogo, da 
nad‘omesti trgovsko korespondenco in da 
odstrani nepotrebno dolgo dopisovanje. Opomniti mo-' 
ramo še, da se v praksi tudi ne govori o fakturi, če 
se prodaja neposredno konsumentu — le v slučaju, 
če se blago kakor tudi račun pošiljajo.

c) Če se faktura obenem z blagom ali pa pred 
odpošiljatvijo blaga odpošlje. To je pravilno, kajti 
faktura ima biti čestokrat dopolnitev dogovora, kjer se 
to, da kupec sprejme fakturo, smatra kot odobravanje, 
oziroma soglašanje kupčevo s posameznimi določili 
fakture. Tak soglas pa seveda takrat ni mogoč, če 
dobi kupec fakturo pozneje nego blago in z blagom 
ne vede, kaj bo faktura obsegala, že disponira. Faktura 
je namreč tudi sporočilo, da je bilo blago od
poslano, in to sporočilo mora kupca pravočasno opo
zoriti, da je blago na potu. To sporočilo pa seveda 
nima nikakršnega pomena več, če je bilo pozneje 
nego blago odposlano ali če sploh pozneje pride.

Pri tem je še pomislek, in sicer: kaj je potem, 
če se faktura pozneje odpošlje nego blago — toda prej 
pride? Faktura se namreč pošlje s pošto, blago pa po 
železnici. Stvar je dvomljiva, toda vendar je mogoče fak
turi tudi v tem slučaju navedeni pravni pomen pripisovati, 
kajti ona je svojemu smotru zadostila. Dalje 
je Šel zakonodajec v § 88. sodnega poslovnika, po 
katerem zadošča, če je bila faktura še pred pri
llo dom blaga odposlana — torej ne glede na 
to, ali je bila prej ali pozneje kot blago kupcu izročena. 
Ta zakonska stilizacija pa ne odgovarja motivom, ki 
pravijo :

„S temi vrinjenimi besedami se uveljavlja le sta
lišče, da se sprejem fakture smatra za izjavo volje 1 e, 
če dojde faktura prejemalcu ali obenem z blagom, ali 
če je kupec že pred prejemom blaga fakturo sprejel, 
ne da bi jo grajal.“

To vprašanje ima velik pomen pri podjetjih, pri 
katerih je skladišče na drugem kraju nego pisarna. Iz
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pisarne se da ukaz, naj se blago odpošlje: pisarna pa j 

šele drugi dan izve iz konsignacij, kaj in kam je bilo 
faktično, ekspedirano, , in more šele tedaj drugi dan I 
blago fakturirati.

S tem vprašanjem je v najožji zvezi vprašanje, ! 
ali moremo fakturo tudi o b e n e m, to se pravi skupaj i 
s poštno pošiljatvijo poslati. Na to vprašanje odgovo- j 
riti, je težko in sporno — toda priporoča se fakturo 
posebej poslati, ker se pri izkladanju faktura lahko izgubi. 
Razentega pa manjka fakturi v tem slučaju'glavni pojem — 
„sporočilo“, faktura postane navaden račun. Nadalnje 
vprašanje je : Kaj odločuje — pošiljatev fakture ali pa 
okolnost, da je ta faktično došla? Če naj bo faktura 
za kupca obvezna, potem jo mora vsekako obdržati. 
To vprašanje je pa bolj vprašanje procesne tehnike. 
Prodajalec ima po našem naziranju na svoji strani 
domnevanje, da je adresat odposlane fakturo prejel — j 
pri sporu bi moral kupec brezdvomno dokazati, da 
fakture ni dobil. Vsled tega ni potrebno fakture reko- 
mandirati.

d) Iz navedenega se razvidi, da mora v fakturi 
biti tudi sporočilo, da se blago odpošilja; druga 
zgoraj omenjena sporočila (prometno sredstvo itd.), so J 
lahko, toda ne da bi morala biti navedena.

e) Bistven del fakture je označenje cene (račun); j 
v praksi se račun detailira in blago in cena specificira.

Če so vsiti navedeni pogoji izpolnjeni, 
tedaj moremo govoriti po današnjem tr
govskem naziranju o fakturi kakor listini, 
ki je pravnega pomena.

Preostaja le še vprašanje: ali je taka faktura po
trebna? Pri nas ne! V nekaterih južno in srednje
ameriških državah je faktura zakonito predpisana, 
drugod ne. Toda vendar se pri današnjem načinu trgo
vanja in kupčevanja vedno priporoča, torej ne samo 
v slučajih, če pred tem cena med strankami ni bila 
dogovorjena, ali pa če se le del blaga odpošilja, ali 
pa če se sklep kupčije specificira. (Dalje prih.)

Iz trgovske prakse.*)
1. O prevzemu blaga na železniških postajah.

Množeči se slučaji sitnosti in škode, ki je nastala marsi
kateremu trgovcu vsled premale pazljivosti pri prevzemu pošiljatev 
na postajah, dale so mi povod, napisati naslednje vrste.

Slučaji, da se od železnice prevzete pošiljatve zavozijo, to 
je, pomotoma odpošljejo na drugo postajo, drug kraj, se pač prigode 
pogosto in ako jih železnica sama opazi, navadno te napake tudi 
hitro popravi. Sprejemnik tudi lahko opazi, ako bi se mu hotelo 
izročiti manjše število blaga, kakor je označeno v voznem listu.

*) S tem otvarjamo v listu novo rubriko za praktične stvari 
iz trgovskega poslovanja. Prosimo naše sotrudnike, da nam pošiljajo 
iz svoje prakse take stvari, ki so koristne za trgovca ; v prvi vrsti 
pa želimo, da nam poročajo trgovci sami svoje izkušnje v vseh 
vprašanjih, ki se tičejo kupčijškega prometa in poslovanja.

Uredn.

Veliko sitnejše so pa napake, ako se je blago na železnici, bodisi 
zaradi podobnosti omota, zaboja ali druge opreme že pri oddaji 
napačno kartiralo. V takih slučajih odda oddajna postaja dospelo 
blago in sprejemnik prevzame le-to brez pritožbe v dobri veri, da 
je tudi pošiljatev v redu prejel, ker se število predmetov označenih 
v voznem listu vjema. Še-le ko doma blago po računu prevzame, 
opazi, da je dobil napačen zaboj, ali mestò motik lopate itd. Že
leznica v takih slučajih pri najboljši volji ne more izlahka napake 
popraviti, navadno in seveda po vsej pravici se izgovarja, da je po 
voznem listu polnoštevilno pošiljatev prejemniku oddala. Ako se 
končno prejemniku s posredovanjem oddajalca, ker je ta mogoče 
na en in isti dan podobne predmete večini trgovcev odposlal, posreči 
zvedeti, kje se nahaja njegovo blago in čigavo je od njega prevzeto, 
tedaj železnica odkloni brezplačno izmeno pošiljatev,-ako se slučajno 
ni pritožil tudi drugi prejemnik napačne pošiljatve že pri prevzetju 
in škodo na voznini trpita oba trgovca, to pa le zaradi nenatančnosti 
pri prevzetju blaga. Mogoče je tudi, da prejemnik, ki je dobil več 
vredno blago mesto svojega iz umazanosti to zamolči, vsled česar 
trpi le ena stranka. Vzemimo slučaj, da je stranka mesto zaračunjene 
vreče kave prejela riž, ali pa mesto soda spirita sod kisa. Da se 
primerijo zamene, ki se zdijo človeku neverjetne, navedem slučaj, 
ki se je primeril pred kratkim. Neka veletrgovina oddala je na 
naslov svojega odjemalca zaboje blaga, označene z znamko F K 515, 
516, 517. Po prejemu zabojev poroča trgovec, ki pa je nota bene 
blago silno potreboval, da je sicer v računu in voznem listu označene 
zaboje prejel in dva izpraznil ter tretjega odprl, vendar mu pri
manjkuje več kot polovica zaračunjenega blaga. Odpošiljatelj je 
pregledal kopijo voznega lista in oddajno potrdilo, ki se je pa 
popolnoma strinjalo z oddano odpošiljatvijo, kar naznani prejemniku 
in ga zatrjuje, da se mora vse zaračunjeno blago v omenjenih treh 
zabojih nahajati, o čemer se naj prepriča. Odgovor prejemnika je 
pač bil, da blaga ni, kar je napotilo oddajalca sestaviti še enkrat 
isto naročilo in ga z ozirom na težo preskusiti, in teža je z malo 
razliko z ozirom na neenako pezo zabojev strinjala, kar je po
ročal prejemniku in ga naprosil, naj vrne vse tri zaboje prazne, 
da poskusi v nje na novo sestavljeno naročilo spraviti. Trgovec je 
takoj dva prazna in tretjega polnega vrnil. Ko pa so sodi dospeli 
na oddajno postajo, je železniško osobje opazilo, da je med temi 
zaboj in sicer sta oni, ki je bil poln, tisti kateri je bil ob istem času 
z večjim številom zabojev iz tovarne dospel za veletrgovca, ka
terega mu pa železnica ni mogla izročiti ker se je baje izgubil, in 
ga je veletrgovec seveda tudi reklamiral.

Sedaj je bila stvar v toliko pojasnjena, da je dobil veletrgovec 
svoj zaboj, ki je slučajno imel znak F K 518, dočim je bil veliko 
lažji kakor trgoycu poslani veliki zaboj z istim znakom. Bilo je 
sedaj vprašanje in sicer zelo kočljivo, kje se nahaja za trgovca 
namenjeni zaboj. Preteklo je zopet nekaj tednov in sicer je moral 
trgovec že med tem drugo pošiljatev enakega blaga naročiti, ko 
se je vendar prvotni zaboj na neki postaji z enakim imenom v 
čisto drugi deželi našek

Trgovec je bil precej časa brez potrebnega blaga, kar je bilo 
za njega tem občutneje, ker je bil ravno sejem v tistem kraju. O 
kaki povrnitvi škode niti misliti ni bilo, tudi na povračilo voznine 
ne, katero trpi vsled vrnitve zabojev.

Zakrivil je pač v toliko sam, da se ni pri prevzemu blaga 
prepričal o teži, nadalje pa tudi, da ni natančno pregledal vsebine 
tretjega zaboja in veletrgovca o tej obvestil, kajti na ta način bi 
bil vsaj ta prišel na to, da je dobil napačen zaboj in sicer ravno 
tega, ki je njemu manjkal.

Iz tega pač sledi, da je neobhodno potreben natančen prevzem 
in- sicer na zunanjost kakor na težo pošiljatve, kajti železnica je 
po oddaji blaga iz obveze in vso škodo mora trpeti le prejemnik.

Da je prevzem trgovcev, ki so od železnice oddaljeni, zelo 
težaven, je umevno, vendar naj tudi v takih slučajih svoje uslužbence 
ali pa voznike, ki prevzemajo blago, o tem natančno pouče.
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Isto velja tudi pri prejetju pošiljatev po spediterjeh.
Navedel bi lahko še več enakih slučajih, toda tega ni po

trebno in moj namen je dosežen, ako bo vsak trgovec vpošteval 
moj skromen nasvet. J. J.

2. Ali si trgovec lahko zmanjša stroške obvestil o j 
na železnične postaje došlem blagu ?

Vsakemu trgovcu je znano, da železnične postaje prejemnike 
došlega blaga obvestijo. Ta obvestila ali objave odda železnična 
postaja pri najbližjem c. kr. poštnem uradu in stroške obvestil mora 
prejemnik blaga sam plačati. Ako stanuje prejemnik blaga v 
kraju dostavljanja dotičnega poštnega urada, kjer je železnična 
postaja obvestila oddala, tedaj znaša pristojbina dostave objave 6 v., 
ako pa stanuje *izven tega, je pa postaja primorana obvestilo pri
poročeno oddati na poštni urad, kar stane kakor znano 35 v. ; 
Na kak način se torej lahko zmanjša stroške za obvestila na že- j 
Ieznične postaje došlega blaga?

Vsaka postaja ima na razpolago tiskovino za izjavo, ki ima 
namen prejemalcem blaga stroške bodisi navadnega ali priporočenega 
obvestila zmanjšati. S tako izjavo prejemalec lahko ukrene, da se 
mu obvestila došlega blaga, ki bi mu jih morala železnična postaja, 
ker stanuje izven dostavnega kraja dotičnega poštnega urada, kamor 
dostavlja železnična postaja obvestila, priporočeno poslati kot na
vadna pisma t. j. opremljena le z znamko 10 v. dopošljejo. Na 
isti tiskovini lahko nadalje izjavi, če bi bilo slučajno za njega več 
obvestil na enkrat po pošti odposlati, da se mu le-ta ne pošljejo 
vsako posebej, ampak vse skupaj kot eno obvestilo in še to kot 
navadno pismo, ali pa več obvestil skupaj kot eno samo obvestilo 
in to priporočeno.

Poleg te tiskovine je še druga tiskovina, s katero lahko pre
jemalec blaga zahteva, da se mu obvestila ne dostavljajo po pošti, 
ampak da ostanejo na železnični postaji, kamor jih pride sam iskat. 
Stroški za te tiskovine oziroma izjave so majhni. Prva kakor druga 
stane 10 v, poleg tega kolek za 1 K. Izdatek za kolek oziroma 
tiskovino je samo enkrat, ker ta izjava velja do preklica. Železniška 
uprava sicer izjavlja na prvi tiskovini, da ne prevzame nikake od
govornosti za pozno ali celo za nedostavljenje obvestil od strani 
poštnega urada in iz teh nedostatkov izvirajočih škod. Ta izjava 
je pa po mojem mnenju zgolj formalnega značaja, kajti akoravno 
se že več trgovcev poslužuje teh ugodnosti, vendar mislim, da še 
nihče ni imel vzroka za pritožbo zaradi dostave obvestil od strani 
poštnih uradov. Končno naj pripomnim, da te izjave zahtevajo 
lastnoročen podpis interesenta in dveh prič. I. Š.

Raznoterosti.
Izvedba zakona o penzijskem zavarovanju zasebnih 

nastavljencev. Pokojninsko zavarovanje zasebnih uslužbencev 
prične s 1. januarjem leta 1909. O meritornem delu tega zakona, 
o premijah, ki jih bo plačevati, o rentnih prejemkih zavarovancev 
kakor tudi o krogu oseb, ki se pritegnejo zavarovanju, smo že 
govorili obširnejše; danes hočemo izpregovoriti o tem, kako bo 
urejena uprava zavoda, ki mu bo poverjena izvedba zakona o pen
zijskem zavarovanju. Izvedba penzijskega zavarovanja zasebnih 
uslužbencev pripade penzijskemu zavodu, čigar sedež bo na Du
naju, ter deželnim mestom tega zavoda. Nositelj zavarovanja, glavni 
organ zavarovanja bode na Dunaju, deželna mesta pa po posameznih 
provincah v njih glavnih mestih. Upravna centrala bo na Dunaju, 
pri tem pa ostane deželnim mestom, ki so kakor nekake podruž
nice, pridržan znaten delokrog razsežne važnosti pod vsem glede 
tekoče uprave; njih pomen obstaja nadalje v tem, da imajo po 
svojih delegatih vpliv na vodstvo centralnega penzijskega zavoda 
in kar je glavno, v tem, da imajo svoje rentne komisije, ki odlo
čajo o izplačilu rent in vzgojevalnih prispevkov. Penzijski zavod

na Dunaju bode imel po zakonu dva upravna organa : občni zbor 
in načelstvo. Na občni zbor prihajajo delegati, katere volijo- 
odbori deželnih zavarovalnih mest iz vrst svojih članov. Polovica 
delegatov mora biti voljena iz kroga delodajalcev, polovica iz kroga 
zavarovanih delojemalcev. Vsako deželno mesto ima pravico do 
najmanj dveh delegatov na občni zbor penzijskega zavoda na 
Dunaju. Nadaljno število delegatov je odvisno od števila članov, 
ki pripadajo posameznim deželnim mestom. Za vsakih 5000 članov 
je voliti dva delegata, to število presegajoče število članov daje 
pravico do dveh nadaljnih delegatov le v primeru, da doseže ali 
preseže število 25Ö0. Opomniti je, da je med člane šteti tako 
gospodarje kakor zavarovance. Občni zbor se vrši vsaj vsako leto’ 
enkrat. Poslovna doba delegatov ne sme biti daljša nego pet let. 
Občni zbor, ki je najvažnejši upravni organ penzijskega zavoda, 
voli iz kroga članov načelstvo. Načelstvo obstoji iz 20 članov, od 
teh pripada polovica delodajalcem, polovica delojemalcem-zavaro- 
vancem. Voli se ločeno, delodajalci zase, delojemalci zase. Poslovna 
doba članov načelstva ne sme presegati dobe pet let. Načelstvu 
predseduje predsednik, ki ga imenuje notranji minister. Predsednik 
ne sme biti član zavoda, mora imeti stanovališče na Dunaju ter 
mora biti prava vešč. Namestnika predsednika voli načelstvo iz 
svoje srede. Člani načelstva opravljajo svoje mesto brezplačno, po
vrniti jim je le dejanske izdatke, tudi je dopustno nagraditi jih za 
večja dela. Penzijski zavod dobi svoj statut, ki ga potrdi notranji 
minister. O premembi statuta sklepa občni zbor, čigar sklepe je 
predložiti v odobritev notranjemu ministru. V statutu je urediti 
upravo in poslovanje zavoda. Jasno je, da bode penzijski zavod 
za opravljanje tekočih poslov rabil uradniško osobje. Nastavitev 
glavnega uradnika in odgovornega zavarovalnega tehnika zavisi od 
potrditve notranjega ministra.

Penzijski zavod na Dunaju bode imel svoja 
deželna mesta po posameznih kronovinah. Deželna 
mesta so nekake podružnice centralnega zavoda ali, če se ogledamo 
za zgled po privatnih zavarovalnicah, bi rekli nekaka glavna za
stopstva. Vendar pa je njih pomen velik, kajti poverjene so jim 
dalekosežne pravice. Njih važnost vidimo zlasti v tem, da jim gre 
vpliv na vodstvo centrale, pravica do kontrole. Ni zategadelj eno, 
ali ima posamezna kronovina tako deželno mesto zase, ali pa je 
priklopljena deželnemu mestu, ki ima svoj sedež v kaki sosedni 
kronovini. Pogubnost take uredbe vidimo in čutimo pri delavski 
zavarovalnici v Trstu. Kako bodo urejena taka deželna 
mesta in kakšen je njih delokrog? Deželna mesta bodo 
opravljala posle, ki jih jim odkazuje že zakon v splošnem, v po
drobno jim začrta delokrog poslovni red. Vse te posle bodo 
opravljala v imenu centralnega penzijskega zavoda. Promet s člani 
gre deželnim mestom. Vsakemu deželnemu mestu pripadajo zava
rovanci dotičnega okrožja in njih delodajalci. V delokrog deželnih 
mest centralnega penzijskega zavoda spada zlasti : sprejemanje in 
nadzorstvo priglasitev zavarovancev, voditev zavarovalnega katastra, 
predpisovanje in pobiranje premij, sprejemanje oglašenih zahtev in 
terjatev zavarovancev, nadzorstvo oseb, ki uživajo rente, odtegnitev 
rent po sklepu rentne komisije.

Poslovanje deželnih mest zavarovalnega zavoda polaga zakon 
v roke dvem glavnim organom: glavnemu zboru in odboru. 
Glavni zbor tvorijo delegati, ki jih izvolijo člani posameznih okrajev 
deželnih mest. Število delegatov znaša najmanj trideset, volijo jih 
ločeno delodajalci in delojemalci-zavarovanci, vsaka skupina polo
vico. V ostalem pa odloča zakon, da je voliti na vsakih 1000 članov 
po dva delegata, odlomki se ne vpoštevajo. Ta določba je po
membna le za kraje takih deželnih mest, ki bodo imeli veliko 
število članov. Za naše razmere bode prišlo pač v poštev le 
pravkar navedeno minimalno število delegatov, ker število članov 
ne bo seglo tako visoko, da bi nastala ta eventualnost, da se 
določi število delegatov po razmerju števila članov. Glavni zbor 
izvoli iz kroga članov dotičnega okraja odbor, ki obstoji iz 10 članov.
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Polovica pripade skupini delodajalcev, polovica skupini zavarovancev. 
Poslovna doba odbora se ne sme določiti v poslovnem redu na več 
kakor na pet let. Odboru deželnega mesta na čelu stoji načelnik, 
ki ga imenuje notranji minister za dobo pet let potem, ko je čul 
mnenje deželnega odbora. Načelnik mora biti prava vešč, stanovati 
v okraju deželnega mesta in ne sme biti član penzijskega zavoda. 
Odbor je organ, ki vodi redne posle. Odbor je važna institucija v 
ustroju, pravico ima voliti delegate na občni zbor centralnega za- 
zavoda, voliti pa mu je tudi iz svoje srede takozvano 
rentno komisijo. Rentni komisiji predseduje načelnik odbora; 
odbor voli v to komisijo dva člana, enega iz skupine delodajalcev, 
enega iz skupine zavarovancev. Rentna komisija je poklicana 
razsojati o zahtevah članov, da se jim pripoznajo 
rente, odnosno vzgojevalni prispevki. Rentna komisija 
sklepa o priznanju in odklonitvi končno, če je sklep soglasen, sicer 
je končna odločitev pridržana načelstvu centralnega penzijskega za
voda na Dunaju.

Iz povedanega sledi, da bode uprava penzijskega zavaro
vanja privatnih uslužbencev v rokah prizadetih krogov samih. 
Interesentom jamči zakon samoupravo. Le predsednika 
penzijskega zavoda na Dunaju in načelnike deželnih mest imenuje 
vlada, kateri gre poleg tega tudi nadzorstvo celega poslovanja. 
Princip je v tem pogledu izvestno pravi, kajti onim krogom, katere 
zadene obremenitev, pač ni odrekati vpliva pri upravi. Ko smo si 
tako ugledali upravni ustroj penzijskega zavarovanja, nam bode 
pač hitro jasno, da se bode zavzeti z vso odločnostjo zato, da ne 
bodo trpeli interesi prizadetih krogov naše dežele tedaj, ko se 
bode odločalo v ministrstvu o tem, v katerih deželah se osnu
jejo deželna mesta penzijskega zavoda. V zakonu namreč ni 
določeno, v katerih kronovinah se osnujejo deželna mesta, to od
ločiti bo imelo ministrstvo. Zakon sicer postavlja vodilo, da je pra
viloma v vsaki deželi osnovati deželno mesto. Dopušča pa. da se 
veni kronovini ustanovi več deželnih mest ali pa da se za več. 
kronovin napravi le eno deželno mesto, „nach Maß
gabe der Zweckmässigkeit“.

Dasi je še skoro dve leti do tega, da stopi zakon v veljavo,. 
je vendar na mestu, da se že sedaj vzbudi zanimanje za to vpra
šanje. Čuječnosti je treba in pozornosti, zakaj nepregledna bi bila i 
škoda, če bi vsled brezbrižnosti prišlo do slične ureditve, kakor je 
pri delavskem zavarovanju. Če ne bi dobili za deželo Kranjsko 
lastnega deželnega mesta, bi izgubili predvsem zopet ves 
vpliv na upravo centralnega zavoda, na nalaganje 
kapitalij in rezervnih fondov. Odvzet bi nam bil 
vpliv pri razsojanju o upravičenosti zahtevanih rent. 
Plačila bi se pač vestno terjala, denar bi šel točno iz dežele, vpra
šanje pa je, kakšna bi bila uprava in kako bi se postopalo pri 
odločevanju o izplačilu rent. Zategadelj pa treba brez odloga na 
delo !

Inicijativo v tem pogledu je že dalo slov. trgovsko društvo 
„Merkur“. Na predlog g. dr. Windischerja je sklenil odbor 
obrniti se do vseh organizacij na Kranjskem, ki družijo člane, ka
terih interesov se tiče penzijsko zavarovanje. Na skupnem sestanku, 
katerega so se udeležili zastopniki „Naše zveze“, II. skupine no
tarskih in odvetniških uradnikov, „Bolniškega društva privatnih 
uradnikov“, „Trgovskega bolniškega društva", „Gremija trgovcev“, 
„Pomočniškega zbora“ ter odposlanci našega društva se je soglasno 
sklenilo, prirediti dne 24. februarja t. 1. javen shod, na katerem se 
bo razpravljalo o upravi zavoda za penzijsko zavarovanje.

*
Prodajne cene za tovarniško sol. Finančno ministrstvo je 

z veljavnostjo od 1. januarja t. 1. dalje na novo določilo prodajne 
cene za tovarniško sol, to je za ono kuhinjsko sol, ki se 
oddaja iz c. kr. solnih zalog po določilih posebnih izkazov za 
obrtne in industrijske potrebe in namene. Tako na pr. se od- I 
daje tovarniška sol po znižanih cenah za solitev kož strojarjem,

pa tudi mesarjem, ki sole kože v ta namen, da se bolje in 
dalj časa ohranijo. Tovarniška sol se oddaje po znižanih cenah 
tudi slaščičarjem in kavarnarjem, ki jo rabijo za izdelovanje sla
doleda. Kdor hoče prejemati tovarniško sol po znižanih cenah, 
mora dobiti za to dovoljenje pristojnega finančnega ravnateljstva. 
Prošnje so kolka proste. V prošnji je navesti letno množino soli 
ki se potrebuje, povedati je namen, za kateri se bode sol rabila 
in pojasniti postopanje. Cena za tovarniško sol je od 1. januarja 
t. 1. sledeča : V Piranu in Kopru bela morska sol I. vrste 100 kg 
L63 K, II. vrste T14 K; v Trstu tovarniška sol I. vrste 2’05 K za 
100 kg, IL T58 K za 100 kg.

*

Poštnohranilnični promet z inozemstvom. Nakazni promet, 
ki obstoji med imetniki čekovnih računov poštnohranilničnega 
urada in njihovimi komitenti za Nemško državo in za Italijo, uvedel 
sé je s 1. februarjem 1907 tudi za Anglijo, Skočijo in za Irsko. 
Tam opravlja vplačila in izplačila nekoliko bančnih zavodov v 
zvezi z londonsko podružnico „Länderbank“ (avstrijske deželne 

1 banke). Za vplačila se rabijo položne izjave, ki so enako naprav
ljene kakor one za promet z Nemčijo in z Italijo, pa so tiskane 
na žolt em dnu.

Izplačila se vrše na podlagi čekov, katere je poslati na 
poštnohranilnični urad na Dunaju in ki se napišejo na navadne 
vzorce. Nakazni promet v Nemčiji opravlja nemška banka v Bero
linu, v Italiji pa Banka Commerciale v Milanu. Položne izjave so 
za ti deželi rdeče barve.

Mirovinska zaklada hrv. trg. družtva „Merkur“®). Več
smo u više navrata imali prilike iztaknuti, da se ozbiljno radi na 

j tomu, kako bi se ova važna uredba što prije oživotvorila, a bilo 
! je javljeno i to, da se odbor, kojemu je privremeno povjereno 
i uprava ove važne institucije, svojski zauzeo za to, da dovrši nužne 
! predradnje. Te su se predradnje ticale dvijuh pravaca. 'U prvom 

redu trebalo se doći na čisto, kako da se uredi unutarnje djelo
vanje zaklade. To je pitanje posvema riešeno. Drugo je bilo, po
primiti sve one mjere, da se u okviru potvrdjenih pravila stvore one 
polakšice, koje će olakšati pristup i onima, kojima bi pristup bio 
otešćan radi visine prinosa, odnosno radi odmaklog doba života 
ili s drugih razloga. U tom je pravcu odbor stvorio tri veoma

I važna zaključka. Prvi se tiče praedatiranja pristupa. Tim 
je praedatiranjem omogućeno starijim osobama, da položivši kapi
talizirane prinose za praedatirano vrieme, znatno niže svoj mje- 

I sečni prinos, a skrate t. zv. „Carrenzzeit“, to jest ono vrieme, za 
I koje nemaju prava od Mirovinske zaklade tražiti šta. Ako n. pr.

40godišnja osoba praedatira pristup za 10 godina, smatrat će se, 
i da je pristupila u 30 godini. Prama tomu ona plaća prinose, prama 
! tomu joj se i odmjeruju mirovina i ostalu podavanja. Veoma važan 

je i zaključak o reduciranju mirovine. Taj zaključak dozvo- 
I ljuje članu, koji je već 10 godina uplatio svoje prinose, da prestaje 

se daljnim uplatama, ako mu se privredne prilike tako pogoršaju,
, da ne može udovoljiti svojim obvezama. Samo ne će u takovom 

slučaju dobiti prvotno osiguranu mirovinu, već srazmjerno sma
njenu, reduciranu mirovinu. Najvažniji zaključak pako se tiče ku
ni ulativnog osiguranja a taj dolazi u prvom redu u prilog 
našim novčanim, vjeresijskim i industrijalnim zavodima te i poje- 

j dinim tvrdkama, koji želo svoje osobje obskrbiti za slučaj starosti 
ili nesposobnosti za rad. Suština toga kumulativnog osiguranja 
leži u tom, što se jednim jedinstvenim godišnjim prinosom može 
osigurati sve sadanje i boduće osoblje po razmjerju plaća. Iz bi
lanca ogromne većine naših zavoda proizlazi, da nemaju miro-

*) Na prošnjo bratskega društva „Merkur“ v Zagrebu radi 
priobčujemo gorenji poziv glede pokojninskega zaklada hrvatskega 
trg. društva, ki ga v kratkem ustanovi, ker so vse predpriprave 
zato že končane.
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vinskog fonda. Ali pošto pak većina njih svojim činovnicima ugo- 
verom obećaje mirovinu, to će te mirovine u cielosti obteretiti 
prihod zavoda. Uzmimo da zavod plaća godimice K 10.000 beriva. 
Tu će jednom doći vrieme, da će uz ta beriva morati i platiti istu 
svotu u ime mirovina. A ta će svota u bilanci imati znatan upliv. 
Ako pako zavod, služeći se kumulativnim osiguranjem u „Merku- 
rovu“ mirovinsku zakladu uplati godišnjih K 1956, riešilo se je za 
vazda skrbi oko mirovina svojih činovnika, a bilanca će mu uviek 
biti stalna, jer ta svota ne će imati upliva na nju. Kako će zavod 
taj godišnji prinos repartirati, da li će ga sam namiriti, ili jedan 
dio obaliti na činovnike, to je interna stvar dotičnoga zavoda ili 
tvrdke, koja će se služiti tim kumulativnim osiguranjem. Odbor je 
mislio još na jednu drugu vrst, na kopulativno osiguranje, 
koje bi dozvolilo, da si suprug i supruga osiguraju jednaku miro
vinu. Ali ta se neda provesti bez promjene pravila, pa će se s 
toga morati odložiti na kasnija vremena. Kako se iz prednave- 
denog vidi, trsila se je uprava Mirovinske zaklade, da sva pitanja, 
koja se dadu urediti u okviru pravila, urede na način, koji će od
govarati i interesima članova i načelima osigurateljne tehnike. Taj 
je posao dovršen, a sad je stvar interesenata, da se služe tom 
uredbom. U prvom redu su interesirani svi naši razni novčani 
vjeresijski, i n d u s tr ij al n i i prometni zavodi, jer njima 
mora biti do toga, da osiguranjem mirovine uza se još tiesnije pri
vezu svoje prekušane pomoćne sile. U drugom redu su interesirani, 
svi oni staleži, koji ne primaju s naslovajavne službe 
penziju, kao liečnici, odvjetnici, odvjetnički perovodje, odvjet
ničko pisarsko osoblje, ljekarnici, gospodari i gospodarski činovnici, 
književnici, novinari, inžiniri i mjernici itd. itd., koji se, u koliko 
su udruženi, u staležkim družtvima, takodjer mogu služiti kumu
lativnim osiguranjem. A — last not least — i naši trgovci i 
trg. namještenici pozvani su, da se služe jednom uredbom, 
koja je nikla iz staležke njihove organizacije za njihovu korist. 
Na sve ove krugove obraća se uprava Mirovinska zaklada s po
zivom, da joj pristupaju, da spremaju po narodnoj poslovici „biele 
pare za crne dane“, te da time pokažu, kako naš narod i iz vla
stite svoje snage može stvoriti jednu instituciju, kojoj je 
u prvom redu svrha, da bude utočištem za one, kojima je nesreća 
i starost uništila snagu i mogućnost privrede. Sve potrebne upute 
daje „Hrv a tsko trgov, družtvo „ Merkur “, Miro v ins ka 
zaklada, Zagreb, Jelačičev trg br. 2.

„Slovensko trgovsko društvo v Celju."
Trgovski plesni venček v prid zakladu bolniške in 

podporne blagajne za Spodnještajersko dne 2. svečana v Celju. 
Dasi se je društvo trudilo, da čim največ obiskovalcev privabi, 
vendar moramo z veseljem priznati, da na tako mnogobrojen 
poset nismo računali, kar potrjuje le naše prepričanje, da uživa 
slov. trgovstvo v Celju vsestransko simpatije cenj. občinstva, za kar 
mu je pa trgovstvo tudi najiskreneje hvaležno. Med cenj. gosti 
bil je številno zastopan sl. „Slov. trg. klub“ iz Maribora, na čelu mu 
g. Jagodič. Iz Ljubljane sta nas počastila zastopnika slav. „trg. društva 
Merkur" gg. Schaffer in Fabiani, kakor tudi drugi. Iz vseh krajev celjske 
okolice odi“blizu in daleč je dospelo toliko cenj. občinstva in 
dražestnih gospic plesalk, kakor jih že dolgo ni bilo v Celju videti. 
Veselilo nas pa je tem bolj, ko smo med cenj. obiskalci videli 
veliko število trgovskih rodbin, kar pač dokazuje, da je zanimanje 
za naše’društvo tudi izven Celja veliko. Četvorke, katerih prvo in 
drugo je plesalo okoli 70 — četrto pa še okoli 40 parov, je aranžiral 
naš spretni '’ aranžer gospod Salmič, kateremu izrekamo na tem 
mestu za njegov trud najtoplejšo zahvalo. Vse nepotrebne deko
racije so se opustile, kar pa nikakor ni kalilo zabave, ki je bila 
kar najpresrčnejša in neprisiljena. Ideja, naprositi vse večje slov. 
trgovce v Celju in na Spodnještajerskem vposlati od društva izdana 
vabilna pisma svojim zalagateljem je izvrstno uspela, kajti na

ta način smo potom gospodov trgovcev od njih dobavateljev ali pa od 
zadnjih vsled vabil gg. trgovcev naravnost vposlanih prispevkov v 
prid zaklada trgovske bolniške in podporne blagajne prejeli lep 
znesek, ki ga bomo izkazali v prikodnji številki. Čisti dobiček tega 
plesa tvori takorekoč temelj zakladu za omenjeno prepotrebno 
napravo. Ni nam mogoče navesti vseh onih, ki so se nas s pre
plačili spomnili, zatorej tem potom vršimo le prijetno dolžnost, da 
izrekamo 'vsem in vsakemu posebej, ki je na ta način pripomogel 
do vspeha našega smotra, najiskrenejšo zahvalo.

Društvena izpremenjena pravila je ministrstvo drugič 
vrnilo, ker noče potrditi nekaterih točk društvenega delokroga, 
kakor se je določil na izvanrednem občnem zboru dne 7. okt. 1906. 
Vkljub pojasnilu od strani društva, da imajo tudi druga društva 
popolnoma enake točke v svojih pravilih, katere je vlada p( trdila 
in vkljub temu, da sta se dva različna izvoda takih pravil istočasno 
v dokaz predložila, noče ministrstvo dati dovoljenja. Ne moremo 
razumeti, čemu deli vlada pri izpremembi pravil tega zgolj stanov
skega društva pravico z dvojno mero, ker ni vzroka našemu društvu 
prepovedati tega, kar se je drugemu dovolilo. Odbor je potrebno 
preskrbel, da pride cela zadeva končno do zaključka.

Nov vir dohodkov v prid trgovski bolniški in podporni 
blagajni za Spodnještajersko. Še veliko trgovcev je med nami, ki 
ne pripisujejo raznim trgovskim spisom tiste pozornosti, katero 
zaslužijo, in k tem pripadajo tudi vozni listi železniških pošiljatev. 
Še večje število pa je trgovcev ki niti svojih voznih listov z ozirom 
na pravilno zaračunjenje voznine od strani železnice ne dajo pre
gledati, vsled česar se izvrže sto in sto kron na leto v prid želez
nice. To je dalo povod, da se je v našem društvu rodila misel, 
prositi vse slov. trgovce, da prepustijo svoje vozne liste društvu v 
revizijo. Društvo namerava vse mu došle vozne liste v poštenem 
in zanesljivem revizijskem zavodu dati pregledati, ter v imenu 
trgovcev preveč vplačano voznino pri železnici reklamirati. Ako 
gg. trgovci polovico povrnjene voznine, iz katere mora seveda 
2 do s/5 plačati za revizijo, prepuste društvu, bil bi to vendar lep 
vir novih dohodkov, obenem pa tudi korist trgovcev. Prosimo Vas 
torej vse, ki imate srce in zmisel za našo stvar, da nam čim prej 
vpošljete vozne liste preteklega leta.

Popravek. V zadnjem poročilu, „Trgovski plesni venček“ 
se je vrinila v toliko pomota, da se je v stavku „Naše bolniške 
blagajne“ natisnilo „v Mariboru“ mesto „na Štajerskem“.

Društvene vesti.
Sedemdesetletnico je praznoval včeraj dne 14. t. m. gospod 

Vaso Petričič, veletržec in hišni posestnik v Ljubljani. Gospod 
jubilant, ki je vkljub lepi starosti vedno čil in svež ter vodi sam 
svojo cvetočo trgovino, uživa obče spoštovanje vsled svojega odkri
tega in ljubeznjivega značaja. Z redko vztrajnostjo in neutrudno 
delavnostjo je dvignil svojo spočetka skromno trgovino v kratkem 
času med prva trgovska podjetja na jugu. Živ zgled je za to, kaj 
zmore smotrena energija v trgovini, pravi trgovski self-made man. 
V slovenski javnosti je gospod jubilant znan kot odločen narodnjak 
in požrtvovalen rodoljub. Kot pravi rodoljub je posvetil svoje sile 
tudi javnemu delu. Zaupanje stanovskih tovarišev ga je pozvalo v 
kranjsko trgovsko zbornico, katere delaven član je bil od leta 
1868—1874 ter od leta 1881 — 1890. Leta 1889 je bil predsednik te 
korporacije. Zaupanje meščanstva ga je poslalo v obč. svet ljub
ljanski, čigar član je bil 24 let, dvanajst let je bil podžupan 
ljubljanski. Dolgo vrsto let je bil predsednik mestne hranilnice 
ljubljanske, kateri je z največjo vnemo in spretnostjo posvečal 
svoje najboljše sile. Pred leti ga je cesar odlikoval s podelitvijo
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Franc Jožefovega reda. Gospodu jubilantu izrekamo svoje presrčne 
čestitke, katerim dostavljamo iskreno željo, da ga ohrani Bog še 
mnogo let zdravega in krepkega!

*
Družinski večer. Ker v zadnji številki nismo priobčili ocene 

o našem družinskem večeru dne 6. januarja t. 1., navedemo danes 
oceno iz „Slov. Naroda“ z dne 7. januvarja 1097. „V Sokolovi 
dvorani v „Narodnem domu" se je vršil snoči družinski večer „Mer
kurjev“, ki je bil izborno obiskan, tako da je zlasti v poznejših 
urah vladala prava gneča tuintam. Tako presrčne zabave še nismo 
kmalu videli na kaki prireditvi kot snoči. Nič neprisiljenega, vse 
tako naravno veselo je bilo, kot je potrebno za uspešno razvedritev 
duha in okrepčanje telesa. In zakaj bi tudi ne bili v resnici veseli 
udeležniki in udeležnice te prireditve? Program Društvene godbe 
je obsegal same priznano priljubljene komade, kar se pa petja tiče, 
so pa tudi vsi pevci v polni meri storili svojo dolžnost. Gosp. Fr. 
Rus je zapel dve pesmi, osmerospev tri, zbor pa tudi dve. Vse 
pevske točke je občinstvo sprejelo z burnim odobravanjem in gro
movitim ploskanjem. Za telesne potrebe je bilo poskrbljeno v arkadi 
na levi strani dvorane, kjer so se točila iz sodov izvrstna Juvan- 
čičeva, Zajčeva in Lenčetova vina, dalje domače vino v buteljkah: 
sama fina kapljica. Jestvine je prodajal g. Hieng. Vsa arkada je 
bila okusno okrašena z zelenjem in drapirana v narodnih barvah. 
Kaj čuda, da je ravno tukaj bila vedno gneča, da nisi prišel skozi 
njo. Po pevskih in godbenih točkah se je okoli 11. ure pričel ples, 
v katerega se je mladina vrgla z vso vnemo in plesala seveda ne
utrudljivo do ranih ur. Zabava je bila, kakor rečeno, kar najboljša 
in sme „Merkur“ biti opravičeno ponosen na to svojo prireditev, 
ki je tako lepo uspela.“

Javen shod v prilog ustanovitve deželnega mesta na Kranj
skem glede penzijskega zavarovanja privatnih uslužbencev se vrši 
po inicijativi našega društva v nedeljo 24. t. m. v Mestnem domu 
v Ljubljani. Poročala bosta naša člana g. S. Škerbinec in dr. Win
discher. Vabimo častite člane, da se tega shoda polnoštevilno 
udeleže.

Darila. G. Elija Predovič, veletržec v Ljubljani, je daroval' 
za vinsko pokušnjo na družinskem večeru našega društva, ki se 
je vršil dne 6. januarja, 61 1. izbornega vina. Za „Trgovski dom“ 
je daroval g. Josip Bo n c el j, trgovec v Železnikih 5 K. Obema 
darovatelj ema izrekamo iskreno zahvalo !

Podpora. Občinski svet ljubljanski je dovolil našemu društvu 
za tekoče leto 500 K podpore; dalje je sklenil občinski svet pri
spevati zakladu za „Trgovski dom“ od leta 1909 skozi 10 let po 
500 K prispevka, za kar izrekamo sl. obč. svetu toplo zahvalo.

Trgovskega koledarja za leto 1907 imamo še vedno nekaj 
v zalogi. Da ga čimprej razprodamo, vabimo gg. člane, ki ga še 
nimajo, naj si koledar naroče.

Čeke so poslali: Anton de G Ieri j a v Dolenjem Logatcu, 
Alojzij Gatsch v Kostanjevici, Ivan Kranjc v Borovnici in 
neimenovan v Bovcu. G. Davorin Šetinc je poslal 19 dopisnic 
à 5 h. Iskrena zahvala !

Zobozdravnik g. dr. Praunseis je dovolil članom trgov
skega bol. in podpornega društva v Ljubljani za vsa zobo- 
zdravniška dela 30 °/0 popusta.

*
Plesni venček trgovskih nastavljencev. Dne 9. t. m. se 

je vršil v narodnem domu plesni venček ljubljanskih trgovskih 
nastavljencev, ki je bil jako dobro obiskan. Občudovati smo morali

veselo živahnost in neskaljeno zabavo, ki je vladala v dvorani. 
Vrli plesalci in res ljubke plesalke so prinesli s seboj pravo pred
pustno voljo, zato pa za kisle obraze in nagubančena čela ni bilo 
dobiti najmanjšega prostora. Vse veselo, živahno in neutrudljivo, 
da je moral imeti Kurent svoje veselje. Videlo se je, da je bil 
aranžma veselice v pravih rokah, kar se mora izrecno pohvaliti. 
Vrli odbor, na čelu mu II. podpredsednik našega društva g. Oroslav 
Schaffer, se je res potrudil, da je ples tako dobro vspel. Poleg 
imenovanega gospoda so bili v odboru še gg.: Franc Berjak, 
Pavel Fabiani, Josip Hauptman, Franc Janc, Rudolf Mlakar, 
Makso Sever, Josip Urbančič in Josip Zajc. Prav okusna 
so bila damska darila in poleg tega je dobila še vsaka dama lep 
šopek. Ljubke obiskovalke so bile pa še bolj vesele neumornih 
plesalcev, ki niso poznali vtrujenosti ter storili prijetno dolžnost do 
belega dne. Četvorke in besede so se jako eksatno izvršile, česar 
pri predpustnih plesih nismo navajeni. Prav lepe so bile tudi figure 
pri četvorkah, kar je po sebi umevno, saj je ples vodil g. Kenda 
s pravo virtuoznostjo, ki je le njemu lastna. Ples je počastil tudi 
podpredsednik trgovske in obrtne zbornice g. K o 11 m a n n, svetnik 
trgovske in obrtne zbornice gospod Ivan Mejač, gospod 
veletržec Vaso Petričič, načelnik ljubljanske podružnice avstro- 
ogrske banke gospod A. Mühlbauer ter skoro polnoštevilni odbor 
našega društva z gospodom L il le go m na čelu. K poročilu nam je 
omeniti, da se je plesa udeležil le en nemški trgovec in noben 
nemški sotrudnik, kar pač jasno kaže, kako zagrizeni so sotrudniki 
nemške narodnosti, ko se niti take prireditve stanovskih tovarišev 
nočejo udeležiti. To smo hoteli samo konstatirati, ne da bi hoteli 
morda reči, da jih je kdo — pogrešal !

Izkaz društvene posredovalnice slovenskega trgovskega 
društva „Merkur“. V službo se sprejmejo: 1 poslovodja špecerijske 
stroke, 1 knjigovodja in korespondent, 2 potnika, 1 kontorist, 5 po
močnikov mešane stroke, 2 pomočnika špecerijske stroke, 2 po
močnika manufakturne stroke, 1 pomočnik železninske stroke, 
5 učencev. — Službe iščejo: 1 poslovodja, 2 knjigovodja in ko- 
respondenta, 2 kontorista, 10 pomočnikov mešane stroke, 3 pomočniki 
špecerijske stroke, 3 pomočniki manufakturne stroke, 2 pomočnika 
železninske stroke, 10 kontoristinj, 3 blagajničarke, 4 prodajalke. — 
Posredovalnica posluje za delodajalce popolnoma brezplačno, za 
delojemalce proti mali odškodnini.

Izurjen korespondent
spreten prodajalec, 38 let star, posebno zmožen v 
trgovini z modnim in drobnim blagom, sprejme tudi 
službo kot poslovodja, želi svojo sedanjo službo na 
spomlad premestiti.

Več se poizve v upravništvu „Merkurja“.

Agencija jVIerkup, Trst.
J. Ulčakar & Go.

Ulica Nicolò Machiavelli štev. 19.
Telefon 1874.

Komisije in zastopstva.
Informacijska pisarna.





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

Letnik IV. V Ljubljani, dne 15. marca 1907. Št. 3.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Za ustanovitev lastnega deželnega mesta 
penzijskega zavoda v deželi kranjski!

Dne 24. februarja t. 1. se je vršil v Narodnem 
domu dobro obiskan javen shod, ki je manifestiral 
za to, da se uprava zavodov, ki bodo nositelji pen
zijskega zavarovanja privatnih uslužbencev uredi tako, 
da dobi dežela kranjska poseben deželni zavod. Vzpod
budo, da se priredi shod je dalo naše društvo, ki šteje 
med svojim članstvom izredno veliko članov tako de
lodajalcev kakor delojemalcev, ki so interesirani pri 
penzijskem zavarovanju. Predlogu našega društva, da 
se skliče javen shod od vseh prizadetih organizacij v 
deželi, se je pritrdilo z navdušenjem. Tako pa je bil 
shod skupna manifestacija uradniškega društva „Naša 
Zveza“, II. skupine notarskih in odvetniških uradnikov, 
društva slovenskih književnikov in časnikarjev, bolniškega 
društva privatnih uradnikov, trgovskega bolniškega ; 
društva, gremija trgovcev, pomočniškega zbora in 
trgovskega društva „Merkur“. Zborovalci so z zbranostjo 
sledili izvajanjem govornikov gg. Silvestra Skerbinca 
in drja. Windischerja. Resolucija, katero je stavil g. Ci
merman, je bila soglasno zaprejeta. Shoda se je udeležil 
ljubljanski župan g. Ivan Hribar, občinska svetnika 
gg. Knez in Meglič in odvetnik dr. Ravnihar.

Shod je otvoril g. Karel Meglič. Za predsednika 
je bil izvoljen g. Ivan Knez, ki je pozdravil zborovalce 
in dal besedo prvemu poročevalcu g. Silvestru Škerbincu. j 
Poročevalec, ki se je od početka udeleževal akcije v 
zagotovitev penzijskega zavarovanja, je predvsem navajal 
zanimive podatke o postanku zakona. Vsled razvoja 
industrije, trgovine in prometa je nastal stan pri- I 
vatnih nastavljencev in uradnikov, katerih 
življenske razmere so podobne onim manualnih de
lavcev. Kaj kmalu se je pojavila potreba in želja po 
starostni preskrbi članov tega stanu, vendar je bilo 
treba hudih bojev in dolgega čakanja, predno se je ta 
želja uresničila v toliko, v kolikor se je. V avstrijskem 
državnem zboru je bila v tem oziru podana prva peticija 
marca 1888 in sta jo podala poslanca Chlumecky 
in Sommaruga. Vsled drezanja se je ustanovil peticijski

odsek, ki je 24. marca 1893 sklenil, da vlada izdela 
in predloži tozadevni zakon. V letih 1895 in 1896 je 
bilo podanih več peticij, vprašanj in predlogov v po
slanski zbornici, tako da je vlada 3. junija 1896 izjavila, 
da se bo napravila enketa o službenih razmerah. Pri
hodnje leto so se nadaljevale peticije, vprašanja in 

j predlogi v državnem zboru, skupina privatnih uradnikov
I. splošnega uradniškega društva za Avstro-Ogrsko, 
ki se je ustanovila leta 1887, je ustanovila več' pod
ružnic po raznih kronovinah in ustanovila se je „Allg. 
österr. Privatbeamten Ztg.“ Uredništvo tega stro
kovnega glasila se je poverilo g. poročevalcu, ki list 
še sedaj urejuje in vodi. 1898.1. se je izdelala enketa v 
ministrstvu notranjih zadev glede službenih razmer 
privatnih nastavljencev. Ker načrta zakona o zavarovanju 
še ni bilo na dan, podanih je bilo v letih 1898 -1901 
35 interpelacij in predlogov, dokler ni bil 21, maja 1901 
objavljen zakonski načrt, ki pa v več paragrafih ni 
odgovarjal željam in težnjam delodajalcev pa tudi 
delojemalcev ne. Čez teden dni se je izročil načrt so
cijalno političnemu odseku poslanske zbornice, kjer so 
pa vsled njega začeli obstruirati zastopniki industrijalcev 
in trgovskih zbornic. Zveza industrijalcev in njih glasila 
so zavzela najhujše nasprotstvo proti temu načrtu. 
10. novembra 1901 je bil shod delegatov organizacij 
privatnih uradnikov, 12. novembra 1901 je bila enketa 
v ministrstvu notranjih zadev in trgovinskem ministrstvu. 
Pri tej enketi je poročevalec spravil na razgovor tudi 
vprašanje, kako se namerava svoječasno urediti deželne 
zavode penzijskega zavarovanja. Ministrstvo je imelo 
namen, držati se v bistvu iste ureditve kakor pri de
lavskem zavarovanju zopet nezgode. Ta okolnost je 
dala poročevalcu povod, da se je zanimal za vprašanje, 
ki je za našo deželo sila važno ; takoj po sprejetju 
zakona v gosposki zbornici je spravil vprašanje v časo
pisje in tako vzbujal čuječnost interesiranih krogov. 
Prihodnja leta je v poslanski zbornici kar deževalo 
vprašanj in interpelacij glede zavarovanja privatnih 
uradnikov. Med temi interpelacijami je omeniti ono 
slovenskega poslancaTŽičkarja z dne 1. decembra 1903. 
Leta 1903 je bil v Bruslju mednarodni kongres privatnih 
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uradnikov, na katerem je bil na dnevnem redu tudi 
avstrijski zakonski načrt. Ustanovil se je takrat med
narodni dopisovalni biro za strokovna vprašanja. Vodstvo 
te pisarne se je položilo v roke g. poročevalca. 5. maja 1905 
je bil v socijalno političnem odseku drž. zbora sprejet 
drugi od dr. Fofta predelani načrt zakona glede zava
rovanja zasebnih uradnikov. 20. julija 1906 je bil načrt 
sprejet v poslanski zbornici. 16. decembra je bil zakon 
sankcijoniran ter 1. januarja 1907 objavljen v „Wiener 
Zeitung“, tako da stopi v veljavo 1. januarja 1909. 
Govornik je bil mnenja, da je pozdravljati ta zakon, 
ker se reši ž njim velik del socijalnega vprašanja in 
govoril nato o načrtu samem in podal glavne njegove 
določbe. O teh določilih zakona o penzijskem zavaro
vanju so naši čitatelji že poučeni po člankih, ki jih je 
v našem listu objavil prejšnje mesece g. poročevalec. 
Zborovalci so g. govornika ob sklepu govora pozdravili 
živahnim ploskanjem.

Predsednik g. Ivan Knez je nato dal besedo 
g. dr j u Franu Win dis ch erj u, ki je glede ureditve 
uprave penzijskega zavarovanja govoril nekako 
takole :

Iz govora častitega g. predgovornika ste povzeli, 
kakšne so meritorne določbe zakona o starostnem za
varovanju zasebnih uslužbencev. Meni je govoriti najprvo 
o tem, kako se izvede zakon o penzijskem zavarovanju 
in komu bo poverjena uprava starostnega zavarovanja. 
Potem pa mi bo izpregovoriti o zahtevah, ki jih imamo 
staviti spričo interesov naše dežele glede ustanovitve 
zavarovalnih zavodov.

Glavni organ in nositelj zavarovanja privatnih 
uslužbencev bode penzijski zavod, ki se osnuje 
na Dunaju. Temu penzijskemu zavodu ter deželnim 
mestom, ki jih bo osnovati po posameznih kronovinah, 
pripade izvedba penzijskega zavarovanja. Dasi bode 
upravna centrala na Dunaju, preostane deželnim mestom, 
ki so nekake podružnice osrednjega zavoda, važen 
in obsežen delokrog. Deželnim mestom je pridržano 
za svoj okraj tekoče blagajnično poslovanje, zagotovljeni 
so jim posli tekoče uprave tako : sprejemanje in nad
ziranje priglasitve zavarovalcev, voditev katastra zava
rovalcev, podpisovanje in pobiranje premij, sprejemanje 
oglašenih zahtev zavarovalcev, nadzorstvo oseb, ki 
uživajo rente, odtegnitev rent vsled sklepa rentne 
komisije.

Deželna mesta imajo po svojih delegatih vpliv na 
vodstvo centralnega zavoda ter na nalaganje zbranih 
glavnic. Nalaganje glavnic, ki se zbero tekom let 
s plačevanjem premij, pripada sicer centralnemu zavodu, 
ki pa se mora ozirati vtem poslovanju na predloge 
deželnih mest. Poglavitna važnost deželnih mest pa 
obstaja v tem, da jim gre pravica, voliti iz svojega 
odbora rentno komisijo, ki odloča o izplačilu rent 
in pripadlih zgojevalnih zneskov.

Upravo centralnega penzijskega zavoda in deželnih 
mest polaga zakon v roke zavarovalcev in njih 
delodajalcev. Interesentom samim bode upravljati 
zavarovalne zavode po organih, ki jih volijo iz svoje 
srede zavarovanci in njih službodajalci. Samouprava, 
ki jo zagotavlja zakon prizadetim krogom, je utesnjena 
le v toliko, da imenuje predsednika zavarovalnega zavoda 
na Dunaju in načelnike deželnih mest vlada, kateri gre 
tudi nadzorstvo vsega poslovanja.

Katere upravne organe bode imel centralni penzijski 
zavod na Dunaju, in katere deželna mesta?

Penzijski zavod na Dunaju bode imel dva upravna 
organa: občni zbor in načelstvo. Na občni zbor, 
ki je vrhovna instanca cele uprave, prihajajo delegati, 
katere bo voliti odborom deželnih mest iz vrst svojih 
članov. Člani so pa delodajalci in delojemalci. Polovica 
delegatov mora biti voljena iz kroga službodajalcev, 
polovica iz kroga uslužbencev. Vsako deželno mesto 
ima pravico do najmanj dveh delegatov na občni zbor 
penzijskega zavoda. Nadaljne število zavisi od števila 
članov, ki pripadajo posameznim deželnim mestom. 
Občni zbor voli iz kroga celokupnega članstva n a - 
čelstvo, ki obstoji iz 20 članov, razdeljenih na obe 
kategoriji članov. Načelstvu načeluje predsednik, ki ga 
imenuje notranji minister.

Upravo deželnih mest polaga zakon v roke dvem 
glavnim organom: glavnemu zboru in odboru. 
Glavni zbor tvorijo delegati, ki jih izvolijo člani po
sameznih okrajev deželnih mest. Število delegatov na 
glavni zbor znaša najmanj 30, od teh voli polovico 
skupina delodajalcev, polovico skupina uslužbencev. 
Glavni zbor voli iz kroga članov, pripadajočih dotičnemu 
deželnemu mestu odbor 10 članov, katerih polovico 
je vzeti iz kroga delodajalcev, polovico iz kroga usluž
bencev. Odbor deželnega mesta je organ, ki vodi, redne 
posle. Načeluje mu načelnik, ki ga imenuje vlada 
po predlogu deželnega odbora. Odbori deželnih mest 
so važni organi ; poleg tekočih poslov imajo pravico 
voliti delegate na občni zbor centralnega zavoda, 
imajo pa tudi pravico voliti iz svoje srede takozvano 
rentno komisijo. Rentna komisija bo poklicana 
razsojati o zahtevah članov in njih zaostalih, da se jim 
pripoznajo rente, odnosno vzgojevalni prispevki. Rentna 
komisija sklepa o prisoditvi in odklonitvi rent končno, 
če je sklep soglasen, sicer je končna odločitev pridržana 
načelstvu centralnega zavoda na Dunaju.

Ko smo tako videli, kakšna bode uprava penzijskega 
zavarovanja in kateri organi centralnega zavoda ter 
deželnih mest bodo vodili upravo, prestopam k vprašanju, 
v katerih kronovinah se osnujejo deželna mesta? Zakon 
postavlja zavodilo, da je praviloma v vsaki kronovini 
osnovati posebno deželno mesto, vendar pa dopušča, 
da se ustanovi veni kronovini tudi po več deželnih 
mest ali pa da se z a v e č k r o n o v i n ustanovi skupno
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deželno mesto. Odločila o tem bode vlada, zakon pravi 
le, da je pri tem postopati po primernosti „nach Massgabe 
der Zweckmässigkeit“.

Tako pa, velecenjeni zborovalci, smo namerili na 
vprašanje, ki je dalo povod, da se je sklical današnji 
javni shod.

Na dlani leži, da se bode v velikih kronovinah, 
kjer bode znatno število članov, mislilo na osnovo več 
deželnih mest, za manjše kronovine pa je računati na 
to, da se jih združi po več skupaj in ustanovi za nje 
skupno deželno mesto. Število članov penzijskega zavoda 
na Kranjskem ne bode posebno veliko, na vsak način 
ne tako veliko, da bi bila ustanovitev posebnega de
želnega mesta na Kranjskem popolnoma zagotovljena 
in bi mogli z mirnim srcem čakati odločitve osrednje 
vlade. To dejstvo na eni strani, na drugi pa okolnost, j 
da vlada le prerada ubira stara pota, upravičuje sodbo, 
da se utegne kranjsko deželo pridružiti glede penzijskega 
zavarovanja kaki sosedni kronovini prav tako, kakor 
se je žalibog zgodilo svoj čas glede delavskega za- I 
varovanja.

To pa, velecenjena gospoda, se nikakor ne sme 
zgoditi. Naša zahteva mora biti, da senapravi za de- j 
želo kranjsko lastno deželno mesto s se
dežem v Ljubljani. Penzijsko zavarovanje zasebnih 
uslužbencev je zagotovljeno. Dognana stvar je, da se 1 
zavarovanje izvrši ; tudi je določeno, katere glavne 
vrste uslužbencev je privzeti v penzijsko zavarovanje. 
Za to gre sedaj, da dobimo svoje deželno 
mesto, da pride uprava deželnega zavoda j 
v roke naših interesentov, da se našim in
teresentom varuje odločujoč vpliv na 
vodstvo deželnega mesta ter posredno na 
vodstvo centralnega zavoda na Dunaju.

Penzijsko zavarovanje naloži prizadetim krogom 
veliko breme. Znatne zneske bode prispevati za to 
novo stroko socialne preskrbe. Zato pa je tembolj 
opravičeno, da si zavarujemo upravljanje denarjev, ki 
jih bode plačevati prizadetim krogom v naši deželi 
in izvrševanje vseh poslov, ki jih zakon odkazuje de
želnim mestom.

Velecenjeni zborovalci! Iz izvajanj v pričetku 
mojega poročila ste povzeli uredbo zavodov, katerim 
bo upravljati penzijsko zavarovanje, videli ste, kako 
važen je lasten delokrog deželnih mest in kako po- 1 
membno je njih sodelovanje pri upravi centralnega 
zavoda.

Ne more nam biti zategadelj eno, ali dobimo j 
deželno mesto ali pa se priklopi krog naših udele- | 
žencev deželnemu mestu, ki se ustanovi kot skupna j 
institucija za več kronovin. Le v primeru, da se usta
novi za deželo kranjsko poseben zavod, nam je dano 
jamstvo, da pridejo interesentje v naši deželi do veljave 
in vpliva. V drugem primeru pa je z vso gotovostjo j

računati s tem, da bodo zavarovanci in njih služboda- 
jalci v naši deželi pri volitvah majorizirani po onih v 
drugih deželah, da jim ne bo moč spraviti pri volitvah 
v upravne organe svojih zaupnikov. Potisnjeni v kot, 
bi naši interesentje prinašali leto za letom velike in 
ogromne žrtve, plačevali bi in prispevali za vso upravo ; 
vse odločevanje v izplačevanju rent, o nalaganju 
glavnic pa bi imeli drugi v rokah.

Preslabe in tudi prebritke izkušnje imamo pri 
delavskem zavarovanju zoper nezgode, da bi smeli in 
mogli mirno pričakovati, kako bode osrednja vlada 
tolmačila zakon in kakšno ureditev bo smatrala za 
primerno. Dasi je do termina, ko stopi v veljavnost 
zakon o penzijskem zavarovanju še malone dve leti, 
je bilo spričo važnosti vprašanja in spričo številnih 
priprav, ki so potrebne za izvedbo tega zakona, že 
sedaj umestno, da smo pokazali svoje zanimanje in 
svojo čuječnost.

V zavesti, da gre pri ureditvi upravnih zavodov 
zavitalne gospodarske interese prizadetih 
krogov, smo se sešli danes, da se izrečemo odločno 
in brezpogojno za ustanovitev lastnega de
želnega mesta v deželi Kranjski, da z vso 
odločnostjo zahtevamo napravo takega zavoda v naši 
deželi. Solidarno postopanje vseh prizadetih organi
zacij in udeležba današnjega shoda, je najboljši dokaz 
zato, da smo glede te zahteve vsi brez razlike edini, 
da nas vse izpolnjuje zavest, da bode le z osnovo 
posebnega deželnega mesta v deželi Kranjski s sedežem 
v Ljubljani ustreženo upravičenim interesom onih 
slojev, ki so prizadeti po penzijskem zavarovanju. Pri
čakujemo pa tudi, da bodo vsa merodajna zastopstva 
v deželi vedela ceniti važnost posebnega deželnega 
mesta za deželo Kranjsko in se tudi s svoje strani 
zavzela z vso vnemo za to, da prodremo s svojo pra
vično zahtevo.

Sklepam ter vas, cenjeni zborovalci, prosim, da 
sprejmete resolucijo, ki se bode predlagala.“

Nato je predlagal g. Cimerman, predsednik 
II. skupine notarskih in odvetniških uradnikov, sledečo 
resolucijo :

„Na javnem shodu, katerega so sklicale organi
zacije: bolniško in podporno društvo zasebnih urad
nikov, II. skupina odvetniških in notarskih uradnikov, 
društvo slovenskih književnikov in časnikarjev, gremij 
trgovcev in pomočniški zbor gremija trgovcev, Naša 
zveza, „Merkur“ in trgovsko bolniško in podporno 
društvo in se je vršil dne 24. februarja 1907 ob mno
goštevilni udeležbi interesentov tako delodajalcev kakor 
delojemalcev, zbrani zbrorovalci spoznavajo po
trebo ustanovitve lastnega deželnega mesta 
penzijskega zavoda v deželi Kranjski s se
dežem v Ljubljani, ker bi bili le ob taki 
ureditvi uprave varovani interesi priza-

3*
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deti h, krogov, kakor tudi interesi dežele 
Kranjske. Zahtevajo zategadelj, da osrednja 
vlada ob urejditvi uprave zavodov, ki prev
zamejo izvedbo pen z i j skega z avarov an j a, 
odredi za deželo Kranjsko poseben deželni 
zavod. Na javnem shodu zbrani se obračajo do 
poklicanih korporacij v deželi, zlasti do 
deželnega odbora kranjskega, do občin
skega sveta ljubljanskega, do trgovske in 
obrtniške zbornicekranjskez nujno prošnjo, 
da se z vso vnemo zavzamejo na pristojnih 
mestih za to, da se zagotovi v deželi Kranjski 
lastno deželno mesto penzijskega zavoda. 
Današnji javni sho-d pričakuje, da se bodo 
tudi novoizvoljenidržavni poslanci kranjski 
vseh strank odločno zavzeli za ustanovitev 
deželnega mesta za deželo Kranjsko.“

Ta resolucija je bila soglasno in z navdušenjem 
sprejeta. Ko je g. Štete povedal, da ga je g. dr. Šu
šteršič pooblastil izjaviti, da se bo „Slovanska zveza“ 
tudi v bodoče zavzemala za težnje privatnih uradnikov 
je g. predsednik, zahvalivši se poročevalcema za po
ročilo in navzočim za prisotnost, zaključil zborovanje.

Ob sklepu poročila izrekamo pričakovanje, da 
ostanejo odbori organizacij, ki so priredile javen shod, 
ves čas čuječi in pozorni, motreč skrbno, kako se bode 
razvijalo tekom bližnje prihodnjosti vprašanje o ure
ditvi upravnih zavodov za penzijsko zavarovanje. Cim 
bi se videlo, da se giblje akcija v zajrašo deželo ne
ugodni smeri, treba takoj zopet stopiti na plan v 
obrambo upravičenih interesov. T. F.

O varstvenih znamkah.
Piše dr. K Murnik.

(Dalje.)

9. Naposled je pri znamkah, katerih del so po
dobe cesarja ali članov cesarske rodovine, kaka odlika 
(razstavne kolajne, redovna znamenja), cesarski orel, 
kak javen grb*), znamenje ali ime rdečega križa, do- 
nesti dokaz za upravičenost do rabe teh podob, 
znamenj i. t. d. Istotako je donesti dokaz za pravico 
rabe, če ima znamka označbe kakor „c. kr. izklj. priv., 
patent, privilegirano, patentirano i.t. d.“

Omenili smo že v lanskem letniku, da se je uradu 
za registriranje znamk v vseh primerih, navedenih v 
§§ 3. in 4. zakona o varstvu znamk**) prepričati, ali so 
dani zakoniti pogoji za registriranje takih znamk. Zlasti

*) § 4. Zakona o varstvu znamk. Glej št. 3. lanskega letnika 
na str. 35. in 36. („Podobe cesarja ali članov cesarske rodovine; 
grbi, odlike; rdeči križ“).

**) Glej lanskega letnika št. 3. na str. 35. („Zakonite izjeme“) 
dalje v prvi opombi omenjeni oddelek, potem št. 5. na str. 56., 57. 
in 58. („Besedne znamke“, „Prosta znamenja“) ter št. 6. na str. 67. 
in 68. („Nedovoljeni narisi, napisi in podatki“).

mu je, če nastane dvom o dopustnosti v znamki ob
seženih napisov in podatkov, zahtevati dokaz, da 
te navedbe ustrezajo resničnim kupčijskim 
razmeram ali resnici, in potem eventualno od
kloniti registriranje znamke. Opomnili smo že tudi, da 
je v takem primeru odklonitve uradu za registriranje 
znamk pridržati en izvod znamke, na kalerem je na
tančno zaznamovati čas predložitve, o odklonitvi pa 
obvestiti stranko, s pripomnjo, da ima pravico, se pri
tožiti na trgovinsko ministrstvo v teku 30 dni; če na 
to trgovinsko ministrstvo odredi registriranje znamke, 
je znamko registrirati z zaznamovanim dnem prvotne 
prijave.

S tem smo navedli vse, kar treba storiti prosilcu 
ob registriranju znamke.

K točki 2. (navedba blaga, za katero se bo znamka 
rabila*) pa nam je še dodati, da je osrednji znamčni 
arhiv c. kr. trgovinskega ministrstva meseca februarja 
t. 1. k skupinam, v katere je vse blago za upravo 
znamk porazdeljeno, dal naslednje pojasnilo :

I. K prvi skupini: „Kovine, kovinsko blago, 
orodje, instrumenti in stroji“ pripadajo tudi glasbeni, 
fizikalni in optični instrumenti.

II. K drugi: „Kameno, glineno in stekleno blago“ 
tudi: morska pena (stiva) in jantar.

III. K tretji : „Leseno, slamnato, papirnato, koščeno, 
gumijevo in usnjeno blago“ tudi: pisalno in risalno 
orodje, celuloidno blago.

IV. K četrti : „Preja, tkanine, oblačilni predmeti 
in lepotina“ tudi: znojne podloge, dogotovljeni dežniki 
(deli dežnikov pripadajo k I. in III.), oblačilni predmeti 
tudi iz gumija in usnja, kakor črevlji, galoše i. t. d.

V. K peti: „Živila, pijače in poljedelski proizvodi“ 
tudi : vino, šampanjec, pivo, konjak in druge spirituoze, 
kože, kožuhovina, rogovi, neobdelana krznina, žive 
živali, smola, ptičje perje, gobe.

VI. K šesti skupini : „Kemični proizvodi“ naposled 
pripadajo tudi : lekarsko blago in farmacevtiški prepa
rati, mineralne vode (naravne in umetne), sodavica, 
vžigalno blago, voščilo za črevlje, masti, olja, petrolej, 
glicerin, stearin, parafin, parfimerijsko blago, milo, 
sveče, kozmetični predmeti, škrob , umivalni prašek, 
barve, tinte i. t. d.

Podamo naj sedaj nekaj vzorcev prošenj za re
gistriranje znamk :

I.
Ivan Ločnik, tovarnar voščenega blaga, mila in 

sveč v Ljubljani hoče dati registrirati za sveče znamko, 
obstoječo iz risbe z besedilom njegove tvrdke; drugih 
navedb v znamki ni. Kolčnik oskrbi sam. Znamko 
bo rabil kot etiketo na ovojih. Njegova prošnja bi se 
glasila :

*) Glej letošnjo štev. 1. na str. 5. in 6.
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Kolek za ' Trgovski in obrtniški zbornici za Kranjsko 
1K- !

Ljubljani.
Podpisani Ivan Ločnik, imetnik tovarne voščenega 

blaga, mila in sveč v Ljubljani, prosim trgovsko in 
obrtniško zbornico, da bi za to tovarno in sicer za 
sveče (blagovna skupina VI), ki jih izdelujem v njej, 
registrirala priloženo znamko.

Znamko bom uporabljal kot etiketo na ovojih.
Prošnji prilagam :

1. Obrtni list kot dokaz posesti podjetja, za katero 
je znamka namenjena.

2. Četvero docela enakih izvodov znamke.
3. Kolčnik znamke in en izvod znamke, narejen s 

tem kolčnikom.
Eventualno :

3. Kolčnik znamke. Pripominjam, da so vsi pri točki 2. nave
deni izvodi znamke narejeni s tem kolčnikom.

4. Deset kron v gotovini kot takso za registriranje 
znamke.

5. Kolek za eno krono za kolekovanje potrdila o 
izvršenem registriranju znamke.

V Ljubljani, dne 10. marca 1907.
Ivan Ločnik.

II.
Isti podjetnik hoče dati registrirati za milo znamko, 

sestoječo iz dveh delov. Prvi del je recimo na belem 
dnu deloma zelena deloma rdeča risba, v kateri so 
tudi razstavne kolajne ter besedilo tvrdke. Ta del naj 
bi se rabil kot etiketa na pokrovu sklopnic v katere 
se dene več kosov mila, in jih tako spravlja v promet. 
Drugi del naj bi bil na pr. majhna risba z začetnimi 
črkami tvrdke in naj bi se uporabljal vtisnjen v posa
mezne kose mila in pa kot etiketa na obeh krajših 
straneh sklopnic. Kolčnika prosilec ne oskrbi sam. 
Prošnja bi se glasila:

(Kolek in naslov kakor pri I.)
Podpisani Ivan Ločnik, imetnik tovarne voščenega 

blaga, mila in sveč v Ljubljani, prosim trgovsko in 
obrtniško zbornico, da bi za to tovarno in sicer za 
milo (blagovna skupina VI), ki ga izdelujem v njej, 
registrirala priloženo znamko.

Znamka sestaja iz dveh delov. Del a): na belem 
dnu deloma zelena deloma rdeča risba z razstavnimi 
kolajnami ter besedilom moje tvrdke, bom rabil kot 
etiketo na pokrovu sklopnic, obsegajočih več kosov 
mila. Del b) : majhna risba z začetnima črkama moje 
tvrdke bom rabil vtisnjeno v posamezne kose mila in 
pa kot etiketo na obeh krajših straneh sklopnic.

Prošnji prilagam :
1. Obrtni list kot dokaz posesti podjetja, za katero 

je znamka namenjena.

2. Četvero docela enakih izvodov znamke.
3. Tri poskuske z vtisnjenim znamčnim delom b).
4. Potrdilo (diplomo) nagradnega sodišča razstave 

v .... in razstave v .... da so se mi za to 
blago podelile razstavne kolajne, katerih podobe 
so v znamki.

5. Deset kron v gotovini kot takso za registriranje 
znamke.

6. Kolek za eno krono za kolekovanje potrdila o 
izvršenem registriranju znamke.

7. Kolčnik za znamko naj se blagovoli na moje stroške 
naročiti pri tvrdki R. Spies & Ko na Dunaju. 
V ta namen prilagam še tri izvode znamke.

V Ljubljani, dne 14. marca 1907.
Ivan Ločnik.

III.
Neka večja trgovinska tvrdka, imenujemo jo : 

Fran Pirnič, trgovina z mešanim blagom v Ljubljani, 
hoče ovoje, zavitke, posode svojega blaga opremiti z 
znakom, ki naj priča, da je blago iz njene trgovine. 
Ta znak naj velja za blago različnih vrst. Znak, črno 
risbo z imenom tvrdke hoče dati registrirati. Prošnja 
bi se glasila :

(Kolek in naslov kakor pri I.)
Podpisana tvrdka Fran Pirnič, trgovina z me

šanim blagom v Ljubljani, prosi trgovsko in obrtniško 
zbornico, da bi za to trgovino in sicer za blago, na
vedeno v priloženem seznamu, katero prodajam v njej, 
registrirala priloženo znamko.

Znamko bo uporabljala natisnjeno na ovojih, 
zavitkih, vrečicah ali pa kot etiketo na posodah, v 
katerih je blago.

Prošnji prilaga :
1. Obrtni list kot dokaz posesti podjetja, za katero 

je znamka namenjena.
2. Četvero docela enakih izvodov znamke.
3. Šest izvodov seznama blaga, za katero je znamka 

namenjena.
4. Deset kron v gotovini kot takso za registriranje 

znamke.
5. Kolek za eno krono za kolekovanje potrdila o 

izvršenem registriranju znamke.
6. Kolčnik za znamko naj se blagovoli na račun 

podpisane tvrdke naročiti pri tvrdki R. Spies & Ko. 
na Dunaju. V ta namen prilagam še tri izvode znamke.

V Ljubljani, dne 15. marca 1907.
Fran Pirnič.

Seznam blaga, ki ga je podpisanega priložiti Franu 
Pirniču v 6. izvodih, bi bilo sestaviti na ta način :

V. skupina : čaj, čokolada, kakao, kava, konjak, 
rum, vino (i. t. d. po abecednem redu).

VI. skupina: milo, petrolej, sveče, škrob, užiga-
lice (i. t. d. po abecednem redu). (Dalje prih.)
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Trgovska in obrtniška zbornica za 
Kranjsko.

Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko je 
imela dne 21. februarja t. 1. pod predsedstvom svo
jega predsednika g. Josipa Lenarčiča redno javno 
sejo. Otvorivši sejo je g. predsednik naznanil, da je 
ministrstvo potrdilo zbornični račun za leto 1905. in 
proračun za 1. 1907. Glede osnove zavoda za pospe
ševanje obrta na Kranjskem se je predsedstvo obrnilo 
na pristojna mesta s prošnjo za odobritev statuta ter 
za denarno in moralno podporo. Došli so odgovori 
od obrtnega pospeševalnega zavoda na Dunaju, ki za
gotavlja zbornici svojo podporo, občinskega sveta ljub
ljanskega, ki obljublja prispevek 3000 K pod pogojem, 
da država prispeva saj 10.000 K in da zavod prične 
saj drugo polovico letošnjega leta poslovati. Od de
žele Kranjske še ni odgovora. Hoteč že letos pričeti 
s pospeševanjem obrta, je predsedstvo posredovalo, da 
se bodo tekom 1. 1907. vršili razni potovalni mojstrski 
tečaji. Zagotovilo se je prireditev 4 čevljarskih tečajev 
in dveh krojaških.

Zapisnik zadnje seje se je brez ugovora odobril, 
poročilo tajništva se je vzelo na znanje. Gospod pred
sednik je potem podal zanimivo, obširno letno 
poročilo za 1. 1906. Poudarjal je važnost preteklega 
leta vsled pomembnih gospodarskih in političnih do
godkov. Omenjal je uveljavljenje novih carinskih za
konov, novih trgovinskih pogodb ter govoril o njih 
pomenu za gospodarstvo. Navedel in ocenil je naj
važnejše nove, za gospodarske kroge pomembne za
kone: zakon o osnovi družb z omejenim jamstvom, 
zakon o šeku, obrtno novelo. Nato je izrekel obžalo
vanje, da se zakon v obrambo proti umazani konku
renci še ni dognal. Govoril je o povišanju poštnih 
pristojbin, o neprimernosti novega telefonskega reda 
ter obsojal neopravičeno povišanje naročnine za telefon. 
Govoreč o političnih dogodkih je poudarjal pomen 
volilne reforme za trgovske in industrijalne kroge ter 
navedel, kako je zbornica skušala zagotoviti trgovskemu 
in obrtnemu stanu v deželi večji vpliv pri državno
zborskih volitvah na ta način, da bi se določila poleg 
Ljubljane še dva mestna volilna okraja. Trud za to je 
bil brezuspešen, kakor tudi prizadevanje vseh zbornic, 
da se jim da pravica, voliti zastopnike v gosposko 
zbornico kot nadomestilo za izgubo lastnih državnih 
poslancev. Potem je g. predsednik premotril delovanje 
kranjske trgovske in obrtne zbornice ter navajal po
drobne podatke o zborničnem poslovanju, iz katerih 
je povzeti, da se množe agende v tej korporaciji, ki 
se trudi, da ustreza praktičnim potrebam gospodarskih 
krogov v deželi. Zbornica je vestno sledila potrebam 
prometa ter se toplo zavzemala za izboljšanje obsto
ječih naprav, odnosno za nove, prometu služeče na

prave. Interesentje vseh vrst se od leta do leta obra
čajo češče, rajše in z večjim zaupanjem za ustmena 
pojasnila do tajništva. Predsednik je dejal, da je to 
vesel pojav, ki ga registrira s tem večjim zadoščenjem 
zategadelj, ker je le na ta način mogoče uspešno in 
plodonosno delo zbornice, zakaj to ne more biti do
volj poudarjeno, da je brez tesnega stika s trgovci in 
obrtniki v deželi izključeno praktično - koristno delo
vanje take'korporacije, kot je zbornica. Zbornica je ob 
pritrjevanju vzela poročilo na znanje.

Potem je zbornica izvolila predsedstvo za 1. 1907. 
Volitve se je udeležilo 16 zborničnih članov. Za pred
sednika je bil izvoljen gospod Josip Lenarčič, za pod
predsednika gosp. Fran Kollmann in za provizornega 
predsednika gosp. Franc Hren. Izvoljeni so se zahva
lili za vnovič izkazano zaupanje ter izjavili, da sprejmo 
poverjena jim mesta. Za preglednike računov so bili 
izvoljeni zbornični člani gg. Ivan Mejač, Viktor Rohr- 
mann in Pavel Velkavrh.

Zbornica je dalje izvolila za svoja zastopnika pri 
komisijonalnih obravnavah radi zagotovitve vojaških 
naturalnih potrebščin svoja člana gg. Vinka Majdiča 
in Ivana Schreya.

Slovenskemu trgovskemu društvu „Merkur“ v 
Ljubljani je zbornica dovolila subvencijo 500 K, zvezi 
kranjskih obrtnih zadrug pa znesek 200 K. Zbor. tajnik 
g. dr. Viktor Murnik je poročal o dopisu deželnega 
odbora kranjskega in c. kr. deželne vlade v zadevi 
višje trgovske šole v Ljubljani. Zbornica je sklenila 
obrniti se do občinskega sveta ljubljanskega s prošnjo, 
da se izjavi konkretno o izmeri svoječasnega prispevka 
za vzdrževanje višje trgovske šole, odnosno o načinu 
svojega prispevanja. Zborn. član g. Ciril Pirc je po
ročal o zgraditvi telefonskega omrežja po 
Gorenjskem, v katero bi bilo pritegniti tudi Tržič 
in Bled. Zbornica se je potegovala doslej za progo, 
segajočo do Trbiža; ker pa Trbiž ne reflektira na pri
tegnitev v to omrežje, je zbornica sklenila potegovati 
se za graditev telefonske proge do Bele Peči, hkratu 
pa delali na to, da se doseže zveza s Celovcem preko 
Jesenic in Rožne Doline.

Zborn. član g. Franc Kraigher je utemeljeval 
svoj samostojni predlog, ki se tiče postopanja filijalke 
avstroogrske banke v Ljubljani pri protestiranju 
zapadlih in na dan dospetka ne plačanih menic. 
Dolgo časa je bilo pri tem zavodu v navadi, da so se 
menice, ki so dotekle in na dan dospetka niso bile 
plačane, protestirale stoprv drugi dan po dospetku. 
To poslovanje je bilo jako prilično in koristno zlasti 
za malega trgovca in obrtnika, ker je tako pridobil 
en dan za poravnavo svoje menične obveznosti, ne da 
bi ga bili zadeli stroški za protestiranje. Zadnji čas pa 
se je začelo postopati drugače. Če se zapadla menica 
ne plača na dan dospetka, odnosno drugi dan po do-
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spetku, daje bančni zavod menice takoj prvi dan po 
dospetku protestirati. Ta prememba je zadela marsi
katerega trgovca in obrtnika, ki je računal s starim 
načinom postopanja, prav neprijetno, ker mu je bilo 
proti pričakovanju plačati še protestne stroške. Po ob
stoječem zakonu se sicer ne more bančnemu zavodu 
odrekati upravičenosti v tako postopanje. Ali obzirnost 
in kulansa nasproti kupčijskim stanovom bi bila pač 
primerna v tem primeru, želeti bi bilo, da ostane pri 
starem poslovanju, ki je bilo, kakor rečeno, ugodnejše, 
ker so se prihranili stroški za protestiranje in pa en 
dan za plačilo. Zbornica je predlogu pritrdila in sklenila, 
da je prositi vodstvo bančne filijalke, da uvede glede 
protestiranja menic zopet prej običajno prakso.

Zborn. član g. Ivan Mejač je utemeljeval svoj 
samostojni predlog, ki se obrača proti povišanju 
telefonskih pristojbin.

G. predlagatelj je dejal, da je trgovinsko mini
strstvo koncem leta izdalo nov telefonski red, ki navaja 
nov zistem za plačevanje naročnine od telefona in v 
občutni meri povišuje telefonske pristojbine. Govornik 
pojasni, kako je bilo urejeno plačevanje za vporabljanje 
telefona doslej, in kakšna ureditev se je uvedla po 
novem telefonskem redu. Poudarjal je, da ima nov 
telefonski red te slabe strani, da uvaja težko umljiv 
zistem za računanje naročnine ter da daje priliko za 
samovoljno, fiskalično postopanje. Hkratu pa novi 
telefonski red nalaga naročnikom, katerih večina so 
trgovci in obrtniki, težko in neznosno breme. Proti 
povišanju telefonskih pristojbin se je zbornica izrekla 
že oktobra meseca, ko se ni še vedelo za ugodno stanje 
državnih financ, tembolj mora sedaj zavračati povišanje 
naročnine zlasti v Ljubljani, kjer daje telefonska naprava 
povod stalnim pritožbam zaradi slabega funkcijoniranja. 
Zbornica je pritrdila soglasno izbornim izvajanjem in skle
nila, da vloži protest proti podražitvi telefona pri trg. min. 
ter hkratu stavlja prošnjo, da se prekliče telefonski red.

Zbornica je nato dovolila deželni zvezi za pospe
ševanje tujskega prometa subvencijo v znesku 300 K 
ter sklenila prispevati k stroškom za prireditev knji
govodskega tečaja na Krškem z zneskom 50 kron.

Nato je sledila tajna seja, v kateri se je odobrila 
razdelitev ustanov onemoglim obrtnikom in vdovam 
obrtnikov. Nadalje se je podelila g. Stanislavu Oražmu 
iz Ribnice, ki obiskuje tehnološki zavod na Dunaju, 
podpora v znesku 300 K. R.

O fakturi.
Spisal Rudolf Šega.

(Dalje.)

II. Zakoniti predpisi.
Kakor razvidimo iz prejšnjega izvajanja, faktura 

ni dogovor, oziroma pogodba, temveč listina eno

stransko izdana, ki more biti temelj pogodbi, oziroma 
podlaga pri dopolnjevanju pogodbenih pogojev. V 
svojem bistvu je faktura račun. Poglejmo torej, 
kakšne predpise ima trgovski zakonik za račune in 
kakšen praktičen pomen za fakture moremo iz teh 
predpisov izvajati.

§ 288. trg. zak. pravi, da se morejo obresti raču
nati od opomina nadalje, in tudi obč. zak. določa, da 
se jih preje ne more zahtevati in pripominja, da od
pošiljatev računa samoobsebi še ni opomin. Z ozirom 
na to, da se morejo po § 1334 obč. zak. obresti od 
dne dospelosti brez opomina računati, in z ozirom na 
to, da velja po § 289 trg. zak. enako pravilo tudi za 
kupčije, katere trgovci na obeh straneh sklepajo — je 
prej omenjeno izvajanje . o pravnem pomenu fakture 
popolnoma brez vrednosti. Edino to morejo pomenjati, 
da se ne morejo — če ni namreč ničesar drugega do
govorjenega — obresti od dne fakture brez vsakega 
drugega vzroka računati.

Ravnotako brez vrednosti je za spoznavanje po
mena in obveznosti fakture določitev § 51. trg. zak., 

j ki pravi, da se onega, ki prinese blago in nekvi- 
tiran račun, s tega edinega povoda še ne smatra za 
opravičenega k prejemanju plačitve. Brez vrednosti je 
ta odločitev največ vsled tega, ker more biti za fak
turo, ki zahteva odpošiljatev blaga in fakture z enega
mesta na drugo, le redko praktičnega pomena.

Toda brez pomena pa ni določitev § 294. trg. 
zak., ki pravi: da priznanje računa — torej tudi fak
ture — še ne izključuje dokaza napake ali goljufije v 
računu. Sicer tudi iz tega paragrafa ni razvidna naj- 
najvažnejša okolnost, kdaj se namreč more govoriti 
o priznanju fakture in v kaki meri se mora molčanje 
smatrati za priznanje. Kako se more kupec proti temu 
braniti, in kako in kje je kupec vsled samega prejema 
fakture že obvezan in kateri obseg fakture je v slučaju 
tihega soglašanja za njega obvezen.

Torej pravzaprav ni nikakih zakonitih predpisov, 
ki bi določevali pravne nasledke prejema fakture za 
kupca.

Drugače za prodajalca. Faktura je listina, ka
tero ravno prodajalec izda, in ki je po občnih pred
pisih za njega obvezna.

Vprašanje more biti, ali je prodajalec tudi tedaj 
zavezan, če fakture ni podpisal. Tu je treba vpoštevati 
ono zaupanje, ki navadno vlada med trgovci — Treu 
und Glauben! — in priznati, da je za prodajalca ob
vezna tudi tedaj, če se dokaže, da je bila faktično od 
njegovega zavoda odposlana. Gotovo bi prodajalec 
priznal, da fakture ni podpisal, če bi bilo zanj 
ugodno, in vsled tega mora njeno vsebino tudi tedaj 
priznati, če ni za njega ugodna.

Nasprotno naziranje bi imelo za nasledek nereelno 
ravnanje, pravzaprav odobravanje nereelnega ravnanja.
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Pri trgovini je dolžnost vsakega trgovca, da skrbi in 
pazi na svojo korespondenco, in bilo bi nepravično, 
da bi imel prodajalec vsled svoje nemarnosti le on 
korist — drugi pa škodo.

Zadošča torej navadno, da se dokaže, da je bila 
faktura z zavoda prodajalčevega faktično odposlana, 
kar je tudi najvišje sodišče priznalo z odločitvijo z dne 
30. maja 1898. (Dalje prih.)

Iz trgovske prakse.
3. Preračunanje faktur.

Nezmiselno je, bo marsikdo rekel, trgovca opozarjati, naj 
preračuna tako došle kakor izdane fakture, kajti da bo to storil, je 
pač po sebi umevno. Dasi pritrdim, da je to po sebi umevno, 
vendar se še danes in morebiti več kakor nekdaj v tem oziru 
mnogo greši v lastno škodo in ker sem o tem iz lastne izkušnje 
prepričan, opozarjam iznova na to samoumevno in neizogibno 
delo vsakega trgovca. Poznam velikega trgovca, ki je sicer v vsakem 
oziru natančen, ki vse svoje izdane račune predno jih odpošlje, 
natančno preračuni in se tudi glede pravilnosti cen, ki mu jih 
njegovi dobavitelji stavijo v fakture, prepriča, vendar pa zaradi 
pomanjkanja časa dospelih računov ali faktur vobče ni preračunal 
in se mirno zanesel v tem oziru na dobavitelje, kar ga je pa 
morebiti v teku let stalo obile vsote.

Ne glede na to, da se lahko vsak veletrgovec ali tovarnar 
pri izdaji računa, bodisi v škodo trgovca ali pa v lastno, zmoti, 
sega brezvestnost nekaterih židovskih tvrdk tako daleč, da vrivajo 
posebno pri manj izkušenem trgovcu, nalašč pomote v njegovo 
škodo. Iz ust nekega trgovskega nastavljenca, ki je služboval pri 
nekem hrvatskem Židu, sem slišal, da je njegov šef naročil, ker ni 
mogel dosti visokih cen doseči, naj se fakturist pri seštevanju za 
manjši ali večji znesek v škodo kupca zmoti, in, na ta način se 
lahko zakriva s kratkim izgovorom „pomota je bila“ največja in 
najbrezobzirna brezvestnost. Prav lahko se primerijo pomote faktu- 
rista, ki ima cel dan le s številkami opravila in pri katerem je že 
vse tako nekako mehanično, da pri izstavljanju izračunjenega zneska 
niti ne misli, ali je možno, da stane dotična količina samo toliko 
ali pa res toliko kakor je postavil v račun — to so takozvane de
cimalne pomote, ki so najštevilnejše. Mesto 116'5 m po 20 v — 
se opusti v naglici in nehote decimalna pika in mesto 116'5 računi 
se 1165 m. — Vesten trgovec, ki pogleda račun in blago, navadno 
na prvi hip opazi napako, posebno če se gre za večji znesek, prav 
lahko se pa tudi taki pogreški, bodisi da so v škodo prodajalca 
ali pa kupca prezro in tudi pri seštevanju se dostikrat napravijo 
napake.

Neki ugleden trgovec se je dolgo let zanesel na pravilno 
računanje svojih zalagateljev in njih poštenost. Ko ga je pa neki 
zalagatelj vljudno opozoril, da je pri še enkratni preskušnji svojih 
faktur (superreviziji) opazil precejšno pomoto v svojo škodo in ga 
prosil za naknadno nakazilo, se je dotični trgovec prepričal, da je 
imel zalagatelj prav in mu seveda takoj doposlal premalo zara- 
čunjeni znesek, obenem pa izrazil prepričanje, da je uvidel, kolike 
važnosti je preračunjanje vseh računov.

Ta pomota mu je tudi dala povod, da odslej natančno 
preračuni vse račune in tudi da preračunati račune za več let nazaj.

Da je važnost preračunjenje velika, je torej po sebi umevno ; 
vendar se pa na to še ne polaga dovolj važnosti, zato sem iznova 
opozoril trgovce, naj bodo previdni v tem oziru. J. J.

4. Predpisi za naročitev železniških vozov.
Železniški voz mora naročiti:
1.) Kdor misli živino odposlati,

2. ) kdor ima odposlati blago, katero mora odpošiljalec vsled 
obratnega pravilnika oziroma tarifaričnih predpisov sam naložiti 
n. pr. blago nad 5000 kg.

3. ) Kdor ima odposlati blag*o, katero zahteva za prevažanje 
posebne pozornosti n. pr. dinamit.

Stranka nima pravice, zahtevati voz, ki bi imel gotovo na- 
lagalno težo, ali gotovi nalagalni prostor v m'. Voz se lahko naroči 
le pri načelniku dotične postaje, kjer se namerava blago oddati, 
in sicer ustmeno, pismeno ali brzojavnim potom. Pri naročitvi je 
tudi kot varščina položiti znesek K 9 60.

Vsaka naročitev mora obsegati sledeče točke :
1. ) Dan, kdaj se bo voz rabil.
2. ) Se mora navesti, kaka živina ali kake vrste blago se bode 

nakladalo.
3. ) Število voz.
4. ) Zahtevati je treba za blago, za katero železnica odprte 

vozove preskrbi, pokriti voz, ako se hoče blago v takem nakladati. 
V slučaju, da se bo manjša živina nakladala n. pr. prašiči, jagneta itd., 
je treba opomniti, če zadostuje navadni voz, ali pa da se zahteva 
voz, ki ima nadstropni nakladalni prostor. (Etagewagen.)

5. ) Navesti se mora, na katero postajo se bo oddalo blago.
6. ) Natančni naslov naročnika.
Ako se voz naroči pismeno, se mora obenem poslati varščina, 

zaraditega je najbolje, da se voz naroči z nakaznico, če se pa voz 
naroči brzojavnim potom, je treba tudi varščino brzojavnim potom 
nakazati.

Naročitev voz zabeleži vsaka postaja v posebno knjigo, in 
sicer po vrsti kakor so naročila dospela, in v istem redu se oddajo 
dospeli vozovi naročnikom v porabo, ako so vsi vozovi ene in 
iste vrste.

Založitev varščine ni za železnico obveza, da mora biti alf 
da bo voz gotovo za nakladanje pripravljen. Železnica smatra le 
taka naročila za obvezna, ako se je položila varščina in ako se je 
voz naročil pri postajnem načelniku dva dni, (dan naročitve 
ne vstevši) pred tistim dnevom, v katerem se potrebuje voz za 
nakladanje, in če ni železnična postaja, kjer se je voz naročil, na
ročnika tekom dneva pred tistim dnevom, v katerem bi mu že
leznična uprava morala dati voz v porabo, obvestila, da se mu voz 
ne more preskrbeti, in mu obenem vrnila varščino. Za po pošti 
došle naročitve voza je odpoved tudi veljavna, ako je postajenačelnik 
tekom zadnjega dneva, pred katerim bi naročnik moral dobiti voz, 
naročnika po pošti obvestil, oziromo oddal obvestilo, da se mu 
voza ne more preskrbeti, in ako mu je obenem vrnil varščino.

Ako dohajajo naročila na vozove tudi v poznejšem roku, kot 
v prejšnjem odstavku omenjenem, na železniško postajo, skuša vendar 
železniška uprava tem poznejšim naročilom ustreči. Na drugi strani 
pa železniška uprava lahko prekliče normalni rok za naročitev, ako 
ji primanjkuje voz. Ob takih prilikah so le naročila voz za živino 
za železniško upravo obvezna, torej se mora takim naročilom vedno 
ugoditi. O teh nenormalnih razmerah pa železniške uprave obveščajo 
občinstvo po posebnih razglasih in v časopisu „Verordnungsblatt 
für Eisenbahnen und Schiffahrt“.

Varščina zapade iz naslednjih vzrokov:
1. ) če se voz v teku nakladalne dobe ni začel nalagati,
2. ) če se hoče blago na drugo postajo, kakor pa na tisto, ki 

se je pri naročitvi imenovala, oddati in se dotični voz tuje že
lezniške uprave vsled različnih obveznosti, katere ima železniška 
uprava napram vozu tuje železniške uprave, ne more na dotično 
postajo odposlati,

3. ) če se hoče druga živina ali druge vrste blago nakladati, 
kakor se je pri naročilu omenilo, in ako železnica izprevidi, da 
pripravljeni voz rte odgovarja temu tovoru. Ako železnica ne preskrbi 
o pravem času voza in ako ne odpove naročil, je primorana vrniti 
varščino in za odškodnino od vsake ure zakašnjenja 40 v. Najvišja
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odškodnina, ki bi jo železnica plačala, znaša pa 9 K 60 v. t. j. 
znesek varščine.

Iz teh predpisov je razvidno, da so le naročila pri postaje- 
načelniku, v večjih postajah pri skladiščnem načelniku, veljavna, 
in da se je v tem kakor tudi v drugih slučajih, le na te organe 
obrniti, kajti le ti organi nosijo odgovornost za redno poslovanje.

I. Š.

Raznoterosti.
Društvo slovenskih trgovskih potnikov. Lansko leto se 

je izprožila med našimi trgovskimi potniki misel, da si zgrade 
svojo lastno stanovsko organizacijo. Organizaciji naj bi se dalo 
ime društvo slovenskih trgovskih potnikov. Namen te organizacije 
naj bi bil zlasti ta, da ščiti stanovske interese trgovinskih potnikov, 
da izposluje svojim članom vsakovrstne ugodnosti, kakor jih imajo 
potniki drugih narodnosti ter da stremi za ustanovitvijo raznih 
dobrotvornih uredb za članstvo. Tekom lanskega leta so se vršili 
že sestanki, na katerih se je razpravljalo o pripravah za ustano
vitev društva. Na zadnjem sestanku se je sklenilo, da bodi nova 
organizacija v kar moč ozkem stiku s slovenskim trgovskim društvom 
„Merkur“ v Ljubljani. Gospod Makso Armič je po sklepu na tem 
sestanku govoril na letošnjem občnem zboru našega društva. V 
odborovi seji našega društva dne 8. svečana t. L, katere se je ude
ležil tudi g. Makso Armič, se je razpravljalo o tem vprašanju. 
Gospod M. Armič je dejal, da je želja trgovskih potnikov, da bi 
bilo snujoče se društvo trgovskih potnikov v trajni dotiki s splošno 
organizacijo slovenskega trgovstva. Novo društvo bi sicer bilo samo
stojno, z lastno upravo, stalna zveza z Merkurjem naj bi se zago
tovila na ta način, da bi bil po eden odbornik društva trgovskih 
potnikov tudi odbornik društva „Merkur“ in nasprotno naj bi bil 
eden odbornik „Merkurja“ v odboru društva trgovskih potnikov. 
V razgovoru o tem vprašanju se je poudarjalo, da se spoznava 
umestnost nove organizacije ter izprevideva potreba, da se ohrani 
tesna zveza z glavno organizacijo slovenskega trgovstva. Oboje
stransko je tako pričakovati najboljših uspehov ; zagotavlja se tako 
enotnost in možnost krepkega skupnega postopanja v vseh slo
venskega trgovstva se tičočih zadevah. Poudarjalo se je, da bodi 
Slovenski Trgovski Vestnik, ki je glasilo slovenskega trgovstva, 
tudi glasilo slovenskih trgovskih potnikov. Trgovskemu listu more 
le koristiti, ako dobiva iz vrst trgovskih potnikov, ki imajo vsled 
svojega poklica največ prilike spoznavati potrebe slovenskega trgov
stva, informacije in vzpodbude. Kot zastopnik pripravljalnega 
odbora je g. Makso Armič izjavil, da se sedaj ustanovitev društva 
izvrši v kratkem.

Obrambna akcija za ljubljanske detajlne trgovce. V
zadnjem • času se množe slučaji, v katerih trpe detajlni trgovci 
vseh branž, zlasti pa manufakturisti in špeceristi, občutno škodo, 
ker ob pomankanju poznanja strank dado blago na kredit takim 
odjemalcem, ki se kar profesionalno pečajo s tem, da jemljejo 
blago na upanje v trdnem prepričanju, da ne plačajo nikdar. Prve 
čase redno plačujejo, pridobivši si s tem zaupanje trgovca, pa 
počno kupovati na kredo. Izgovor za to se kmalu dobi ; enkrat je 
bolezen v hiši, drugič slabi zaslužki ali karkoli. Strah pred kon
kurenco podpira usmiljenje in nareka potrpljenje. Ko je primerna 
svota dosežena, izgine stranka in poskuša svojo srečo drugod. 
Drugi trgovec postane istotako žrtev. Največja opreznost često ne 
pomaga. Pri tem je v večjem mestu težko pretehtati vsakega od
jemalca in poznati ga. Odpomoči tej zlorabi zaupanja, odpraviti 
ta način življenja na tuje stroške, ali ga saj omejiti na redke 
izjeme, je le moč, če se trgovci sami pobrigajo in ob posredovanju 
svoje organizacije zastavijo pot tem škodljivcem. V trgovskem 
društvu „Merkur“ se je v tej zadevi že razpravljalo in v bistvu

že dogovoril način, ki bode vodil do popolnega uspeha. Na 
trgovcih pa je, da se oprimejo obrambne akcije, ki jo izvede v 
kratkem času društvo „Merkur“.

Sposobnostni dokaz v trgovinskih obrtih. Obrtna novela, 
katere določila stopijo v veljavnost sredi meseca avgusta tekočega 
leta, prinaša za trgovinske obrte mnoge važne spremembe, o 
katerih izpregovorimo obširno in podrobno v prihodnjem listu. 
Danes bmenjamo le uvedbo sposobnostnega dokaza za trgovinske 
obrte. Sposobnostni dokaz se ne tiče vseh vrst trgovine. Omejen 
je pred vsem le na detajlno trgovino, toda le v primeru, da gre 
za takozvano trgovino z mešanim blagom, ki upravičuje v trgo
vanje z vsem blagom, ki je v svobodnem prometu in čigar pro
daja ni vezana na posebno dovoljenje. Za detajlno trgovino, ome
jeno le na posebne vrste blaga, kakor recimo trgovina s papirjem, 
platnenim blagom, sposobnostni dokaz ni predpisan, izvzemši trgo
vino s kolonijalnim, špecerijskim in materijalnim blagom. Dejstvo, 
da ni v zakonu predpisan sposobnostni dokaz za vso detajlno trgo
vino, bode delalo težave. Za trgovino s konsumnimi predmeti bode 
sposobnostni dokaz spraviti laže do veljave, ker obrtna novela v 
§ 38 pridržuje prodajo glavnih predmetov sladkorja, kave, čaja 
dišav, mineralnega olja, barv ter žganih opojnih pijač v zaprtih 
posodah trgovcem z mešanim blagom, nadalje špecerijskim, mate
rijalnim in kolonijalnim trgovinam, za katere je sposobnostni dokaz 
predpisan. Ta omejitev za trgovce, ki ob času uveljavljenja obrtne 
novele tako blago že prodajajo, ne velja. Iz povedanega je raz
vidno, da je uvedba sposobnostnega dokaza za trgovine le nepo
polna, zakaj mnoge važne stroke trgovine ostanejo slejkoprej brez 
varstva. O načinu ureditve sposobnostnega dokaza v trgovini, še 
izpregovorimo.

*
Seznam dunajskih ulic, cest i. t. d. Pomanjkljivo naslov- 

ljenje poštnih pošiljatev silno otežkočuje poštni obrat in je često 
tudi vzrok, da se pošiljatve z zamudo odpremljajo oziroma dostav
ljajo. To velja osobito za pošiljatve, namenjene na Dunaj. Z ozirom 
na veliko razsežnost mesta, kakor tudi že posameznih mestnih 
okrajev, dalje na neprestano ustanavljajoče se nove ulice in vsled 
tega pomnožujoče se poštno dostavljalne okraje, se poštna mani
pulacija silno ovira, ako se na naslovih ne označuje ne le mestnega 
okraja, temveč tudi oddajni poštni urad. Da se pride v okom tem 
pogostim nedostatkom in njih posledicam, izdalo je c. kr. poštno 
in brzojavno ravnateljstvo na Dunaju po naročilu c. kr. trgovinskega 
ministrstva nov seznam cest, ulic, trgov, dvorov, hotelo.v, 
oblastev, uradov in javnih zavodov na Dunaju in 
poštno dostavljalnih okrajev. Cena tega v prvi vrsti občin
stvu, oblastvom, časniškim podjetjem i. t. d. namenjenega pripo
močka znaša 14 v. za komad in imajo vsi poštni uradi nalog, da 
sprejemajo naročbe na ta seznam dunajskih ulic.

Nove knjige. Slovensko strokovno literaturo sta obogatili 
dve novi uvaževanja vredni knjigi. Slovensko osrednje čebelarsko 
društvo je namreč izdalo v slovenskem prevodu knjige slovečega 
kranjskega čebelarja in strokovnega učitelja Antona Janša in sicer 
„Popolni nauk o čebelarstvu“ in „Razprava o rojenju 
čebel“, kateri knjigi sta prestavila znana strokovnjaka na tem 
polju gg. nadučitelj Frančišek Rojina in Avgust Bukovi c. Inte
resentom toplo priporočamo omenjeni knjigi.

Statistika zunanje trgovine. Zakon iz leta 1890 določuje, 
da se mora v dosego natančne uradne trgovinske statistike vse 
blago in predmeti v trgovinskem prometu z inozemstvom pri uvozu, 
izvozu ali prevozu priglasiti. Ministrska določba z dne 10. februarja 
t. 1. podaja obširna navodila v tem oziru. Iz teh vodil navedemo 
zlasti to, da se priglasi lahko pismeno s tem, da se izpolnijo
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in oddajo statistične priglasnice ali da se v poštnem prometu pri
loži duplikat pismene carinske deklaracije. Ustmeno se sme pri
glasiti le v prometu na cesti z vozmi in sicer pri wozu carine 
prostega blaga in v vseh slučajih pri izvozu ter še v nekaterih 
drugih slučajih. Statistične priglasnice so za posamezne prometne 
načine in pota različne barve in različnih razpredelkov. Omeniti 
je tudi, da se pri priglasu pobira statistična pristojbina in sicer, 
ako se pismeno priglasi, za vsako priglasnico 12 h, ako se ustmeno, 
pa 4 h.

Obrtni red. Izpremenjeni in izpopolnjeni obrtni red je bil, 
izdan z zakonom z dne 5. februarja 1907 drž. zak. št. 26. O iz- 
premembah zlasti z ozirom na trgovce se je obširno pisalo v 
naših dnevnikih, zlasti v „Slov. Narodu".

Zveza kranjskih mlinov. Na Kranjskem se je ustanovilo 
društvo „Zveza kranjskih mlinov" s sedežem v Ljubljani. Ustanovitev 
tega društva je izzvala nujna potreba vsled tega, ker je južna 
železnica odvzela kranjskim mlinarjem žitno refakcijo t. j. 10 —15"/0 
znižanja navadnih vozninskih postavk. Železnica pa dovoli refakcijo 
le pod pogojem, da se ustanovi zveza kranjskih mlinov in bodo 
odslej deležni refakcije le oni mlinarji, ki so člani zveze. Brez 
refakcije so mali mlini trpeli mesečno škode do 2000 K in je torej 
umevno, da ne morejo konkurirati z velikimi mlini. Pravila novega 
društva je vlada že potrdila. Predsednik pripravljalnega odbora je 
gosp. Ivan Knez, veletržec v Ljubljani, ki tudi člane sprejema. Iz 
pravil nam je omeniti tudi točko, da pripada društvena imovina, ako 
se društvo razide, slovenskemu trg. društvu „Merkur“. Ustanovni 
občni zbor novega društva se vrši dne 23. t. m. ob 10. dopoldne v 
mali dvorani „Mestnega doma“ v Ljubljani.

Gremij trgovcev je imel v četrtek 14. t. m. občni zbor. Ker 
je za to številko prepozno, prinesemo poročilo prihodnjič.

„Slovensko trgovsko društvo v Celju.“
Spominjajte se pri vseh priložnostih „Zaklada za usta

novitev trg. bolniške in podporne blagajne za Spodnje
štajersko v Celju". — Prispevke sprejema hvaležno „Slov. trg. 
društvo v Celju".

Cenj. gg. trgovci! Prosimo Vas, ne zametajte 
voznih listov, pošljite nam jih v pregled, ako Vam ni 
železnica zaračunala previsoke voznine, ki bi prišla 
vsaj deloma lahko v prid „zakladu za ustanovitev trg. bol
niške in podporne blagajne v Celju“.

Do sedaj so nam prepustili svoje vozne liste: g. R. Ster- 
mecki, slav. Zvezna trgovina v Celju in g. Fran Rozman 
v Veržeju. Prosimo posnemanja.

Čisti dobiček trgovskega plesa znaša 1185 K 19 h in sicer 
se je dobilo: vstopnina in preplačila 509 K 02 h, prispevki tovarnarjev 
bodisi naravnost društvu ali pa po g. g. trgovcih 1220 K 67 h, 
skupaj 1729 K 69 h. Odštevši stroške po 544 K 50 h dobimo 
gori, izkazani znesek, ki se plodonosno naloži kot zaklad za trgovsko 
bolniško in podporno blagajno za Spodnještajersko. Še enkrat iskrena 
zahvala trgovcem, ki so se tako požrtvovalno trudili z nabiranjem 
prispevkov pri svoji zalagateljih.

Društvene vesti.
Odborova seja dne 8. marca 1906. V zadnji odborovi seji 

se je na predlog g. dr. Windischerja sklenilo, da se odslej priob
čujejo v našem glasilu tudi poročila o odborovih sejah. Navedene 
seje se je udeležilo 17 odbornikov ter izven odbora g. Armič, ki 
je utemeljeval svoj predlog glede društva trg. potnikov. Prvi pod
predsednik gosp. Lilleg otvarja sejo, imenuje za overovatelja 
zapisnika gg. Kovača in Šelovina, nakar se zapisnik zadnje 
seje prečita in odobri Pri predsedstvenih naznanilih, ki vsebujejo 
med drugim darila in volila in so v posebnih noticah navedene, 
izreka odbor g. Megliču toplo zahvalo, da se je tako krepko zavzel 
v občinskem svetu za podporo mestne občine. Dalje se gosp. Megliču 
izreče tudi zahvala za energičen nastop, glede ustanovitve trgov
skega šolskega sveta na trgovskih šolah v Ljubljani. Na to 
poroča tajnik, da je tajništvo rešilo od zadnje seje 54 dopisov. 
Njegovo poročilo navaja, da so se dala med drugim pojasnila o 
gostilniški koncesiji, o protokoliranju tvrdk, varstvenih znamk, rabe 
pridevkov in slik pri firmi. Koncem svojega poročila predlaga g. 
tajnik sprejem 7 novih članov, ki se brez ugovora sprejmejo, po
ročilo pa vzame na znanje. Načelnik veseličnega odseka. gospod 
Ivan Jebačin predlaga, da priredi naše društvo v poletnem času 
poučni izlet na Jesenice. Sprejme se z dodatnim predlogom, da 
se spoji izlet s trgovskim shodom. Gosp. Kessler poroča, da za 
na zadnjem -občnem zboru stavljeni predlog glede obiska jubilejne 
razstave na Dunaju leta 1908 ni med društveniki zanimanja. Poro
čevalec izroča zadevno polo, ki je pri društvenikih cirkulirala, 
predsedstvu. Se vzame na znanje. Nato se sklene, naj društvo 
sestavi tabelo odjemalcev, ki delajo v več trgovinah dolgove in 
nikjer ne plačajo. V pojasnilo naj navajamo, da je v Ljubljani več 
rafiniranih odjemalcev, ki od trgovca izvabljajo blago in ga ne 
plačajo. To pa ne store samo pri enem trgovcu, marveč prakticirajo 
to nelepo početje kar pri vseh trgovcih. Na to se rešijo še nekatere 
interne zadeve, na kar je gosp. predsednik ob 11. uri 10 minut 
zaključil sejo.

Čisti dobiček plesnega venčka trgovskih sotrudnikov
dne 9. februarja znaša 161 K 30 v, in so ga prireditelji izročili 
zakladu za Trgovski dom. Vrlim prirediteljem bodi izrečena 
topla zahvala z željo, da bi jih še mnogi posnemali.

Tvrdka Schneider & Verovšek je izdala za železne izdelke 
zelo obširen slovenski cenik, ki obsega 112 strani. Na prvi strani 
se priporoča tvrdka da se pri nakupu blaga ozira občinstvo nanjo. 
Na 2. 3. in 4. strani pa je alfabetično kazalo predmetov, na to 
sledi cenik. Ta cenik je v železninski stroki prvi v slovenskem 
jeziku in navaja skrbno sestavljena slovenska tehnična nazivanja 
za posamezne predmete iz železninske stroke.

Oktet našega pevskega zbora je sodeloval v nedeljo, dne 
10. t. m. na Simon Gregorčičevem večeru v „Mestnem domu", ki 
ga je priredilo Splošno slovensko žensko društvo. Pelo se je dobro, 
zakar so želi pevci obilo priznanja.

*
Inseratni del našega lista obsega samo inserate solidnih 

slovenskik tvrdk, na kar čitatelje našega lista posebno opozarjamo 
s prošnjo, da se pri naročilih vedno sklicujejo na oglase, priobčene 
v našem listu.

Čeke so poslali gg. Fran Gr o šel v Ljubljani, Jos. Rus v 
Radečah in Janko Sajovic v Kranju. Hvala!

Kavna primes v prid zakladu za „Trgovski dom.“ Z 
veseljem smo konštatirali, da se za ta nov vir dohodkov za 
„Trgovski dom“ zanimanje lepo širi. Pa kako bi se tudi ne! Kavini
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surogati prve jugoslovanske tovarne edine slovenske industrije te 
vrste so ob zmernih cenah tako izborni, da konkurirajo z vsakim 
tujim izdelkom. To uvideva konsument in trgovec. Naša želja je, 
da ta domača industrija v bodoče še bolj napreduje ter potisne 
sčasoma vse tuje izdelke te vrste v ozadje. Da pa se to uresniči, 
je potrebno na eni strani, da, česar ne dvomimo, ostanejo izdelki 
glede kakovosti na sedanji višini, na drugi strani pa, da Slovenci 
res izvajamo v pravem pomenu besede geslo „Svoji k svojim!“

Himen. Poročil se je dne 2. februarja t. 1. naš odbornik in 
član uredništva našega lista g. Josip Kraigher, knjigovodja v 
Ljubljani, z gospico Albino Kavškovo. Na predvečer poroke je 
zapel oktet našega pevskega zbora gdč. nevesti podoknico. Novo- 
poročenima naše naj iskrenejše čestitke !

Plesni večeri trg. sotrudnikov so se zaključili z zabavnim 
večerom, ki se je vršil v soboto, dne 9. t. m. v prostorih društva 
„Merkur“. Ta večer se je zbralo obilo število obiskovalcev plesnih 
vaj, dam in gospodov. G. Schaffer kot načelnik plesnih večerov 
je pozdravil navzoče, se posameznim zahvalil za obilen trud, ki 
so ga imeli pri teh večerih ter želel, da bi tudi v bodoči seziji 
vladala ista vztrajnost in soglasje. Posebej je g. Schaffer pozdravil 
gospe in gospice, ki jim gre v prvi vrsti zahvala, da so plesni večeri 
tako lepo uspeli, na kar se je v imenu dam zahvalila g. Golobova. 
Govorili so še g. Golob, Kenda in Volk nakar je g. predsednik 
zaključil oficijalni del. Nato se je razvila neprisiljena zabava, pri 
kateri so g. pevci zapeli več pesmi. Omenjamo še, da sta gg. 
Fabiani in Krek pela s prijaznim sodelovanjem g. Sachsa kuplete 
ter žela obilo pohvale. Na nas je napravil ta večer lep vtisk in le 
želimo, da se dosedanja vzajemnost med stanovskimi tovariši tudi v 
bodoče tako lepo goji.

Trgovski dom. Povodom praznovanja godu župana veliko- 
laškega g. Matije Hočevarja je nabral gosp. Josip Miklavec, 
trgovec v Velikih Laščah, 12 K 20 v. Pri otvoritvi gostilne gosp. 
Rusa zložilo omizje članov „Merkurja“ 8 K 30 v. Iskrena zahvala ! 
Da bi darovalce še mnogi posnemali !

Darila. Pokojni g. Karel Laiblin ml. je volil v svoji oporoki 
zakladu za „Trgovski dom“ 500 K ter še posebej slovenskemu 
trgovskemu društvu „Merkur“ 100 kron. Povodom 70 letnice sta 
čestitala gospodu Vaso Petriči ču v imenu društva „Merkur“ 
gg. Kessler in Schaffer. Pri tej priliki je daroval g. Petričič 100 K 
podpornemu zakladu društva „Merkur". Za ta velikodušni dar 
izreka odbor g. jubilantu najiskrenejšo zahvalo.

Izkaz društvene posredovalnice. V službo se sprejmejo:
1 poslovodja, 2 knjigovodja in korespondenta, 1 kontorist, 5 pomoč
nikov mešane stroke, 2 pomočnika špecerijske stroke, 1 pomočnik 
manufakturne stroke, 2 pomočnika železninske stroke, 4 pomočniki 
modne in galanterijske stroke, 1 kontoristinja, 1 blagajničarka, 5 
učencev. — Službe iščejo: 3 knjigovodji in korespodenti, 2 konto
rista, 10 pomočnikov mešane stroke, 4 pomočniki špecerijske stroke,
2 pomočnika manufakturne stroke, 12 kontoristinj, 4 blagajničarke, 
4 prodajalke. — Posredovalnica posluje za delodajalce popolnoma 
brezplačno, za delojemalce proti mali odškodnini.

Trgovsko bolniško in podporno društvo 
v Ljubljani.

O seji dne 20. februarja se poroča sledeče: Zapisnik seje 
dne 7. januarja se prečita in odobri. V društvo sta bila sprejeta

2 redna člana. Obolenje je naznanilo 24 rednih članov, od katerih 
sta bila sprejeta v Leonišče 2 člana in 1 član v deželno bolnišnico. 
Prošenj za povračilo bolniških stroškov je bilo vloženih 19, in se 
je izplačalo za 17 slučajev K 609 29, pri 2 slučajih se je povračilo 
odklonilo, ker obolenje ni bilo naznanjeno. Za pogreb enega člana 
se je povrnilo vsled pravi! določenih K 80. — Raznoterosti. Umrli 
gosp. Karl Laiblin je volil društvu K 100. Dopisov je došlo 34, 
ki so se rešili in na znanje vzeli. Iz društva se je izključilo vsled 
lastne zahteve 5, zaradi vojaščine 6 in zaradi zaostale članarine 15 
rednih članov.

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!“

Društveniki, spominjajte se pri 
vsaki priliki zaklada za 

„Trgovski dom“.

J. Kopač, svečar v Gorici.
jako dober za pecivo ali zdravilo 

kg po K 1*20 
izpihani pomladanski kg po K 1*60 
čebelni pitanec . . kg po K 1*20

Na debelo v originalnih posodah 
se cena znatno zniža.

Izurjen korespondent
spreten prodajalec, 38 let star, posebno zmožen v 
trgovini z modnim in drobnim blagom, sprejme tudi 
službo kot poslovodja, želi svojo sedanjo službo na 
spomlad premestiti.

Več se poizve v upravništvu „Merkurja“.

Agencija JVIerkur, Trst. 
J. Ulčakar & Go.

Ulica Nicolò Machiavelli štev. 19.
Telefon 1874.

Komisije in zastopstva.
Informacijska pisarna.





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

Letnik IV. V Ljubljani, dne 15. aprila 1907. Št. 4.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Nazadovanje avstrijske mlinske 

industrije.
Da naš mlinski obrt čimdalje bolj nazaduje, je 

znana stvar in tudi vzroki temu propadanju, katerih se 
hočemo spodaj dotakniti, so znani.

Pred kratkim je šla v tej zadevi pod vodstvom 
predsednika dunajske produktne borze deputacija k mi
nistrskemu predsedniku, h kmetijskemu, trgovinskemu, 
finančnemu in železniškemu ministru. Deputacije so se 
udeležili zastopniki vseh avstrijskih mlinskih zvez 
(Kranjska ni bila zastopana) in drugih kmetijskih 
korporacij. Imenovanim ministrom se je predložila od 
vseh interesnih korporacij podpirana vloga dunajske 
produktne borze in vodnik deputacije je umemeljevaje 
to vlogo poudarjal jako žalostni položaj domače mlinske 
industrije. Ta položaj je posledica preplavljenja doma
čega trga z ogrskimi mlinskimi izdelki. Nadaljno oško
dovanje bo povzročilo tudi v zadnjem času dovoljeno 
znatno znižanje voznine za transport mlevskih izdelkov 
iz Budapešte na Dunaj po Donavi. Kažoč na dejstvo, 
da mora pri uvozu več nego 6 milijonov metrskih 
stotov ogrskih mlevskih izdelkov v vrednosti čez 
160 milijonov kron na leto nekdaj cvetoča domača 
mlinska industrija nevzdržno počasi propasti, je prosil 
govornik, da se zlasti v tarifaričnem oziru uredijo 
obrambna sredstva. Ministri so obljubili hitro pomoč, 
toda kako se hoče ta uresničiti, moramo počakati.

Nekako pred enim letom se je v krogih avstrijske 
mlinske industrije uvedla akcija, ki ima namen, izpo
slovati zakonito prepoved predprodajo moke na dolge 
roke in za avstrijske državljane prepoved, sklepati v 
inozemstvu borzne terminske kupčije. O tozadevni vlogi 
avstrijskih mlinskih zvez se pa še vedno vrše pogajanja 
pri udeleženih ministrstvih.

Ali je ta akcija ali kako drugo sredstvo primerno, 
da se obstoječim nedostatkom na uspešen način odpo- 
more, hočemo v naslednjem nekoliko razmotrivati.

Splošni položaj avstrijskega mlinskega obrta se 
lahko brez pretiravanja označi kot jako neugoden. Pri 
nas je posebno karakteristično to, da se ta neugodni

položaj kaže kot konkurenčni boj med avstrijsko in 
ogrsko mlinsko industrijo, ne pa kot boj med kapi
talistično produkcijo za trg in maloobrtno produkcijo 
za naročnike v okviru specifično avstrijskega narodnega 
gospodarstva, kakor se to godi pri drugih industrijskih 
strokah. Ako se ozremo na značaj in komercijalno orga
nizacijo tega obrta to in onostran Litve, bodo nam 
neenaki pogoji tega boja takoj jasni.

Avstrijski mlini kažejo po vsej svoji strukturi še 
pretežno maloobrtni značaj. To vidimo iz obrtne in 
davčne statistike. Od 12.457 mlinov s 13.106 delavci, 
ki so bili leta 1903 podvrženi zavarovanju zoper nezgode, 
je bilo le 2352 takozvanih umetnih mlinov, dočim 
ostalih 9331 ni bilo tako urejenih. Pri tem moramo 
vpoštevati, da je bilo med avstrijskimi zavarovanju 
zoper nezgode podvrženimi obrti le okrog polovica 
mlinov. Po obrtnem štetju leta 1902 je v Avstriji 
24.494 mlinov s 50.241 delavci, toda le 1125 z 
10.405 delavci je bilo protokoliranih, torej je le te šteti 
med večje obrate in le 21 z 992 delavci je akcijskih 
družb. Kot motorno silo porablja 21.405 mlinov, 
torej pretežna večina, vodo, 249 veter, a le 524 parne 
motore. Od 21.405 mlinov z vodno močjo je dalo 
17.303 podatke o konjskih močeh, po katerih razpo
lagajo skupaj s 152.607 konjskimi močmi, dočim dela 
500 od 524 parnih mlinov z 20.551 konjskimi močmi.

Še bolj drastično se kaže maloobrtna struktura 
avstrijskega mlinskega obrta in otežkočena konkurenca 
proti ogrski mlinski industriji iz pridobninske sta
tistike. Leta 1902 je bilo le 122 mlinov s skupnim 
davkom po 118.996 K v prvem, 577 mlinov s skupnim 
davkom 164.346 K v drugem, 2447 mlinov s skupnim 
davkom 177.118 K v tretjem in naposled pretežna 
večina 18.957 mlinov s skupnim davkom 215.412 K, 
torej komaj 12 K na en obrat, v četrtem pridobninskem 
razredu.

Vso drugačno, velekapitalistično strukturo nam 
kaže pa ogrska mlinska industrija. Leta 1901 se je 
naštelo 170 tovarniških mlinskih obratov, od teh 65 del
niških družb s 1060 komercijalnimi ter 130 tehničnimi 
nastavljenci in 9447 navadnimi delavci. Od teh
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170 mlinov je imelo 109 parno, 20 parno in vodno 
moč. Leta 1899 so zmeli 13'9 milijonov centov pšenice 
— to je dobra avstrijska pšenična žetev — ter izdelali 
9‘9 miljonov met. stotov pšenične moke. Avstrijsko 
mlinstvo je po večini obrt za naročnike, ogrsko 
pa izvozna veleindustrija; 45 do 50 odstotkov 
poprej navedenih ogrskih mlevskih izdelkov se proda 
v „inozemstvo“, pod čemer je skoro izključno Avstrijo 
zastopiti.

Da je konkurenca ogrskih, zlasti budapeštanskih 
velikih mlinov za avstrijske mline tako nevarna, 
je vzroka iskati manj v tehnični premoči velekapita- 
lističnega obrata, kakor velikobolj v komercijalnem 
ravnanju v trgovski tehniki velikih mlinov. Pri mlinskem 
obrtu ni obratnotehnični tako odločilen za borbo med 
vele- in maloobratom kakor v drugih pridobitnih strokah. 
Mnogi naši manjši in srednji mlini imajo zelo izvrstno 
tehnično uredbo in lahko se trdi, da je izdelek mnogih 
srednjih in malih mlinov boljši ali vsaj enako dober, 
kakor oni mnogih velikih mlinov. Splošni stroški po
stanejo kakor v mnogih drugih industrijah tudi v 
mlinskem obratu z obsegom in daljšo dobo obrata in 
s pomnožitvijo izdelkov relativno manjši. In ta moment 
je odločilen za kupčijsko ravnanje velikih' mlinov. 
Tehnične naprave velikih mlinov se amortizirajo le, če 
se obrat neprestano in v polni moči vrši. Pri vodnem 
mlinu ostanejo stroški motorične sile neizpremenjeni, 
ako zmeljejo na dan 50 ali 10 ton žita. Pri velikih 
parnih mlinih šopa relativno višji, ako se manj zmelje; 
kotel se mora kuriti, stroji biti v obratu, če je 50 ali 
le 10 ton za zmleti. Zato pa veliki mlini rajši oddajajo 
za vsako ceno moko, le da je obrat vedno isti. Vsled 
tega se producira veliko več moke nego se je more 
prodati in ogrski, zlasti budapeštanski mlini so včasih 
primorani, da vržejo na Avstrijsko fine moke tudi za 
ceno, ki ni v nobenem primeru s stroški, torej za 
malenkostno ceno.

Pritisk, ki izhaja iz teh razmer od ogrske mlinske 
industrije na avstrijski mlevski trg, se še poostri s 
podporo, katero daje ogrska tarifna politika 
ogrskim velikim mlinom in katere posledic pri nas ni 
mogoče paralizirati. Nadalnje zlo za mlinski obrt v 
trgovskotehničnem oziru je raznoličnost in negotovost 
mlevskih tip, ki pridejo na trg ter predprodaje in krediti 
na dolge roke. Prvo zlo pride v dobro umazani konku
renci v trgovini z moko, ki enako oškoduje reelnega pod
jetnika kakor konzumenta; drugo zlo namreč pred
prodaje in krediti na dolge roke, so pa po
sledica borbe s cenami. Skoro vsak mlin ima svojega 
agenta, zastopnika ali prodajalca. Posledica je, da 
pride v mnogih krajih na tri ali štiri pekarije en pro
dajalec moke. Prodajalci moke delajo največ za pro
vizije. Cesar si eden ne upa, riskira drugi in peki po
rabijo večkrat to, da prevržejo riziko premenjave cen

na rame mlinov s tem, da prisilijo te k dobavnim 
pogodbam na šest mesecev ali dlje in za dovoljenje 
kredita na ravno take roke. Ogrski velekapitalistični 
mlini vstrežejo lažje tem željam; vsled tega pa prisilijo 
avstrijske mline, da morajo pod ravno takimi pogoji, 
ki nasprotujejo njih kupčijski tehniki, prodajati.

Iz navedenega se lahko razlagajo vzroki, zakaj 
propada avstrijska mlinska industrija. Zato je neobhodno 
potrebno, da se v odpomoč gori navedenih nedostatkov 
pri našem mlinskem obrtu, ki daje nad 50.000 ljudem 
zaslužka, nekaj izrednega in nujnega stori. Vlada je 
sama prepričana o potrebi saniranja teh razmer, toda 
od njene birokratične počasnosti ni v kratkem času 
pričakovati reform. Mlini si sami pomagajo z organi
zacijo, kolikor se da z njo doseči. Zato tudi z veseljem 
pozdravljamo organizacijo kranjskih mlinov v zadnjem 
času, ki je bila že davno potrebna, a so jo šele iz
redne okolnosti morale izsiliti.

Obrtna novela in njen pomen za
detajlno trgovino.

Sredi meseca avgusta tekočega leta zadobi ve
ljavnost obrtna novela. Dobrih pet let se je pripravljala 
izprememba obrtnega reda in tik pred sklepom zadnje 
postavodajne dobe. je državni zbor odpravil obrtno 
novelo, ki je kmalu nato zadobila potrditev vladarja 
in bila razglašena v državnem zakoniku že meseca 
februarja.

Obrtniki in trgovci so po veliki večini delali po 
svojih zastopstvih leta in leta na to, da se izpremeni 
obstoječi obrtni red. Ko se je končno po dolgoletnem 
pričakovanju dovršilo reformno delo, se lahko reče, 
da z uspehom niso in ne morejo biti zadovoljni niti 
rokodelci niti detajlni trgovci. Obrtna reforma je plod 
s trudom dognanega kompromisa, in zategadelj nosi 
na sebi nedostatke, ki jih skoraj brez razlike opažamo 
pri vseh takih novejših zakonih, ki posegajo v go
spodarsko življenje. Obrtni reformi se pozna, da je 
uspeh kompromisa, izpozna se pa tudi ob nekoliko 
pazljivejšem pogledovanju zakona, da se je mnogo prav 
važnih določb privzelo brez vestnega preudarka v naglici.

Za trgovino na drobno je najpomembnejša izpre
memba ta, da se uvede po obrtni noveli sposobnostni 
dokaz za nekatere stroke trgovine na drobno. Od prve, 
za vso državo veljavne kodifikacije obrtnega reda je 
veljala skoraj pol stoletja v naši državi glede trgovin
skih obrtov skoro neutesnjena obrtna svoboda. Za 
pravilo je veljalo tudi dolgo let potem, ko se je za 
produktivne obrte leta 1883. uvedlo sposobnostni dokaz, 
da potrebuje trgovina neovirane svobode. Naraščajoče 
število trgovskih podjetij, nastajanje trgovin tudi po 
majhnih krajih, poostrena konkurenca vsled večjega 
števila trgovcev pa je polagoma privedla do izpoznanja,
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da so šibkejši sloji v trgovini pri tem načelu, da bodi j 

vsakemu na prosto dano, razvijati se prosto in nemo
teno, v primeri z velikim, denarno dobro založenim 
trgovcem na slabšem. Zakaj vseh ugodnosti, ki jih 
nudi svoboda trgovanja, se more pač posluževati le 
oni, ki ima zadosti jaka sredstva. Tako pa prihaja, da 
se veliki trgovci po svojih glasilih kakor tudi v kor
poracijah, ki so pod njih vplivom, izrekajo še dan
danes z veliko vnemo za ohranitev starega položaja, 
dočim vprav trgovski srednji stan, ki je glavni repre
zentant detajlne trgovine, zahteva odredb v obrambo 
in varstvo trgovine.

Detajlni trgovec pa dan na dan živo čuti, kako 
pogubno je zanj prodiranje neukih, strokovno neizo
braženih elementov. Če se enkrat toliko osvobodi, da 
začne sam preudarjati in misliti, če ne verjame več 
slepo lepo izvedenim slavospevom o edini opravičenosti 
trgovske svobode, vidi in izpozna, da je vse to več 
ali manj prikrojeno v korist velikega kapitala v trgovini, 
ki se počuti tem zadovoljnejši, čim manj je zakonov 
v obrambo gospodarsko slabejših. Eden glavnih argu
mentov proti obrambenim uredbam za trgovino kakor 
tudi za obrt v ožjem pomenu besede je vedno ta, da 
se z obrambenimi zakoni odvzame premnogim osebam 
možnost samostojnega pridobivanja, zagotovitev ob
stanka. Prav to pa hoče stanovsko zavedno trgovstvo 
onemogočiti, da bi se prav v trgovino mogel zatekati 
kdorkoli, ki se drugod ni mogel obdržati. Naraven 
stanovski egoizem se mora oglašati v trgovcu proti 
naziranju, da bodi dostop v trgovino vsakomur svoboden.

Vsled napredujoče stanovske zavednosti, ki je 
ugodno vplivala na izvedbo organizacije trgovskega 
stanu, se je v zadnjih desetih letih posrečilo v mnogo- 
katerem oziru prebiti dolgo let veljavno načelo o ne- 
krateni svobodi v trgovini. Tako je prišlo do zakona 
o prirejanju in razglašanju razprodaj, do zakona o 
prodaji na obroke; neposredno proti brezobzirnemu 
izrabljanju obrtne svobode od strani velikih trgovskih 
in industrijalnih podjetij na škodo malih in srednjih 
trgovcev in obrtnikov se obrača zakon o iskanju naročil 
na blago po trgovskih potnikih. Ko se je po zakonu 
iz 1. 1902 utesnilo detaljno potovanje, je bilo proti 
temu zmernemu zakonu, ki je po izvršilnih ukazih mi
nistrstva izgubil mnogo na svoji vrednosti, iz naslova 
trgovske svobode čuti odločno obsodbo prav od tistih 
„svobodnjakov“, ki groméprotisposobnostnemudokazu, 
proti zakonu v obrambo proti umazani konkurenci. Ob 
napredujoči stanovski organizaciji srednjega in malega 
trgovskega stanu se pa navzlic temu nadaljuje dasi 
počasi od etape do etape, obrambna akcija. Določila 
obrtne novele, dasi so nedostatna, pomenjajo odločen 
korak naprej. Zlasti velja to za sposobnostni dokaz.

Sposobnostni dokaz za trgovske obrte, 
kakor ga določa obrtna novela, se ne tiče

vseh vrst trgovine. Pred vsem je omejen le na 
detajlno trgovino, toda le v primeru, da gre za tako
zvane trgovine z mešanim blagom. Ko zadobi ve
ljavnost obrtna novela, bode moč prijavljati trgovino 
z mešanim blagom, ki daje najobsežnejše obrtne 
pravice, le osebam, ki dokažejo svojo sposobnost. Za 
detajlno trgovino, omejeno le na posebne vrste blaga, 
sposobnostni dokaz ni predpisan, izvzemši trgovino 
s kolonijalnim, špecerijskim in materijalnim blagom. 
Dejstvo, da ni ostalo pri sklepu poslanske zbornice, 
da je zahtevati sposobnostni dokaz za vse vrste de
tajlne trgovine, marveč se je uvedba sposobnostnega 
dokaza utesnila le na navedene trgovske stroke, bode 
v praksi povzročalo prav gotovo mnogo težav. Enotno 
postopanje bode sila otežkočeno, če ne nemogoče. 
Malone neizogibno je, da bode prišlo v praksi do 
mnogoštevilnih nejasnosti, katerih posledica bodo obrtni 
spori. Važno vlogo bode pri tem imela izvršilna od
redba, ki jo bo izdati ministrstvu k obrtni noveli. Z obrt
nimi zglasili, omejenimi na posebne vrste blaga, se 
bode često moč ogniti donosu sposobnostnega dokaza. 
Nadziranje, da se bode posameznik držal v mejah svojih 
obrtnih pravic, napravlja seveda težave. Dasi v tem 
pogledu dotlej, da se razglasi izvršilna naredba, ni moč 
izreči povsem zanesljive sodbe, se more postaviti eno 
trditev, da bode izvedba sposobnostnega dokaza za 
trgovino z vsemi vrstami konsumnih predmetov dokaj 
lažja nego za trgovino s predmeti drugih vrst. Za 
trgovino s konsumnimi predmeti bode sposobnostni 
dokaz zategadelj laže pripraviti do veljave, ker obrtna 
novela v § 38 pridržuje prodajo glavnih predmetov, 
sladkorja, kave, čaja, dišav, mineralnega olja, barv ter 
žganih opojnih pijač v trgovsko pravilno zaprtih ste
klenicah trgovcem z mešanim blagom, nadalje špece
rijskim, materijalnim in kolonijalnim trgovinam, za katere 
bo, kakor povedano, donašati sposobnostni dokaz. Ta 

j omejitev glede prodaje naštetih predmetov ne velja za 
j izdelovalce teh vrst blaga kakor tudi ne za one pro- 
I dajalce in trgovce, ki so tako blago ob času uveljavljenja 

novega zakona že prodajali. Ta omejitev nadalje ne 
velja za enkrat v onih krajih, kjer ob času razglasitve 
tega zakona še ni niti trgovin z mešanim blagom niti 
Špecerijskih, kolonijalnih in materijalnih trgovin. Iz na
vedenega je razvidno, da je uvedba sposobnostnega 
dokaza za trgovine le nepopolna, zakaj mnoge važne 
stroke trgovine ostanejo brez sposobnostnega dokaza. 
Tako ostane prosto in svobodno na primer izvrševanje 
manufakturne trgovine, trgovine s papirjem, trgovine 
z galanterijskim blagom s tem pridržkom seveda, da 
se je takim trgovcem omejiti le na prodajo blaga, ki 
spada v oglašeno kategorijo.

Kar se je dalo v obrtni noveli sedaj le razmeroma 
malemu krogu detajlnih trgovcev, bi bilo šlo pač vsem 
strokam detajlne trgovine. Le v tem primeru bi se bilo
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preprečilo vstop neizučenih oseb v trgovino. Tako pa 
ostane velik del trgovine brez obrambe, in prav te stroke, 
katerih ne obseže sposobnostni dokaz, bodo v tem 
večji meri občutile priraščanje neukih elementov. V tem 
tiči slaba stran predmetnega sklepa gosposke zbornice, 
ki ni uvaževala potreb detajlne trgovine in ji s trdo 
roko vzela, kar ji je poslanska zbornica naklonila 
s svojimi sklepi.

Redni občni zbor gremija trgovcev v 
Ljubljani.

Dne 14. marca t. 1. se je vršil redni občni zbor 
gremija trgovcev v Ljubljani.

Zborovanje je otvoril načelnik g. Knez, ki je 
pozdravil navzoče, posebno, obrtnega inštruktorja g. 
dr. BI o di ga ter predstavil oblastvenega zastopnika 
magistratnega svetnika g. Šeška. Pri spominu na 
umrlega člana Lozarja in Ivana Seuniga so se zboro
valci v znak sožalja vzdignili s sedežev. Zapisnik zad
njega občnega zbora se je prečital in odobril. Poročilo 
o delovanju gremija preteklo leto je podal tajnik, 
magistratni asistent g. Svetlin. V začetku leta je bilo 
148 članov, koncem pa 142. Pomočniški zbor gremija 
je štel 31. decembra 1906 472 članov (332 moških in 
140 ženskih). Hlapcev in drugih uslužbencev je bilo 
koncem leta 178 (156 + 22). Gremiju je pripadalo 130 
učencev in praktikantov. Odbor je imel 8 sej. Došlo 
mu je 420 dopisov. Bil je en občni zbor. Nato je 
poudarjal poročevalec, da nekateri , člani gremija ne 
vpoštevajo določil obrtnega reda in zadružnih pravil 
glede učencev, ki jih ne pošiljajo redno v šolo. To je 
grajati, ker učenci morajo dobiti potrebno izobrazbo, 
v kar so prisiljeni in zavezani po obrtnem redu in 
gremijalnih pravilih. Obrtne nadaljevalne šole, usta
novljene za vajence, ne zadostujejo zahtevam trgov
skega stanu, zato si je gremij ustanovil sam svojo 
šolo, katero vzdržuje z ogromnimi stroški, da se trg. 
vajenci za svoj prihodnji poklic primerno izobrazijo. 
Ker gre gremij svojim članom kolikor mogoče na roko, 
sme pričakovat od njih, da tudi oni store svojo dolžnost 
glede učencev, ker bi moral sicer upotrebiti stroge 
predpise obrtnega reda in zadružnih pravil. Vsak učenec, 
ki je zadostil pogojem oz. predpisani učni dobi, mora 
dobiti učno izpričevalo; oni učenec, ki je dovršil gre
mijalno trgovsko šolo z dobrim uspehom, dobi učno 
pismo. Letos so se prijavili gremiju le 4 učenci, ki so 
dobili učno pismo. Ker se v novem obrtnem redu, ki 
stopi v veljavo avgusta t. L, zahteva tudi za trgovski 
stan dokaz usposobljenosti, bo za one učence, ki doslej 
niso zahtevali učnega izpričevala od svojega gospo
darja jako neprilično, če se bodo hoteli samostojno 
etablirati. Gremij bo o tem obvestil pismeno vse go
spodarje, ki imajo učence. Kakor vsako leto je tudi

preteklo leto obrnil gremij vso pozornost na gremijalno 
šolo. Za njo je dala mestna občina letnega prispevka 
1000 K, trgovska in obrtna zbornica 300 K. Carinska 
filijalka na tukajšnji glavni pošti se je dosegla po 
mnogem trudu gremija, dasi je to na vse zadnje samo 
malenkost. Misel na povečanje skladišča na državni 
železnici v Spodnji Šiški je gremij opustil, ker se 
je izvoz po gorenjski železnici vsled nove železnice 
zmanjšal. K zborovanju, ki se je vršilo 24. in 25. maja 
na Dunaju in ki je prerešetavalo vprašanje o izpre
membi postave za konsumna društva in pridobitne 
zadruge, je gremij poslal samo obširno poročilo in 
statistične podatke o konsumnih društvih in pridobitnih 
zadrugah v slovenskih deželah. Gremij pristopi ■ cen
tralnemu zastopstvu vseh trgovcev in trgovskih društev 
na Dunaju po vzorcu zveze industrijcev, agrarcev in 
delavstva. Prošnji „Merkurja“, naj gremij deluje na to, 
da bi vse javne in privatne trgovske šole poklicale k 
sklepnim skušnjam tudi praktične trgovce, da bi prišel 
v te šole bolj praktičen duh, se je odgovorilo, naj 
„Merkur“ dela na uresničitev te ideje. Spomenico 
društva tvrdk s kolonijalnim blagom na Dunaju glede 
izpremembe sedanje eksportne akademije v višjo trg. 
šolo z značajem vseučilišča je odstopilo načelstvo tu
kajšnji trgovski in obrtniški zbornici s prošnjo, naj jo 
podpira. To poročilo se je odobrilo.

Računski zaključek izkazuje za leto 1906. 6500 K 
47 h dohodkov in 1014 K 65 h stroškov. Med do
hodki je posebej omeniti : obresti vrednostnih papirjev 
1846 K 92 h, doklada članov za 1905 1420 K, knjižica 
Kranjske hranilnice 760 K 17 h, posojilo 1700, K med 
stroški pa: plača osobju 2606 K 60 h, šola 2124 K, 
31. dec. 1900 v gotovini 485 K 82 h. Premoženjsko 
stanje izkazuje 51.116 kron 82 h, torej za 247 K manj 
od leta 1905, kar je nastalo vsled padle vrednosti vred
nostnih papirjev. Ker so pregledniki našli vse knjige 
in račune v redu, je bil od g. Goloba predlagani 
absolutorij načelstvu soglasno sprejet. Za skupni pri
manjkljaj 2300 K se je določila doklada po 15 K na 
vseh 142 članov. Pri volitvah so bili v razsodiški odbor 
iznova izvoljeni : gg. Ivan Korenčan in Rohrman, 
ki sta po žrebu izstopila, za namestnike pa gg. Karel 
Seunig, Anton Škof (mesto umrlega Ivana Seu
niga) in Fran Štupica. Pri slučajnostih se je skle
nilo sledeče: Trgovskemu društvu „Merkur“ se dovoli 
400 K podpore, tvrdkama Ivane Treo in Karoline 
Schiffer kot trgovinama s kurivom, se dovoli izstop 
iz gremija, ker se snuje obrtna zadruga za mesto Ljub
ljana, tvrdkam Deghenghi, Grassi in I. & St. 
Tauzher se pa ne dovoli, ker so pred vsem trgovine 
z lesom. Trg. društvo „Merkur“ je prosilo gremij, naj 
deluje na to, da ne bodo nekateri člani imeli preveč 
učencev, pomočniški zbor gremija je pa želel, naj se 
določi v gremijalnih pravilih natančno število vajencev.
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K večjemu naj bi bili trije. Na ti dve želji je opomnil 
tajnik, da ima 50 članov vajence, 4 člani so jih imeli 
neopravičeno preveč. Načelstvo bo gledalo, da se to 
ne bo več dogajalo, sedanjih preveč-učencev se pa ne 
more vreči na cesto. Ko pride v veljavo novi obrtni 
red, se bo na izrednem občnem zboru razpravljalo 
glede vajencev. G. dr. BI o dig je pojasnil določbe v 
novem obrtnem redu glede učencev. Drugi predlog 
pomočniškega zbora je šel nato, da bi se odpiranje 
in zapiranje trgovin vršilo ob gotovih urah ; za trgovine 
z jestvinami se želi za letni čas odpiranje ob 7. zjutraj, 
zapiranje ob 8. zvečer, po zimi ob 7. zjutraj in ob
7. zvečer, za vse druge trgovine pa za vse leto 
odpiranje ob polu 8. zjutraj in zapiranje ob 7. zvečer. 
Predlogu občni zbor ni mogel ugoditi, ker je taka ure
ditev mogoča le potom dež. zakona. K stvari sta go
vorila Škerbinc, ki se je kot delegat pomočniškega 
zbora zavzemal za predlog in g. Kavčič, ki je stavil 
predlog, naj se gremij informira pri vseh svojih članih, 
kakšno stališče zavzemajo proti temu, da se izpozna, 
ali je potrebna večja utesnitev delavskega časa ali ne. 
Ta predlog je bil sprejet. Prebral se je nato poziv 
gremija dunajskih trgovcev, naj bi se ljubljanski tovariši 
uprli zvišanju telefonskih pristojbin. Priloženi cirkular 
je obsegal razne načine, kako se lahko oškoduje poštno 
upravo, ne da bi trgovec pri tem trpel kako škodo. 
Gremij odpošlje na trgovinsko ministrstvo resolucijo, 
v kateri ne le da protestira proti zvišanju telefonskih 
pristojbin, ampak zahteva celo, da se morajo te znižati 
v pospešitev razvoja prometa. Po izčrpanem dnevnem 
redu se je g. načelnik zahvalil vsem udeležencem, zlasti 
pa gosp. dr. Blodigu za navzočnost pri zborovanju 
in je to zaključil.

Pristojnost sodišča za fakture.
Pristojnost sodišča za fakture določuje v našem 

zakonodajstvu § 88 odst. 2 zakona z dne 1. avgusta 1895, 
ki pravi, da je med osebami, ki izvršujejo kak trgovski 
obrt, pristojnost sodišča utemeljena v kraju izpolnitve, 
ako se sprejme, ne da bi se jo grajalo, fakturo, ki je 
obenem z blagom ali še poprej dospela in ki ima 
opazko, da se plača in toži na gotovem kraju. Ta 
klavzula, ki je navedena na fakturi, obstoji večinoma 
v besedah: „Plača in toži se v . . .“

Čeprav se zdi vsakemu ta predpis dovolj jasen, 
vendar je besedilo zakona podvrženo kontroverzam 
zlasti v besedah „ako se sprejme fakturo, ne da bi se 
jo grajalo.“ Kaj pa potem, če se jo graja? Da se 
fakture vračajo, je to nekaj vsakdanjega. Kupec n. pr. 
trdi, da sploh ni ničesar naročil, ali da je naročilo 
pravočasno kakor je bilo domenjeno preklical, ali da 
je mesto naročenega dobil nenaročeno blago, ali da 
blago ne odgovarja pogojem, vzorcu, da so cene dražje,

da so plačilni pogoji enostransko izpremenjeni i. t. d. 
Redko se pa zgodi, da bi kupec obenem z nave
denimi vzroki tudi klavzulo „plača in toži se v . . .“ 
ali pa klavzulo samo kot tako grajal. Nastalo je torej 
neizogibno sporno vprašanje, če je kupec, ki je sicer 
fakturo iz enega gori navedenih vzrokov grajal, toda 
ni omenil klavzule „plača in toži se v . . .“, podvržen 
kljub temu pristojnosti sodišča v zmislu fakture.

Pri nižjih sodiščih je navadno veljalo mnenje, da 
ne velja pristojnost sodišča v zmislu fakture, če se je 
faktura sploh ali vsaj v najvažnejših točkah grajala. 
Ta praksa je bila za prejemnika fakture ugodna, toda 
najvišji sodni dvor je bil drugega in sicer nasprotnega 
mnenja. Po tem mnenju je pristojnost sodišča v zmislu 
fakture le tedaj neutemeljena, če se je klavzula „plača 
in toži se“ kot taka izrecno odklonila. To stališče je 
bilo za prejemnika fakture glede sodne pristojnosti tudi 
v slučajih krivično, v katerih se je pokazalo, da je 
n. pr. njegov ugovor, da ni ničesar naročil, resničen. 
Plenarna odločba najvišega sodnega dvora, katero je 
pred kratkim povzročilo justično ministrstvo, skuša med 
nasprotujočimi mnenji ustvariti kompromis, čigar vsebina 
je za trgovce tolike važnosti, da ga v izvlečku pri
občujemo.

„Da se trgovec ubrani pristojnosti sodišča v zmislu 
fakture, ni treba prejemniku fakture izrecno grajati 
klavzule: „plača in toži se v . . .“, ki utemeljuje pri
stojnost sodišča. Zadostuje, da glede fakture kaj izjavi 
ali stori, iz česar se jasno vidi, da fakture po celi 
vsebini ni hotel sprejeti. Kakšna izjava ali dejanje ta 
namen izpolni, je presoditi po konkretnih okolnostih 
posameznega slučaja. Če se je blago naročilo ali ne, 
je za vprašanje o pristojnosti sodišča brez pomena.“

Najvišji sodni dvor pripominja k temu v svojih 
razlogih, da gotovo ni v zmislu zakona, ako bi že 
vsaka še tako neutemeljena graja fakture zadostovala, 
da se izključi pristojnost sodišča. Ako prejemnik n. pr. 
graja le klavzulo o načinu odpošiljatve, o plačilnih rokih, 
o reklamacijah ali o skontu, se po sebi umevno še ne 
more smatrati, da ni hotel zavrniti klavzule „plača in 
toži se,“ ker bi se sicer ne dalo razvideti, zakaj bi 
tudi te opazke ne grajal. Ako je pa graja jasno, čeprav 
ne izrecno, naperjena zlasti zoper omenjeno klavzulo, 
se mora pristojnost sodišča v zmislu fakture umakniti. 
Eno in isto ravnanje se pa lahko različno tolmači. 
Vrnitev fakture je praviloma enaka nesprejemu le-te. 
Ako se pa faktura vrne le v svrho poprave kake por 
stranske opazke, se s tem še ne ovrže pristojnost 
sodišča. Vedno se pa mora graja tikati fakture in 
nele blaga. Tudi prejemnik nenaročenega blaga mora 
fakturo na isti način grajati kakor če bi naročil 
fakturirano blago.

S to najvišjo odločbo gotovo še niso dvomi rešeni. 
V mnogih slučajih se bo sodnik moral še vprašati, če
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je smatrati klavzulo „plača in toži se“ za grajano ali 
ne. Rešitev tega vprašanja v posameznih slučajih ni 
vedno tako enostavna in gotovo provzroča spornim 
strankam večje ali manjše stroške. Vendar se najvišja 
odločba ni mogla drugače glasiti. Želeti bi res bilo, 
da bi zakon vse dvome rešil, ker ima zlasti prodajalec, 
ki hoče hitro in brez nepotrebnih stroškov priti do 
denarja, največji interes na tem, da se izogne dragim, 
dolgotrajnim sporom o kompetenci. Toda praksa ne 
more tu pomagati; tu je odločilna le zakonodaja.

Iz gornje odločbe je vsakemu, ki to čita, vsaj 
toliko jasno, da bo vedel, kaj namerava z grajo fakture 
doseči; ali ovreči .celo fakturo ali le pristojnost sodišča. (

714—n. i

O fakturi.
Spisal Rudolf Šega.

(Dalje.)
S tem, da se fakturo proglaša za obvezno za 

prodajalca, še ni izključeno, da bi ne mogel ugovar
jati, češ da se je zmotil; to zmoto more vedno na
vajati, sicer z gotovo omejitvijo, namreč, da mora biti ' 
zmota po § 876. obč. zak. taka, da jo je moral kupec 
zapaziti, tako n. pr. če je zmota v seštevanju, katero 
bi kupec moral zapaziti pri preračunjevanju.

Na enak način se more n. pr. prodajalec zmotiti 
in se more na to zmoto tudi sklicevati, če je zapisal : 
„Poslali smo Vam franko“, pri tem pa voznine ni 
plačal : v tem slučaju je moral kupec zapaziti zmoto 
in torej ne more zahtevati od prodajalca nagrade za 
izplačano voznino.

V drugih slučajih bo mnogokrat pač težko pro
dajalcu dokazati, da je kupec moral zmoto zapaziti, 
tako n. pr. če je bil v fakturi naveden 3 mesečen rok 
plačilni, čeprav je bil dogovorjen 2 mesečen, ali pa če 
je bil naveden večji Skonto kot pa dogovorjeni. V takih 
slučajih se lahko kupec sklicuje na to, da je mislil, da mu 
hoče prodajalec iz kulantnosti dovoliti te ugodnosti, da bi 
si tako zagotovil tudi nadaljne trgovske zveze. Pri 
razsojevanju takih slučajev so odločilne vse okolnosti 
in razmere.

Ta izvajanja veljajo glede opomb, ki se tičejo 
pravnih obveznosti (plačilni rok, embalaže itd.).

Drugače je pri opombah, ki so le navadno 
sporočilo in ki ne vplivajo na pogodbo ali pa na 
nekatere pogoje pogodbene (danes smo Vam poslali po 
pošti . . . itd.). N. pr. prodajalec pošlje 15. decembra 
fakturo z opombo: „Danes sem Vam poslal“. Blago je 
bilo pa faktično že 13. decembra oddano špediterju in 
zadeva od tega časa nevarnost vožnje kupca. Dne 
15. decembra je bilo blago pri vožnji poškodovano. V 
tem slučaju se bode kupec proti temu branil, da bi 
bilo poškodovano blago ono, katero mu je bilo po
slano, in sklicuje se pri tem na fakturo, vsled katere

je bilo blago šele 15. decembra odposlano. Pravno do
mnevanje bode tudi na strani kupca in bode moral 
prodajalec dokazati, da je faktično dne 13. decembra 
blago za kupca špediterju oddal.

III. Obveznost fakture za kupca.
Gbčno.

Težko se da odgovoriti na vprašanje, ali in v ko
liko je faktura obvezna za kupca, ali vselej, če je 
bila sprejeta, veže kupca, in ali ga cela njena vsebina 
brezpogojno veže. Zakon o tem ne govori in sodne 
razsodbe so neenake, mnogokrat si celo nasprotujejo.

V tej smeri se tudi po mojem mnenju razsojujejo 
po razmerah vsakega posameznega slučaja posebej in 
ne morejo se napraviti občna pravila za vse slučaje. 
Tu razsoja preje pravno čuvstvo trgovskega sveta, kot 
pa suhoparni paragrafi.

Toda vendar je potrebno, da si postavimo go
tova pravila, na podlagi katerih bi se potem mogli 
razlagati in razsojati posamezni slučaji.

Najglavnejši temelj je ono vladajoče zaupanje — 
Treu und Gauben — da vsakdo ravna pošteno, reelno 
in pa spodobno, in da se more vsakdo zanašati na 
reelnost, poštenost in spodobnost do kontrahenta. Pro
dajalec mora fakturo reelno in pošteno izpolniti, kupec 
se mora pri sprejemanju faktur spodobno vesti, in če 
spodobnost zahteva odgovor — odgovoriti.

Tako n. pr. če se sklene trdno pogodbo, toda 
prodajalec vendar pripiše na fakturi opombo, ki tej po
godbi nasprotuje, v tem slučaju ravna prodajalec, ne
redno, vsled tega mora kupec to opombo ignorirati. 
Spodobnost ne zahteva, da bi na nespodobnost pro
dajalčevo reagiral. Če pa prodajalec pripiše fakturi 
opombo, ki ne nasprotuje pogodbi, in torej na ta način 
mesto dolgovezne korespondence vpraša kupca, ali so
glaša z gotovo naknadno opombo, — tedaj je spodobno, 
da kupec popolnoma navadno odgovori, da ne soglaša, 
in s tem je stvar rešena.

Ravno pri izpolnjevanju faktur more kupec priča
kovati, da se prodajalec ne bo pri izpolnjevanju fakture 
nespodobno obnašal in sicer v škodo kupčevo in v 
svojo korist, da n. pr. noče računati s tem, da bo kupec 
to pregledal. (§§ 1296. in 1297. obč. zak.).

Nadalje se mora početje obeh strank preje razla
gati v korist veljavnosti pogodbe, pri čemer se mora 
večkrat ozirati tudi na voljo strank (§ 6. obč. zak.), 
kakor določno zahteva § 278 trg. zak. „sodnik mora 
poizvedeti voljo pogodnikov“.

Pri tem raziskovanju volje je treba stati na sta
lišču, da so stranke hotele delati pošteno, in nikdar, 
da so hotele druga drugo goljufati.

Popolnoma nedvomljivo je, da, kakor hitro se 
stranke dogovore o blagu in ceni, je kupčija v el j a vna, 
drugi pogoji so postranski.
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Pri tem si je treba misliti, da, če se stranki nista 
dogovorili o postranskih pogojih, jima pomaga zakon
— kakor hitro sta se torej stranki dogovorili o blagu 
in ceni, sta se na nekak način dogovorili tudi o drugih 
pogojih (plačilni rok i. t. d.) in sicer tako, kakor do
loča zakon za te pogoje. —

IV. Posamezni slučaji.

Brezdvomno je faktura za kupca obvezna, če je 
njeno celo vsebino pripoznal, četudi to priznanje ne 
izključuje dokaza zmote ali goljufije.

Fakturo moremo pa tudi molče pripoznati in sicer 
s takim početjem, ki — če se uvažuje vse okolnosti
— ne dopusti po § 863. obč. zak. nobenega razumnega 
povoda, da bi se moglo dvomiti o tej odobritvi, torej 
izključuje vsak dvom, da smo fakturo odobrili. Če se 
tak slučaj prigodi, je najboljše, da ga posebej preskusimo.

Obče lahko rečemo: Nihče ni v principu prisiljen 
odgovarjati, čeprav navadno zaupanje med trgovci za
hteva, da se faktura, pravzaprav opomba, ki ne ugaja, 
graja. Če se tega ne napravi, tedaj prav lahko skle
pamo na. tiho soglašanje.

Izjemo dela predvsem slučaj, če faktura ne od 
govarja dogovoru strank, kajti v tem slučaju ravna 
prodajalec nespodobno, če fakturo v nasprotju z iz
recnim dogovorom izpolni, in kupec more to nespodobno 
ravnanje prodajalčevo ignorirati.

Dogovor strank more biti predvsem izrecen, naj 
bo že ustmen ali pismen ; in v tem slučaju je samo
obsebi razumljivo, da je faktura, ki temu izrecnemu 
dogovoru nasprotuje, neobvezna. Toda tudi tukaj se 
more dogoditi, da je kupec vsled običajne zaupljivosti 
zavezan odpisati. N. pr. A kupi po ustnem dogovoru 
od potnika firme B blago na 5 3mesečnih obrokov, v 
fakturi pa je bilo navedeno 5 2mesečnih obrokov. 
A fakture ni grajal in je bil obsojen, ker je sodišče 
sodilo s stališča, da je A — z ozirom na to, da je bila 
pogodba ustmeno s potnikom sklenjena — mogel pri 
prejemu fakture razvideti, da je najbrž potnik firmi B 
pogoje kupčije slabo sporočil, kar se je tudi dokazalo, 
in da je bila torej dolžnost kupčeva firmo B na to na
pako opozoriti. Če bi A to storil, tedaj bi brezdvomno 
veljala ustmena pogodba; tako se je pa mislilo, da 
kupec soglaša s spremenjenimi termini. Če bi pa potnik 
firmi B kupčijo pravilno sporočil, ali pa če bi bila 
kupčija pismeno sklenjena in bi firma B sklepno pismo 
dobila, tedaj bi A ne mogel fakture grajati, kajti firma 
B ni bila opravičena enostransko spreminjati.

Dogovor glede posameznih pogodbenih pogojev 
se lahko zvrši tudi molče, tako n. pr. če obstoji med 
strankami daljša trgovska zveza in ima kupec na do
tično blago vedno gotov respiro, ali pa če se je kupčija 
sklenila na podlagi cenovnika ali prospekta, na katerem 
je imel prodajalec svoje pogoje natiskane, n. pr. em

balaže ne jemljeno nazaj; blago pošiljamo le proti 
povzetju i. t. d. Tudi tukaj velja vsebina fakture le tedaj, 
če ne nasprotuje takemu tihemu dogovoru. —

Dogovor glede posameznih pogojev se more, ne 
da bi se o njih posebej dogovarjalo, tudi izvršiti, če 
se kupčija na borzi sklene; v takem slučaju se stranke 
podvržejo uzancam dotične borze. Pri takih kupčijah 
veljajo uzance kot del pogodbe in je opomba fakture, 
ki uzancam nasprotuje, za kupca neobvezna. Po borznih 
uzancah je kupec mnogokrat na boljšem glede posa
meznih postranskih pogojev nego po zakonskih določilih.

Tako določa na primer § 134 uzance praške pro
duktne borze, da se mora hmelj — če ni bilo drugače 
dogovorjeno — poslati franko do postaje kupovalca, 
§ 135 pa, da pri prodajanju hmelja pivovarnikom velja 
kot plačilni rok doba 9 mescev. Če torej stranke na 
borzi sklenejo kupčijo s hmeljem in napiše prodajalec 
na fakturo: „Poslali smo na Vaš račun . . . . plač
ljivo v 30 dneh,“ tedaj ne more kupec te fakture gra
jati, kajti prodajalec jo je pravzaprav izpolnil v nasprotju 
z dogovorom, za kar pa ni bil opravičen.

Zanimiva je določba § 27. uzance budapeštanske 
borze, ki pravi, da morata vkladarino (Lagerzins) za 
slučaj, če se prejemanje blaga vsled deževnega vremena 
zadržuje, plačati obe stranki in sicer vsaka polovico. (Kot 
deževni dan se smatra dan, če dežuje do 10. ure do
poldne, kolikor hoče dolgo, ali pa če je od 10. ure 
dopoldne pa do 2. ure popoldne najmanje 1 uro de
ževalo). Prodajalec torej ne sme napraviti na fakturo 
opombe : Prevzeti je tudi ob deževnih dneh, ker se 
sicer vkladarina ne nadomesti. Taka opomba bi bila 
za kupca, tudi če ni protestiral, neobvezna — seveda 
le v slučaju, če se je kupčija sklenila na borzi. —

Dvomljivo je, kako se naj kupec obnaša, če kaka 
opomba na fakturi nasprotuje trgovskim uzancam 
in če kupčija ni bila sklenjena na borzi.

Pregnantnih trgovskih uzanc t. j. takih, katere bi 
vsak trgovec poznal in kot samoobsebi razumljive smatral, 
imamo zelo malo ali jih pa morda sploh nimamo. To 
potrjuje izkušenost, da namreč izvedenci v trgovskih 
navadah zelo pogostoma podavajo mnenja, ki so si 
popolnoma nasprotna.

Pri nas se le pri nekaterem blagu, kjer se stranke 
vedno podvržejo borznim uzancam (moka, sladkor), 
krije trgovska navada z borzno uzanco. Sicer se pa 
le težko take navade določijo kot navade vedno ve
ljavne.

V poslednjem času se pleteno in triko-blago brez 
posebnega dogovora pošilja franko. Toda vzrok temu 
pač ni trgovska navada, temveč kulanca prodajalčeva.

Vsled tega moremo priporočati, naj kupec fakturo, 
katera po njegovem mnenju nasprotuje trgovski navadi, 
iz previdnosti graja, posebno tedaj, če ni prav gotov,

! da taka trgovska navada obstoja. —



Stran 44. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Št. 4.

Navedli smo že, da ima zakon, če se stranki glede 
posameznih točk pogodbe nista dogovorili, gotove pred
pise, s katerimi se pogodba na nekak način dopolnjuje, 
n. pr. o dobi in kraju plačitve, o troskih in nevarnosti 
transporta, o reklamaciji i. t. d.

Tudi tu nastaja vprašanje, kako se ima kupec ob
našati, če katera izmed opomb na fakturi ne odgovarja 
zakonu.

Če gremo s stališča, da zakonita določila nado
meščajo dogovor in da so se torej stranke tem zakonitim 
določilom nekako podvrgle, moramo priznati, da dela 
prodajalec nepravilno, če enostransko spremeni fakturo 
v škodo prodajalca.

Tako ima n. pr. po § 347 trg. zakonika vsak 
kupec pravico blago pregledati in ga, če ne odgovarja 
pogodbi, grajati. Če bi torej na fakturi n. pr. stalo: 
Na reklamacije se sploh ne oziramo - Reklamationen 
werden nicht angenommen, tedaj ravna prodajalec s to 
opombo proti zaupljivosti in kupec more to opombo 
navadno ignorirati, ne da bi s tem škodil svojim pra
vicam.

Iz trgovske prakse.
5. O ležnini (Lagerzins) na železnicah.

1. Pri sprejemu blaga je blago 24 ur prosto ležnine. Ako 
stranka blaga, katero mora sama naložiti, ni naložila, ali pa ni 
blaga, katero mora železnica sama naložiti, docela na železnico 
pripeljala, se po preteku te dobe naslednje pristojbine računajo:

1. Za navadno brzovozno blago za 100 kg in 1 dan 72 vin., 
izjema je za firnež, petrolej, žveplenke, različna eterična olja, za 
katera je potem za 100 kg in 1 dan 36 vin. plačati.

2. Za tovorno blago :
«) katero sme železnica v odprtih vozovih prevažati, na primer 

premog, pesek, opeka, surovo železo in les, za 100 kg in 
1 dan 0'44 vin. ;

b) za tovorno blago, ki je gorljivo, oziroma nevarnost vnetja 
velika, n. pr. petrolej, bencin, volna, lan in vse vrste blago, 
mastjo prepojeno, za 100 kg in 1 dan 24 vin. ;

c) za vsako drugo navadno blago za 100 kg in 1 dan 3 6 vin. 
Za pod 1. in 2. označeno blago znaša najmanjša pristojbina

5 vin., in že 1 kg črez 100 kg velja pri računanju pristojbine 
za 100 kg.

II. Važnejše in v praksi tudi pogostejše uporabljajoče se 
določbe o ležnini pri oddaji blaga. Velik razloček med sprejemom 
in oddajo blaga je rok, do katerega sme blago ležati, ne da bi se 
ležnina zaračunala. Med tem ko je pri sprejemu blago le 24 ur 
prosto ležnine, je pri oddaji vsaj navadno brzovozno in tovorno 
blago dlje časa prosto ležnine.

Ležnine prosti čas znaša:
1. pri brzovoznem blagu 48 ur.
2. pri tovornem blagu :

a) za slamo, seno, smodnik, volno, dlako, svilo, lan in vrvi 24 ur;
b) za mineralna in eterična olja itd. izvzemši olje za mazanje 48 ur;
c) za vsako drugo blago 4 dni.

Ležnina se računa po preteku navedene proste dobe, in sicer 
se dan objave računa kot prvi prosti dan. Ako je dan objave ne
delja ali praznik ali med ležnine prostim časom nedelja ali praz

niki, se ležnine prosti čas za te dni podaljša. Po preteku ležnine 
prostega časa se računa za različno blago ista ležnina, oziroma 
pristojbine, katere so pod I. omenjene. /. č>.

Raznoterosti.
Na kateri način bo dokazati sposobnost za trgovinske 

obrte, za katere predpisuje obrtna novela sposobnostni dokaz?
Sposobnost za trgovanje bode dokazati z učnim izpričevalom 
ki naj izpričuje, da se je učno razmerje pravilno dokončalo. Ko
liko časa naj traja učna doba, zakon ne predpisuje. Zahteva le, 
da je v učnem izpričevali! potrjena pravilna in redna dovršitev 
učnega razmerja. Poleg učnega izpričevala je potrebno izpričevalo, 
ki potrjuje, da je bil zglasitelj obrta vsaj dve leti v službi pri 
kakem trgovskem obrtu. Ni torej potrebno, da se izkaže službo
vanje kot trgovski pomočnik za isto stroko trgovine , katero 
hoče samostojno izvrševati. Zakon polaga važnost na izvežbanje v 
trgovskem poslovanju sploh ter se ne drži formalnih zahtev na ta 
način, da bi vezal trgovskemu naraščaju roke glede posamezne 
trgovske stroke. Prehajanje, oziroma prosta izber posamezne stroke 
trgovanja ni omejena. Tako je n. pr. mogoče, da se more izvežban 
trgovski pomočnik manufakturne stroke samostojno etablirati kot 
trgovec s špecerijskim blagom ali trgovec z mešanim blagom. 
Poklicna izbera je tako na vse strani prosta in neomejena. Dasi

t zakon glede učne dobe ne določa, kako dolgo mora trajati, je 
garancija, da se zakonito predpisanemu sposobnostnemu dokazu 
ne bo moč ogniti, dana na eni strani v tem, da mora učni gospodar

' v učnem izpričevalu potrditi pravilno in redno dokončanje učnega 
razmerja. Na drugi strani pa zakon določa, da mora zglasitelj ka
kega, na sposobnostni dokaz vezanega trgovinskega obrta izkazati 
po izpričevalih, da je v celoti bil vsaj najmanj pet let v 
trgovinski službi. Ker je v zakonu izrecno rečeno, da mora 
doba serviranja pri trgovini ali, kar je isto, pomočniška doba zna
šati vsaj dve leti, preostanejo za učno dobo tri leta. Seveda pri 
tem ni rečeno, da ne bi mogla biti učna doba krajša. Kakor hitro 
pa bi se po izpričevalu pokazalo, da je bil zlgasitelj ti. pr. dovršil 

i le dveletno vajenško dobo, nastane potreba, da se izkaže zategadelj 
z vsaj triletno pomočniško dobo. V vsakem primeru mora priti do 
veljave volja zakonodajalca, da znaša celotna zaposlenost v trgo
vini vsaj pet let. —

Obrtna novela dopušča, da se sposobnostni dokaz za trgo
vino donese ne le z izpričevalom o pravilno dokončani učni dobi 
pri kakem trgovcu ter o pomočniški vporabi pri trgovskih podjetjih, 
marveč tudi na ta način, da se zglasitelj izkaže s tem, da je 

I prakticiral v kontorju kakega tovarniškega podjetja ter da je služil 
pri kakem obrtnem podjetju, bodisi da je opravljal službo pri 

j prodaji blaga ali pa, da je služil v kontorju. V obeh teh primerih 
mora dokazati z izpričevali, da je čas njegovega službovanja v 
celoti dosegel vsaj dobo petih let. S to določbo se hoče omogočiti eta- 

, bliranje tudi osebam, ki sicer niso servirale v trgovini, pač pa si z 
I večletnim službovanjem v kontorjih, trgovskih in industrijalnih 

podjetjih pridobile izurjenost v trgovskem poslovanju. V enem 
! kakor drugem primeru gre v bistvu za sposobnostni dokaz, ki se 
j ga donaša z dokazom o dejanski vporabi pri kupčijskih podjetjih. 

Za dokaz v zakonu zahtevane faktične vporabe gre v prvi vrsti. 
Treba pa je dalje uvaževati pri tem vprašanju osebe, ki so po
hajale trgovske šole. Za absolvente raznih trgovskih 
učilišč bi bilo pač trdo, če ne bi zakon upošteval dejstva, da so 
si trgovskega znanja pridobivale z obiskovanjem strokovnega po
uka. Obrtna novela jemlje ozir na to okolnost in dopušča, da stopi 
na mesto dokaza o dejanski vporabi pri trgovini sami ali pri indu
strijalnih podjetjih izpričevalo o dovršitvi trgovskih učilišč. Po
drobne ureditve tovrstnega sposobnostnega dokaza v obrtni noveli 
sami ne najdemo ; ker je treba vpoštevati raznolične razmere,
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prepušča zakon trgovskemu in naučnemu ministrstvu, da ob sodelo
vanju trgovskih zbornic in, trgovskih gremijev izdela detajlirana 
določila. Pri tem bode imenoma navesti vsa tista učilišča, katerih 
izpričevala bode ob donašanju sposobnostnega dokaza smatrati za 
vpoštevna. Določiti bode, v koliko morajo izpričevala takih stro
kovnih zavodov nadomestiti faktično službovanje v trgovskih pod
jetjih. Eno pa poudarja zakon izrečno: za popolno nadome
stilo petletne trgovske prakse se taka izpričevala ne 
smejo proglasiti. Celo absolventom višjih trgovskih šol bode 
treba izkazati se z izpričevali, da so bili po dovršitvi svojih 
trgovskih študij vsaj eno leto v trgovski praksi. Končno ima zakon 
določbe, ki govore o tem, v koliko so dopustne olajšave glede 
sposobnostnega dokaza v trgovini. Da se v ozira vrednih primerih 
omogoči prehod od proizvajalnih obrtov, ter od trgovinskih obrtov, 
ki niso vezani na sposobnostni dokaz k trgovinskim obrtom, ve
zanim na sposobnostni dokaz, dovoljuje zakon slično kakor je to 
sedaj urejeno pri rokodelskih obrtih, da obrtna oblastva izpregle- 
dajo donos sposobnostnega dokaza na način, kakor ga predpisuje 
zakon za normalne razmere. Tako dispenziranje je dopustno le 
pri osebah, ki so imele vsaj pet let opravka pri prejšnjem obrtnem 
poslovanju.

Če prične kakšna javna trgovska družba izvrševat 
trgovino, za katero zakon predpisuje sposobnostni dokaz, mora 
vsaj eden javnih družabnikov izpričati zakonito predpisano spo
sobnost.

Trgovske zbornice zoper zvišanje telefonskih pristojbin.
Dne 3. t. m. se je vršilo na Dunaju zborovanje zastopnikov skoro 
vseh avstrijskih trgovskih in obrtniških zbornic. Razpravljalo se je 
o naredbah trgovinskega ministrstva z dne 22. decembra 1906, s 
katerimi so se zvišale poštne, brzojavne in telefonske pristojbine. 
Po zelo živahni debati se je sprejela resolucija, ki omenja v 
začetku skupno mnenje vseh zbornic, ki se je oddalo ministrstvu, 
preden so izšle naredbe in v katerem so vse zbornice zavzele 
stališče, da je zvišanje poštnih pristojbin vsled finančnega 
položaja tako pošte kakor države neopravičeno; glede tele
fona so zbornice predlagale, naj se vpelje telefonska tarifa po 
nemškem sistemu, ki se je sijajno obnesel. Poudarjala se je nujna 
potreba, da se reformirajo telefonske pristojbine in predpisi, ki jih 
urejajo, da se pa sredstva za razširjenje telefonske mreže ne smejo 
zagotoviti z zvišanjem pristojbin po naročnikih, ampak s posojilom 
ali pa s preostanki letnega gospodarjenja. V naredbah z dne 22. 
decembra 1906 se pa stališče trgovskih zbornic popolnoma igno
rira. Zbornice morajo konstatirati, da kljub njih protiizjavam nove 
naredbe porabo telefona iz čisto fiskaličnih vzrokov 
podraže in oteže. Če se vlada vzlic temu sklicuje nato, daje 
došlo veliko novih prijav, dokazuje to le, kako nezadostno se je 
doslej skrbelo za telefonske naprave in kako živo se kaže potreba 
po tem prometnem sredstvu. Telefonska tarifa mora v prvi vrsti 
zagotoviti občno razširjenje telefona in. se vprašanje rentabilitete 
ne sme toliko časa spraviti v ospredje, dokler je ta naprava še v 
razvoju. Pri zadostnem zboljšanju telefonske mreže in umni urav
navi govorilnih pristojbin se bodo dohodki sami od sebe zvišali. 
Zbornice torej soglasno zahtevajo, da se razveljavijo gori 
omenjene naredbe kot vsemu avstrijskemu trgovstvu škodljive 
in da s? s sodelovanjem trgovskih in obrtniških zbornic ustanove 
nova tarifarična načela, ki bodo zagotovila neoviran razvoj tega 
prometnega sredstva. — Deputacija zastopnikov zborujočih zbornic 
je obiskala nato ministrskega predsednika barona Becka in trgo
vinskega ministra Fofta, ki je v enournem pogovoru razložil 
vzroke, ki so bili merodajni za izdajo omenjenih naredb. Trgovski 
minister je tudi omenil, da namerava izvršiti obsežno razširjenje 
telefonske mreže in tu bodo imele zbornice priliko, da oddajo 
svoje mnenje. N.

Nesreče kot vzrok konkurza. V konkurznih slučajih je 
kakor znano vprašanje, ako je dolžnik vsled nesreč prišel 
v položaj, da ne more plačati svojih upnikov, jako 
velike važnosti. Odločbi najvišjega sodnega kot kasacijskega dvora 
iz novejšega časa (št. 3216 in št. 3226 uradne zbirke), ki se pečata 
s tem tudi gospodarsko tako važnim vprašanjem, zaslužita, da se 
jih v javnosti, zlasti v trgovskih krogih, v polni meri uvažuje. V 
prvem slučaju se je kridatar s tem opravičil, da ga je bankerot 
prijatelja A., kateremu je iz prijateljstva podpisal menice, 
potisnil v konkurz. Kasacijski dvor se ni oziral na to opravičenje 
zato, ker mora vsakdo in zlasti trgovec, ki iz prijateljstva do drugih 
prevzame menične obveznosti, biti na to pripravljen, da se lahko 
pripete slučaji, ki ga prisilijo, da plača te menice. Vesten in pre
viden trgovec bo torej prevzel take obveznosti le v toliki meri, da 
mu je lahko vsak čas mogoče, vse svoje dolžnike pravočasno 
zadovoljiti. Sicer pa ravna brezdvomno nepremišljeno in brez
skrbno, ker s tem škoduje tako meničnemu prometu kakor tudi sebi 
in svoje upnike izpostavi v nevarnost materijelne izgube. O takem 
trgovcu, ki pride vsled insolvence tretjega, kateremu je iz pri
jateljstva podpisoval menice, v konkurz, se ne more trditi, da je 
brez lastne krivde postal nezmožen plačevanja. Kajti lastna nepre
vidnost vsled podpisa takih menic je povzročila njegovo insolvenco. 
Odločba št. 3226 se tiče zelo pomembne točke, če in v kakem 
obsegu more postati kupčijska konkurenca za kridatarja 
kot nezadolžena nesreča. Kasacijski dvor vobče ne prizna kup- 
čijske konkurence kot nezadolženo nesrečo. Toda v tej odločbi 
izreka, da nepričakovan nastop konkurence in sicer v velikem 
obsegu lahko opraviči kridatarja. Kajti vobče, kakor navaja kasa
cijski dvor, je dolžnost v konkurz prišlega trgovca, da se s pri
mernimi protisredstvi (povišana pridnost, zboljšanje produciranega 
blaga itd.) zavaruje proti škodljivosti konkurza. V konkretnem 
slučaju je izvrševal kridatar majhno opekarno, ki je začetkoma 
dobro šla. Toda občutna škoda jo je zadela, ko se je v nepo
sredni bližini ustanovila velika opekarna ki je izdelovala boljšo in 
cenejšo opeko. S to opekarno pa kridatar že izpočetka ni mogel 
konkurirati. Ta nepričakovana konkurenca, ki je kridatarja popol
noma pritisnila k tlom, je veljala vsled posebnih okolnosti kot 
nesreča v zmislu § 486 kaz. zak. in je bil kridatar oproščen.

— n.

Mednarodni bombažni kongres, in sicer četrti, se vrši od 
27. do 30. maja t. 1. na Dunaju. Razpravljalo se bo o uspehih in 
razvoju bombažne kulture izven Amerike, o poročilu v Ameriko 
poslane specijalne komisije o možnosti povzdige amerikanske bom
bažne kulture, o organizaciji bombažne industrije v posameznih 
deželah itd. V zadnjem času so se tudi japonske bombažne pre
dilnice pridružile mednarodni zvezi. Doslej so se vršili ti kongresi 
v Curihu, Manschestru in Bremnu.

Izvoz sladkorja 1906 znaša v Avstro-Ogrski v sirovem 
sladkorju 8,367.000 metrskih stotov proti 6,230.472 metrskih 
stotov leta 1905 in 5,429.684 q leta 1904, kar odgovarja za pre
teklo leto 1906 proti prejšnjemu letu za 2,146.000 q ali 34'4 
odstotkov več. Največja množina sirovega sladkorja se je doslej 
izvozila leta 1901 in sicer 7,726.000 q, toda tudi to število prekaša 
lanski izvoz za 8'04 odstotkov. Visoki izvoz je pripisovati v prvi 
vrsti visoki produkciji v zadnjem času, od katere spada na leto 
1906 13,261.000 q. V državi se je konzumiralo le 5,380.000 q, 
torej je bila Avstro-Ogrska leta 1906 s preostanki prejšnjih let 
navezana z več nego 9 miljoni q na izvoz. Denarna vrednost 
sladkornega izvoza znaša leta 1906 okroglo 195 miljonov kron 
proti 144 miljonov kron prejšnjega leta ; večje denarne vrednosti 
kot to leto še ni bilo nobenkrat doslej.
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Zacarinjanje embalaž iz železa in kovine. Naredba j 
finančnega ministrstva z dne 23. februarja t. 1. določuje, da se sme 
pri uvozu blaga, ki se bruto zacarini in ki je ovito z železom 
ali kovino, ako velja za ovoj višja carinska postavka nego 
za vsebino, na predlog stranke in pod gotovimi pogoji ovoj in ' 
blago posebej zacariniti. Teža ovoja mora biti natanko označena 
ali vgravirana na kovini ter obenem s potrdilom posvedočena.

Ustanovitev centralne zveze avstrijskih trgovcev. Gremij 
dunajskih trgovcev je sestavil pravila za centralno zvezo avstrijskih 
trgovcev, ki bi imela nalogo, biti osrednje mesto za zastopstvo in 
pospeševanje važnih skupnih interesov avstrijskih 
trgovcev in vplivati v vseh trgovskega stanu se tikajočih vpra
šanjih zakonodajstva in uprave v duhu gospodarskega 
napredka na državne in avtonomne organe. Tudi naše društvo 
je dobilo povabilo k pristopu in boo tem sklepalo v eni prihodnjih l 
sej. Takrat hočemo tudi obširneje poročati o tej akciji, ki je po 
našem mnenju jako velike važnosti za avstrijsko trgovstvo.

Občni zbor avstro-ogrske banke je bil letos tako številno 
obiskan kakor še nikoli. Temu je bil vzrok, da so hoteli Cehi 
spraviti svoja kandidata Wohanka in Rone v generalni svet. Večine 
sicer niso dosegli, pač pa znatno manjšino. Wohanka je dobil 
237 glasov, pri lanskem občnem zboru 185, pri predlanskem 140. 
Nemških glasov se je oddalo 440 proti 385 v preteklem letu. 
Občnega zbora se je udeležilo 750 delničarjev. Kakor se vidi iz 
navedenih številk, napredujejo Čehi z njim lastno vztrajnostjo tudi 
v tem oziru in enkrat morda prav kmalu bodo tudi dosegli svoje 
zastopstvo v generalnem svetu avstro-ogrske banke. Češki govor
nik prof. Fiedler je izjavil, do bodo Čehi v novem parlamentu, naj 
bo ta sestavljen kakor hoče, pri razpravi o obnovitvi privilegija 
banki zahtevali, da se statutarično določi češko zastopstvo v gene
ralnem svetu. Le pod tem pogojem bodo glasovali za obnovitev 
privilegija. — Letna dividenda se je določila za delnico 90 40 K. 
Državni upravi (avstrijska in ogrska) dobe od čistega dobička 
6,102.920 kron.

Zveza kranjskih mlinov se je kakor smo v zadnjem listu 
poročali, ustanovila in imela dne 26. marca t. 1. ustanovni občni 
zbor. V odbor so bili izvoljeni: za predsednika g. Ivan Knez iz 
Ljubljane, za podpredsednika g. Franc Majdič iz Vira, za tajnika 
g. Jak. Traun z Gline in za blagajnika g. Iv. Kuralt iz Domžal, 
za odbornike pa gg. Al. Teršan, Jos. Dul er in Iv. Nastran.

„Slovensko trgovsko društvo v Celju.“
Poštno hranil, položnice sta poslala g. Anton Stergar 

iz Braslovč in K. Cimperšek, trgovec v Laškem trgu v prid 
zaklada za ustanovitev trg. bolniške in podporne blagajne. Tudi 
druge gg. trgovce prosimo, da nam pošljejo nerabljene položnice.

Pravila „Slov. trg. društva v Celju“ so smatrati, ker 
ministerstvo notranjih zadev ni ugovarjalo premembi pravil, za 
potrjena in se skliče v kratkem občni zbor. Na podlagi novih 
pravil bo moglo društvo uspešneje delovati, česar dosedanja na 
majhen delokrog omejena pravila niso dopuščala. Novi odbor bo 
imel poleg predsednika 16 odbornikov in 4 namestnike. Z ozirom 
na zelo veliko število zunanjih članov se je oziralo na te s pri
mernim zastopstvom v društ. odboru. Dalo se jim je 7 odborniških 
mest (4 trgovci in 3 trg. nastavljenci). Po številu odborniških mest

(8 iz vrste trgovcev) bode imelo društvo v resnici značaj trgov
skega društva, ostala odb. mesta pripadajo 7 iz vrste trg. nastav
ljencev, 1 podpornih članov. Izmed glavnih točk društvenega 
programa navedemo namen ustanoviti trg. bolniško in podporno 
blagajno za Spod. Štajersko, ustanovitev slovenske trg. šole, posre
dovalnice nameščenja služb za redne člane itd. Število članov 
vedno raste. Do sedaj šteje društvo nad 150 članov in se je nade
jati, da se v bodoče število znatno pomnoži. Vsestransko zanimanje 
za društvo dokazuje dejansko potrebo tega in z združenimi močmi 
bomo dosegli uresničenje stavljenih ciljev. Želimo, da se narodno 
trgovstvo trdno oklene našega društva in tako ustvari slovensko 
organizacijo, ki naj bo vsakemu v ponos, proti nemškemu prodi
ranju na naši zemlji v gospodarskem oziru pa močan jez. Na delo 
torej vsi!

Prvi redni občni zbor „Slov. trg. društva v Celju“ vrši 
se v nedeljo dne 28. aprila ob */2 4. uri popoldan v mali dvorani 
„Narodnega doma“ v Celju, z naslednjim vsporedom, 1. Pozdrav 
predsednika. 2. Poročilo tajnika. 3. Poročilo blagajnika. 4. Poročilo 
računskih pregledovalcèv. 5. Volitev odbora. 6. Poročilo in raz
govor o ustanovitvi trgovske bolniške in podporne blagajne za 
Spod. Štajersko in o delovanju obstoječih trgovskih 
zadrug. 7. Slučajnosti. Občni zbor je sklepčen ob prisotnosti 
najmanj tretjine v Celju stanujočih rednih članov (§ 11).

Društvene vesti.
Za „Trgovski dom“ je sklenila darovati „Kmetska po

sojilnica ljubljanske okolice 250 K v petletnih zaporednih 
obrokih 50 K. To je prvi denarni zavod, ki je sklenil prispevati 
zakladu za „Trgovski dom“. Izrekamo mu iskreno zahvalo z željo, 
naj bi ta zavod še mnogi posnemali. — V veseli družbi stanovskih 
tovarišev je nabral trg. potnik g. Puppis z Dunaja v gostilni pri 
„Zlati ribi“ v Ljubljani 14 K. G. Puppis, ki je služboval svoječasno 
v Ljubljani, je že opetovano nabral in tudi sam daroval lepe zneske 
v ta namen. Izrekamo mu najtoplejšo zahvalo ter obenem poživ
ljamo gg. člane naj tega navdušenega stanovskega tovariša 
posnemajo.

Podpora. Gremij trgovcev v Ljubljani je dovolil našemu 
društvu za leto 1907. 400 kron podpore, zakar izrekamo slavnemu 
gremiju toplo zahvalo.

V notici glede plesnih večerov trgovskih sotrudnikov, pri
občeni v zadnji številki našega lista, je vsled neljube pomote 
izostalo, da je na zabavnem večeru dne 9. marca pel g. Josip 
Rosshäupel solospev, za kar je žel tako priznanje, da je ta sa
mospev ob viharnem odobravanju moral ponoviti.

Trgovski koledar za leto 1908. Naše društvo jcf sklenilo 
izdajati trgovski koledar odslej vsako leto v prid zakladu za 
„Trgovski dom“. Skrbeli bomo, da podamo koledar za leto 1908. 
javnosti kolikor mogoče popolen. V to svrho je koledarski odsek 
pridobil že več strokovnjakov, ki bodo za koledar prispevali razne 
v praksi za vsakega potrebne članke. Koledar bo veliko bolj obširen 
kot prvi, na kar že sedaj opozarjamo. Hkratu pa opozarjamo do- 
tičnike, kijiiameravajo inserirati v tem stanovskem koledarju, da 
besedilo inseratov vpošljejo naravnost našemu društvu. Vse pri
jatelje društva pa tudi opozarjamo, da našega koledarja ne za-
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menjajo s konkurenčnim „Trgovsko obrtnim koledarjem“ ki ga izdaja 
neki zasebnik.

Društveniki in prijatelji društva ! Prosimo Vas, da spravite 
čimveč kavinih surogatov prve jugoslovanske tovarne za kavine 
surogate v promet. S tem bodete pospešili razvoj edine slovenske 
industrije te vrste ter pomnožili prispevke zakladu za „Trgovski 
dom“, v čigar prid se ti izdelki prodajajo. Ti kavini surogati so 
izborni, zato jih Vam ni težko spraviti v promet.

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!“

Čeke sta poslala gg. J. Cerovšek v Idriji, in J. Ko
renčan v Ljubljani. Hvala!

Pevske vaje. V torek, dne 16. t. m. se po daljšem presledku 
prično zopet redne pevske vaje našega pevskega zbora, ki se bodo 
vršile vsak torek in petek od 9,—10. ure zvečer v društvenih pro
storih. Vse dosedanje gospode pevce in druge društvenike, ki 
imajo veselje do petja, prosimo, naj se pevskih vaj redno in točno 
udeležujejo.

Izkaz društvene posredovalnice. V službo se sprejmejo: 
3 poslovodji, 5 knjigovodij in korespondentov, 2 kontorista, 9 pomoč
nikov mešane stroke, 3 pomočniki špecerijske stroke, 2 ;pomočnika 
manufakturne stroke, 2 pomočnika železninske stroke, 2 pomočnika 
modne in galanterijske stroke, 1 kontoristinja, 2 prodajalki in 5 
učencev. — Službe iščejo: 3 knjigovodji in korespondenti, 3 konto
risti, 14 pomočnikov mešane stroke, 4 pomočniki špecerijske stroke, 
2 pomočnika manufakturne stroke, 2 pomočnika železninske stroke, 
10 kontoristinj, 3 blagajničarke in 5 prodajalk. — Posredovalnica 
posluje za delodajalce popolnoma brezplačno, za delojemalce proti 
mali odškodnini.

Društveniki, spominjajte se pri 
vsaki priliki zaklada za 

„Trgovski dom“.

J. Kopač, svečar v Go rici.
jako dober za pecivo ali zdravilo 

kg po K 1*20 
izpihani pomladanski kg po K 160 
čebelni pitanec . . kg po K 1*20

Na debelo v originalnih posodah 
se cena znatno zniža.

Književnost.
Spolne bolezni. Ljudstvu v pouk in svarilo napisal dr. J. 

Demšar, specijalist za kožne bolezni v Ljubljani. Založil L. Schwetner 
v Ljubljani 1907. Slovenci imamo tako malo medicinske literature 
in zlasti so se posebne bolezni le še malo obdelale. Pričujoča 
knjižica je jako poljudno pisana in ji je na koncu pridejan slo
varček manjumljivih besed, kar je gotovo hvale vredno, ker nam 
ravno v medicini manjka tehničnih izrazov na vseh koncih in krajih. 
Knjižico toplo priporočamo.

Knjižnica raj. Iv. Vesela, trnovskega dekana, ki jo je pode
dovala družba sv. Cirila in Metoda v Ljubljani, se bo sedaj v prid 
družbi podrobno prodala. Krasna knjižnica obsega nad 1100 knjig 
v ok. 1500 zvezkih iz vseh strok človeškega znanja. Imenik s 
cenami izide v kratkem in se bo razposlal resnim kupcem le na 
zahtevo, ako se po dopisnici oglase pod naslovom: Pisarna 
družbe sv. Cirila in Metoda v Ljubljani (Narodni dom).

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.

Izurjen horespondent
spreten prodajalec, 38 let star, posebno zmožen v 
trgovini z modnim in drobnim blagom, sprejme tudi 
službo kot poslovodja, želi svojo sedanjo službo na 
spomlad premestiti.

Več se poizve v upravništvu „Merkurja“.

«54

Agencija JVteFkur, Trst. 
J. Ulčakar & Go.

Ulica Nicolò Machiavelli štev. 19.
Telefon 1874.

Komisije in zastopstva.
Informacijska pisarna.
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P. n. trgovci pozor! Ig
Doktorja pl. Trnkóczyja 

redilni prašek za prašiče, rogato živino itd.
se dobi le pod imenom

MASTI N.
———— Prodajalna cena 50 h za 1 zavitek, ——
250 zavojev franko 62 K 50 h, torej čisti dobiček 62 K 
50 h; 45 zavojev franko po pošti 14 K 40 h, dobiček 
8 K 10 h; 15 zavojev za poskušnjo, nefrank. 4 K 80 h; 

dobiček 2 K 70 h.
(slednji kot poštni zavoj pod 5 kg}

" = proti povzetju ali predplačilu zneska.
Plakati in reklamni listi zastonj in v vsakem jeziku. 

Tovarniška zaloga

lekarna Trnkóczy, Ljubljana.
Grand Prix! London, Pariz, Rim in Dunaj.

Najvišje odlikovanje!

Vinko JVSaJdič
lastnik valjčnega mlina v pranju,
priznano najboljši mlinski izdelki,

zlasti izborna pšenična moka.

Anton Kolenc v Gelju
-------trgovina špecerijskega blaga na debelo in drobno. =

Kupuje in prodaja vsakovrstne deželne pridelke, kakor:
žito, fižol, krompir, laneno seme, predivo, suhe gobe, malisno štupo i. t. d., ter vsakovrstno sadje, 

suho in sveže.

Ivan Podlesnik ml.
priporoča svojo
- novo =

trsovino s kloM in fatili
Velika zaloga! - Solidno blago! - Zmerne cene!

Ljubljana, Stari trg št. 10.

ERNEST SARK
Ljubljana

vogal Židovske ulice in Dvorskega trga 
priporoča

svojo bogato zalogo modnega in svile
nega blaga ter potrebščin za šivilje in 

krojače.

■V

E
Največja izbera modernih vsakovrstnih

kravat, ovratnikov, manšet, srajc.
Moderci

samo moderne francoske oblike. 
Vsakovrstnega toiletnega blaga itd.

s

s

v

Jernej Bahovec
Ljubljana

Sv. Petra cesta št. 2. < Filijalka: Resljeva cesta št. 7. 
Trgovina papirja, papirnatih vreč, pisalnega in 
risalnega orodja, šolskih knjig in zvezkov, kipov 

slovenskih pisateljev itd. itd.

—~©cg> Svoji k svojim ! —
Opozarjamo vsakega varčnega rodoljuba na edino hrvatsko 

zavarovalno zadrugo

„CROATIA“
pod pokroviteljstvom kralj, glavnega mesta ZAGREBA.

Ista zavaruje na Štajerskem, Kranjskem in Koroškem vse 

premičnine, živino in pridelke proti ognju po najnižjih cenah

Vsa pojasnila daje
Podružnica „CROATIE“ v Trstu.

Zastopniki se iščejo po vseh večjih krajih KRANJSKE, ŠTAJERSKE 
in KOROŠKE.

Delniška družba združenih pivovaren Žalec in Laski trg
-------- v Ljubljani ........

w priporoča svoja svetla in črna piva. "w
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Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur".

Letnik IV. V Ljubljani, dne 15. maja 1907. Št. 5.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Kondicijske združbe, karteli, ringi 

in trusti.
Spisal Silv. Škerbinec.

Industrija, trgovina in promet, ki so se v zadnjih 
desetletih tako velikansko razvili kakor ni nihče pri
čakoval in po katerih se — poleg poljedelstva — meri 
blagostanje kake države ali naroda, imajo za gospo
darski razvoj veliko nevarnost, ako se jih v celoti brez 
načrta izvršuje, in sicer na ta način, da se v industriji 
preveč izdeluje in da se v trgovini in prometu cene 
kolikor mogoče izkušajo znižati.

Da se tem grozečim nevarnostim laže pride v 
okom in če mogoče jih popolnoma odstrani, kakor 
tudi da se te stroke za v njih investirani kapital ohranijo 
na potrebni stopnji dobička, na katerega se njih obrat 
naslanja, je potrebno, da se jih v gotovih mejah kon
trolira, regulira in uravna, z eno besedo, da se jih 
organizira. Ta organizacija, ki se največkrat ravna 
po načinu obrata in izvrševanja, je zelo različna, kajti 
lahko se razteza n. pr. na celo izdelovanje gotovih naravnih 
izdelkov ali na fabrikacijo gotovih polizdelkov ali celih 
izdelkov, ali pa omejuje na celoten ali delni način, 
kako naj se jih po trgovini spravlja v denar. Promet 
kot tak torej ne glede na prometno politiko, ima le 
namen, da spravlja blago iz kraja, kjer ga je v obilici, 
v kraje, kjer primanjkuje ali da prevaža osebe, ki iz- 
premenjavajo svoje bivališče, iz kraja v kraj, torej ima 
v bistvu največ skupnega s trgovino, vsled česar hodi 
njegova organizacija s to roko v roki ali se pa naslanja 
na naseljevanjeali izseljevanje znatnih ljudskih množic.

Najenostavnejši način organizacije je v trgovini 
največkrat običajna in v zadnjem času v Avstriji tudi 
v fabrikaciji prevladujoča kondicijska združba, 
ki se, ne da bi segla v izdelovanje, razteza le na do
govore glede enakih prodajnih pogojev kakor: 
blagajniški in odprti respiro, višina dovoljenega maksi
malnega blagajniškega skonta ali rabata, dovoljenje 
skadence, eventualno pokritje fakturnega zneska po 
akceptu ali trati, preračunavanje embalaže i. t. d. in 
ki določitev višine cene, za katero se blago proda,

popolnoma prepušča prodajalcu, dočim določi kartel 
tudi ceno, za katero se sme blago prodati. Posebi 
je umevno, da kartele le take tovarne in trgovci 
lahko sklenejo, ki izdelujejo ali prodajajo blago enakega 
ali zelo podobnega načina in dobrote. Kartel se lahko 
omeji tudi na eno ali več blagovnih vrst, dočim so 
ostale blagovne vrste istih tovarn ali trgovcev lahko 
izključene. Čeprav se strogo vzeto ime kartel rabi le 
za one dogovore ki vsebujejo prodajne pogoje in pro
dajno ceno, vendar se taki dogovori, pri katerih pride 
le cena v poštev, v praksi navadno tudi imenujejo 
karteli, dočim se v teoriji imenujo cenovni karteli.

Da se pa od kondicijskih ali kartelnih združb 
določenih dogovorov pristopivše tvrdke drže, kontrolira 

j vse od teh izdane račune pisarna, ki se imenuje kon
trolna pisarna dotične kondicijske ali kartelne združbe.

J Navadno poveri združba to kontrolo kaki banki, ki 
oskrbuje tudi inkaso fakturnih zneskov, na katere daje 
manj premožnim liferantom predujme, s čimer se za 
tako organizacijo manj ali več potrebno financijalno

{ ravnotežje združenih tvrdk vzdržuje.
Ako se kartel prav nič ne ozira na množino bla- 

| govnih vrst, ki se imajo izdelati, uravna to ring, ki 
določi, ozirajoč se na ponudbo in vpraševanje, vsakemu 
na ringu udeleženemu podjetniku množino naravnega 
izdelka (n. pr. premog, železne rude) polizdelka ali ce
lega izdelka (n. pr. preja, palično železo), katero sme v 
gotovem času izdelati ali na prodaj staviti, t. j. množina 
ki se ima konzumu dati na razpolago, se med udeležene 
podjetnike porazdeli ali kvotira. Princip ringa je torej, 
uravnati produkcijo potrebščin natanko po tem, kolikor 
se je potrebuje, pri čemer se mora zmanjšana produkcija, 
ki sempatja nastopi in s katero je v zvezi neobrestovanje 
delnega v podjetje naloženega kapitala za ta čas, ze- 
načiti z zvišanjem cen za dotične izdelke. Da pa se v 
okom pride v tem slučaju nastopajoči abnormiteti, da 
morajo namreč cene pri obilnem vpraševanju padati, 
pri majhnem vpraševanju se pa zvišati, določi ring 
ceno, v kateri se že ozira na takšno eventualiteto. Po
sledica temu je, da kartelne cene ne odgovarjajo vedno 
resničnemu tržnemu položaju, imajo pa prednost večje

5
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stalnosti, ki pride zlasti v prid vmesni trgovini, kateri ni 
treba imeti velike zaloge karteliranih izdelkov. Da kar- 
telirano blago ni primerno za spekulacijo, je po sebi 
umevno, razen morda v dobi velike konjunkture kakor 
jo pravkar opažamo.

Najpopolnejša organizacija izdelovanja je trust, 
ki obstoji v tem, da združi vse izdelovanje določene 
blagovne vrste ene ali več dežel v eni roki in da je 
s tem določitev cen popolnoma odvisna od poljubnosti 
te organizacije. Pri tej organizaciji je značilno priza
devanje, da se financijalno polasti izključne produkcije 
vseh naravnih izdelkov in fabrikatov ali njih prevoznih 
sredstev, ki so količkaj v zvezi z izdelovanjem. Primere 
najdemo v Združenih državah Severne Amerike, kjer 
združeno nastopajo jekleni trust s premogovim trustom 
in pri katerih se udeležujeta vzajemni organizaciji po 
razmerju naloženega kapitala vsega dobička.

To je v glavnem bistvo različnih organizacij in 
prizadevanj, ki nastopajo v produkciji in trgovini. 
Vprašanje je, kako vplivajo te organizacije na gospo
darsko življenje sploh in na delovanje, na katero se 
vporabljajo, posebej. Kondicijske združbe, karteli in 
ringi, zadnja dva kajpada le do gotove stopnje, niso 
pravzaprav nič drugega, nego prenos navad iz drugih 
dežel n. pr. Angleške, Amerike in Francije, ki so tukaj 
že davno vpeljane in katerih se industrija, trgovina in 
promet splošno drži, v naše dežele. V splošnem so I 
koristni za industrijske in komercijalne razmere, ker se 
ustavljajo izgredom konkurenčnega boja in ustvarjajo j 
v vseh interesiranih krogih zaželjeno enakomernost, j 
Da se sempatja, kakor je n. pr. pri nekaterih avstrijskih 
kartelih slučaj, cilj prekorači, se mora priznati, to se 
pa mora vzeti na rovaš takih novotarij, kajti gre za 
organizacijo v podjetja naloženega kapitala in kapital 
si vedno prizadeva toliko časa zvišati dobiček, dokler 
ne zadene na odpor druge organizacije, ki obstoji v 
združbi široke mase konzumentov. Ta opazka velja j 
vobče in pred očmi nimamo razmer naše ožje do
movine.

Drugačni so trusti in mnogi karteli in ringi (od
visno namreč ni toliko od imena, ki si ga nadevlje 
dotična organizacija, ampak od vpliva, ki ga ima or
ganizacija na položaj trga dotičnega izdelka), ki ob
vladujejo cele produkcijske stroke ene ali več dežel, v 
teh vsako prosto konkurenco izključujejo in brezobzirno 
izkoriščajo kupujoče občinstvo, ne da bi pustili, da bi 
med njimi in konzumenti eksistirala količkaj donašajoča 
vmesna trgovina. Ker nastopajo trusti v izberi sredstev 
pogostoma brezvestno, — opozarjamo le na proces, ki 
se je pred kratkim vršil v New-Yorku zoper „Standart 
Oil Trust“, katera organizacija je bila radi podkupo
vanja obsojena na denarno kazen več stotisoč kron, 
— in je učinek, ki ga splošno vrši njih delovanje na 
gospodarsko življenje, takorekoč uničujoč, so se zako-

nodajski zastopi onih dežel, kjer so se najbolj občutile 
zle posledice trustov, namreč severno-ameriška unija in 
deloma Angleška, že večkrat posvetovali, kako bi se 
potom zakonov dala odvrniti nevarnost, da se trusti v 
doglednem času ne polaste vseh produkcijskih strok. 
Tozadevni zakoni, ki so pa le bolj polovično izdelani, 
se doslej niso mogli ustavljati mogočnosti starih in 
ustanovitvi novih trustov. Treba bo poseči po radikal
nejšem sredstvu, namreč podržaviti produkcijo 
vsaj nekaterih splošnih konzumnih predmetov, da se 
ustavijo trusti. Da se države, če bo treba, ne bodo 
strašile tega sredstva, dokazuje vladni načrt o izpre- 
membi pruskega rudarskega zakona z dne 24. junija 
1865, ki je zdaj v pruskem deželnem zboru v razpravi. 
Načrt meri na to, da se odpravi dosedanje prosto ru
darstvo za najvažnejše rude in da si država sama 
pridrži rudosledstvo in pridobovanje rud. To je pa za
četek konca zdaj tako vsemogočnih nemških premo- 
garskih kartelov.

Trgovska in obrtniška zbornica za 
Kranjsko.

Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko je 
imela v sredo dne 8. maja t. 1. redno javno sejo, kateri 
je predsedoval zbornični predsednik gospod Josip Le
narčič. Otvorivši sejo je predsednik imenoval za veri
fikatorja sejnega zapisnika zbornična člana gg. Ivana 
Mejača in Ivana Zamljena. Zapisnik, ki se je že natisnil, 
se je odobril brez ugovora, istotako obširno poslovno 
poročilo za čas od zadnje seje.

Predsednik je nato naznanil, da je c. kr. tr
govinsko ministrstvo potrdilo za leto 1907 izvoljeno 
predsedstvo zbornice. Mestni magistrat je na prošnjo 
zbornice za prispevanje snujoči se trgovski šoli v Ljub
ljani poslal sledeče obvestilo: Uvažujoč važnost snujoče 
se trgovske šole v Ljubljani je občinski svet v svoji 
seji dne 3. aprila 1907 sklenil ustreči petitu trgovske 
in obrtniške zbornice v Ljubljani v polni meri tako, 
kakor je storil to tudi deželni odbor za Kranjsko. Po
temtakem zagotavlja mestna občina trgovski in obrtniški 
zbornici za bodočo višjo trgovsko šolo v Ljubljani en
kratni prispevek za učila v znesku 2500 kron ter za 
najemščino v prvem letu 1200 kron, v drugem letu 
1800 kron, v tretjem 2000 kron, od četrtega leta naprej 
j)a vsako leto po 4000 kron. Predsednik je izrekel ob
činskemu svetu za ta odličen dokaz naklonjenosti naj
toplejšo zahvalo.

Predsednik je nadalje poročal, da se je zbor
nično predsedstvo, ki se je že leta in leta z uspehom 
potegovalo za izboljšanje železničnega pro
meta na progi Zidani Most-Zagreb, obrnilo 
nedavno zopet do ravnateljstva južne železnice na Du
naju ter v utemeljeni vlogi stavilo prošnjo, da bi se
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vstavil v vozni red še en večerni vlak v smeri Zagreb- 
Zidani Most, ki bi prihajal na Zidani Most okoli 10. ure 
zvečer. S takim vlakom bi se poskrbelo za znatno iz
boljšanje železnične zveze med Zagrebom in Ljubljano, 
kajti omogočilo bi se, opraviti posle v Zagrebu v enem 
dnevu. Ob tej priliki je predsedstvo tudi prosilo rav
nateljstvo, naj poskrbi za to, da bi dopoldanski vlak 
v smeri Zidani Most-Zagreb vozil z večjo hitrostjo. 
S tem bi potniki pridobili celo uro predpoldnem, kar 
je važno zlasti za one, ki imajo posle, ki se dado 
opraviti le tekom dopoldanskih ur. Ravnateljstvo južne 
železnice je odgovorilo, da za sedaj iz ekonomičnih 
razlogov ne more ustreči želji zbornice. Z ozirom na 
to, omenja predsednik, da se bode predsedstvo še na
dalje trudilo za izboljšanje osebnega prometa na tej 
progi in izkušalo izposlovati tako ureditev, ki bode od
govarjala dejanskim potrebam potujočega občinstva.

Končno naznani predsednik, da je vprašanje o 
preureditvi letnih blagovnih sejmov v Ljubljani c. kr. 
deželna vlada principijalno že rešila na način, kakor 
ga je predlagala zbornica. Novi sejmski red stopi v 
kratkem v veljavo, potrebne so še nekatere formalne 
premembe v sejmskem redu, katere izvrši mestni magistrat.

Zbornični tajnik g. dr. Viktor Murnik je poročal, 
da je triletna poslovna doba članov carinskega 
sveta in njih namestnikov potekla. Predlagati je za
tegadelj zbornici v imenovanje enega člana in enega 
namestnika. Na predlog gospoda predsednika je zbor
nica sklenila predlagati v zopetno imenovanje gg. Ivana 
Baumgartnerja in Vinka Majdiča. Zbornični član go
spod Ivan Rakovec je poročal o prošnjah čevljarske 
in krojaške zadruge v Ljubljani za podporo v pokritje 
stroškov za strokovne tečaje. Na vzpodbudo zbornice 
je priredila krojaška zadruga v Ljubljani dva takozvana 
potovalna mojstrska tečaja, in sicer od 2. do 28. ja
nuarja t. 1. za krojačice ter od 28. januarja do 23. fe
bruarja tega 1. za krojače; čevljarska zadruga pa od 
25. februarja do 30. marca tega 1. potovalni mojstrski 
tečaj za čevljarje. Vsi trije tečaji so se izvršili z jako 
povoljnim uspehom. Strokovna učitelja za te kurze je 
poslal brezplačno obrtno pospeševalni urad na Dunaju. 
Dvorano za pouk je prepustila mestna občina ljub
ljanska brezplačno. Zadrugi pa sta imeli dokaj stroškov 
za učni materijal in druge priprave ter prosita, da jima 
zbornica dovoli podporo v pokritje teh stroškov. Za
drugi nista v položaju, da bi mogli pokriti te stroške, 
ki znašajo za krojaško zadrugo okroglo 340 kron, za 
čevljarsko pa okroglo 357 kron. Zbornica je sklenila 
v zmislu predlogov stalnega odseka, da pokrije iz za
klada za pospeševanje malega obrta vse te, obema 
zadrugama narasle stroške.

O ustanovitvi deželne poslovalnice penzijskega 
zavoda za penzijsko zavarovanje zasebnih uslužbencev 
za deželo kranjsko s sedežem v Ljubljani je poročal

g. dr. Fran Windischer ter je v zmislu sklepov stalnega 
odseka, potem ko je navedel vzroke, ki utemeljujejo 
potrebo ustanovitve lastne deželne poslovalnice za deželo 
kranjsko, predlagal, da se zbornica zavzame v uteme
ljeni vlogi pri c. kr. trgovinskemu ministrstvu za osnovo 
tega zavoda v Ljubljani. Povod razpravi je dala reso
lucija, ki so jo poslale zbornici stanovske organizacije, 
ki so priredile meseca februarja javen shod, na katerem 
se je govorilo in sklepalo o izvedbi starostnega zava
rovanja. Zbornica je predlog soglasno sprejela.

V zmislu poročila zborničnega tajnika je zbornica 
sklenila, izpremeniti v nekaterih točkah organizacijsko 
ustanovitev za obrtno pospeševalni zavod, ki se osnuje 
za deželo kranjsko v Ljubljani.

C. kr. deželna vlada je pozvala zbornico, da se 
izjavi o prošnji, ali je zimske tečaje za stavbne 
obrtnike (zidarje, tesarje, kamnoseke) na 
c. kr. umetno obrtni strokovni šoli v Ljub
ljani sprejeti v seznam onih strokovnih učilišč, ki 
uživajo ugodnosti, določene v § 12. zakona o stavbnih 
obrtih. O tem predmetu je poročal g. dr. Fran Win
discher. Zakon o stavbnih obrtih dopušča, da se pro- 

I silcem za koncesije za stavbne obrte praktične vporabe 
I skrajša za eno ali celo dve leti, če se izkažejo z iz

pričevali, da so z dobrim uspehom dovršili strokovna 
učilišča določenih vrst. Ministrstvo je poklicano, da 
sestavlja seznam takih strokovnih učilišč, katera so po 

i svojih učnih uspehih in po svoji organizaciji upravičena 
izdajati izpričevala s takimi ugodnostmi. Lansko leto 

j je bil objavljen v državnem zakoniku tak seznam. Na 
c. kr. umetno-obrtni strokovni šoli v Ljubljani so se v 

I jeseni leta 1904 ustanovili zimski tečaji za stavbne 
obrtnike. Z osnovo teh tečajev se je ustreglo živi po- 

j trebi, zakaj znana stvar je, da je v naši deželi le malo 
j izprašanih stavbnih obrtnikov. Vzroka je vsekakor 

iskati v dejstvu, da obrtni naraščaj teh strok ni imel 
prilike izpolniti svojo teoretično izobrazbo. Zimski te
čaji se dele v I. in II. tečaj, katerih vsak trpi po pet 
mesecev. Tečaji so namenjeni zidarskim, tesarskim in 
kamnoseškim pomočnikom. Tečaji prav dobro in lepo 
uspevajo. Lahko se reče, da so ena najboljših naprav, 
kar jih imamo na polju obrtnega strokovnega šolstva. 
Neposrednega praktičnega pomena so in velike koristi 

i zlasti za razvoj in povzdigo zidarskega in tesarskega 
obrta v deželi. Tečaj leta 1904/5 je obiskovalo 8 zi
darjev in 3 tesarji, tečaj 1905/6 19 zidarjev in 8 tesarjev, 
tečaj 1906/7 pa 20 zidarjev in 8 tesarjev. Dasi so ti 
zimski tečaji za stavbne obrtnike urejeni popolnoma 

I tako, kakor oni po drugih kronovinah, doslej niso v 
seznamu onih učilišč, katerih absolventje imajo pravico 
do olajšav, zajamčenih v zakonu. Zbornica je soglasno 
sklenila, daje toplo priporočati c. kr. deželni vladi uvrstitev 
zimskih tečajev na c. kr. umetno-obrtni strokovni šoli 
v Ljubljani v seznam onih učilišč, ki uživajo ugodnosti
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v zmislu § 12. zakona o stavbnih obrtih. Za uvrstitev 
govori zlasti ta okolnost, da se bodo stavbni obrtniki 
tem rajše udeleževali teh tečajev, če jim bo v vzpod
budo zagotovilo, da si z obiskovanjem tečajev ne pridobe 
le potrebne teoretične izobrazbe, marveč jim pride v 
dobro tudi ugodnost, da zadošča dokaz krajše dobe 
praktične vporabe v obrtu, če kdaj poprosijo za koncesijo.

Javni seji je sledila tajna seja, v kateri so se rešile 
nekatere prošnje za podporo.

Važne izpremembe novega obrt
nega reda.

Nova obrtna reforma, za katero so se dolgo vrsto 
let borili obrtniki in trgovci, ni zadovoljila ne prvih 
ne drugih. Nekateri interesi obrtnega in trgovskega 
stanu so si tako nasprotni, da, ko bi se v vsem prav 
dalo enemu stanu, bi se moral drugi odločno upreti. 
Zato se pa vidi, da je novi obrtni red plod kompromisa 
med obrtnim (pravzaprav rokodelskim) in med trgovskim 
stanom. Vlada je izkušala ugoditi enemu kakor drugemu, 
zato je pa na eni strani utesnila obrtno svobodo, da 
je na drugi strani lahko dosegla ugodnosti za roko
delski stan. Zadovoljni pa niso ne eni ne drugi, kar 
je pač, ako se trezno premisli, po sebi umevno, kajti 
vsem se ne more ustreči.

Izvršilni predpis k obrtnemu redu, ki je izšel sredi 
meseca aprila, daje navodila, kako je izvesti obrtni red 
in na podlagi tega navajamo v naslednjem najvaž
nejše izpremembe proti staremu obrtnemu redu.

Izvršilni predpis omenja v uvodnih opazkah, da 
je namen obrtnega reda obsežni nadaljni razvoj obrtnega 
zakonodajstva v varstvo obrtnega srednjega 
stanu, deloma z razširjenjem obligatoričnega spo
sobnostnega dokaza, deloma z izvedbo obligatorične 
organizacije malega obrta v zadrugah. Zlasti je dokaz 
uporabe po zakonu iz 1. 1883 razvit v polnovreden 
sposobnostni dokaz in njegov uspeh zasiguran s po
ostrenimi kavtelami, da se ga ne bo moglo oslabiti 
ali celo izpregledati. Zato je po končani učni dobi 
vpeljan obligatorični pomočniški izpit. Zlasti markantna 
novost je polaganje važnosti na praktično delo v 
delavnicah, kajti šolska izpričevala obrtnih šol ne 
bodo več popolnoma nadomeščala sposobnostnega 
dokaza, ampak je vedno predpisan še dokaz določene 
dobe v praktičnem delu. Mojstrski izpit § 114 a 
je tudi dragocena garancija za strokovno izvežbanost 
rokodelca. Zadrugam se daje mnogo pravic, ki do
voljujejo uspešnejše varstvo interesov njih članov, n. pr. 
oddaja mnenja o listinah za sposobnostni dokaz, skrb 
za reelno konkurenco med zadružnimi člani, sotrudništvo 
pri dogovorih o delavnem razmerju, prizivna pravica, 
pravica intervenirati pri lokalnih ogledih i. t. d. Koope
rativno delovanje na polju gospodarskih podjetij se

zadrugam olajša in jim da zmožnost, da v lastni orga
nizaciji lahko ustanavljajo bolniške blagajne, ki so 
obvezne za vse člane.

V kazenskem postopanju v obrtnih zadevah 
so se uvedle tudi važne izpremembe. Dosedanji razloček 
glede rednih kazenskih nalaganj med obrtniki in po
močniki delavci se je opustil. Predpis §137 odpravlja 
jamstvo imetnika obrta za denarne kazni, 
naložene zakupniku ali namestniku. Samo 
ako je imetnik obrta sokriv, ga zadene še jamstvo. 
§ 151 ustanavlja določene načine nalaganja denarnih 
kazni.

Važna je tudi pravica gostilničarskih zadrug 
da morajo biti zaslišane za mnenje, ako se 
oddaja gostilniška ali krčmarska koncesija. 
Posledica te pravice je, da pristoji zadrugam priziv na 
višjo instanco, ako se je koncesija proti njih mnenju 
podelila. Priziv ima odložljivo moč, t. j. dokler ni 
priziv rešen, se koncesija ne sme izvrševati. Nasprotno 
se je pa pri podelitvi koncesij, ki so se v istem lokalu 
že izvrševale, torej kjer se stara koncesija podeli dru
gemu in ne gre za pomnožitev koncesij, odvzela prizivna 
pravica občinam in se kajpada tudi ni podelila zadrugam. 
Pri prenosu kocesije iz enega lokala v dru
gega v istem kraju se je obrtni oblasti ozirati tudi 
na potrebo prebivalstva, ko daje tako dovoljenje, torej 
gledati, da se ne dela že obstoječim gostilnam kon
kurenca.

Posredovanje služb je koncesijoniran obrt in imajo 
obrtne oblasti dolžnost, da pri podelitvi te koncesije 
skrajno rigorozno postopajo. Kjer je pričakovati, 
da se ustanove javne delavske posredovalnice, 
se sme podeliti koncesija le do preklica in je pri 
vsaki zlorabi koncesije najstrožje postopanje predpisano.

Sposobnostni dokaz v trgovini je uveden za 
naslednje trgovske stroke za trgovino z mešanim 
blagom, s kolonijalnim in špecerijskim blagom 
in z materijalnim blagom. Za druge stroke se 
sposobnostni dokaz ne zahteva, toda čim se poleg 
drugih prodaja enega naštetih predmetov, se mora 
sposobnostni dokaz donesti. Trgovina z mešanim blagom 
je bila doslej prost obrt, tudi zdaj bo lahko kaka oseba 
brez sposobnostnega dokaza priglasila ta obrt, a ne 
bo smela prodajati gori naštetih predmetov. Kdor je 
pa že doslej izvrševal prodajo takih predmetov, se mu 
ta pravica ne bo odvzela, čeprav nima sposob
nostnega dokaza, kajti veljava zakona ne sega nazaj. 
Napravila se je glede sposobnostnega dokaza kraj e v n a 
izjema in sicer na ta način, da bodo smele v krajih, 
kjer se izučen trgovec ne more etablirati, tudi osebe 
brez sposobnostnega dokaza prodajati izvzete predmete. 
Pri tej izjemi pa ne bo odločevalo število prebivalstva, 
ampak okolnost, če na dan razglasitve novega 
obrtnega zakona ni bilo v dotičnem kraju no-
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benega imenovanih trgovskih obrtov, ki so 
podvrženi sposobnostnemu dokazu. Taka izjema pa 
ne velja za vedno, ampak jo je preklicati, ako vsled 
izpremenjenih razmer lahko taki kraji izučenim trgovcem 
nudijo dobro ekzistenco.

Največ boja in skrbi pri novi obrtni reformi 
je povzročil § 38. Koliko je bilo protestnih shodov, 
sprejetih neštevilno resolucij, da bi se ugodilo krojačem 
in čevljarjem na eni strani, trgovcem z obleko in čevlji 
ter konfekcijonarjem na drugi strani. Kakor smo pa 
že uvodom omenili, ima ta paragraf najznačilnejše 
znake kompromisa.

Kot novost je poudarjati predpis prvega odstavka, 
da je trgovskim obrtom izrecno dovoljeno na njih 
blagu izvršiti malenkostne poprave, ki jih kupec zahteva. 
Tudi konfekcijonarjem so dovoljene navadne malen
kostne poprave, n. pr. prešitje gumbov i. t. d.

V drugem odstavku se določujejo pravice trgovcev 
glede jemanja mere in prevzetja naročil na 
novo obleko ali čevlje. Trgovec sme to izvršiti po samo
stojnih izdelovalcih (ne samo po obrtnikih). Pod 
samostojnimi izdelovalci se razumejo tudi izdelovalci 
domače industrije, samostojni delavci na domu i. t. d. 
Imetniki trgovskih obrtov imajo tudi pravico 
posredovati izvršitev poprav in premenjav in sicer 
kakor pri naročilih na nove izdelke le pri samostojnih 
izdelovalcih. Poprave pa smejo trgovci posredovati le 
pri predmetih, ki so jih sami prodali, ne pa pri 
drugje kupljenih.

Glede dimnikarskih okrajev so se uvedle 
olajšave, ker ni več predpisan predlog ampak le 
zaslišanje občinskega zastopa in je to za vse kraje 
torej tudi za večja mesta veljavno.

Za rokodelske obrte je po zakonu smatrati 
one, ki so kot taki navedeni, Znak rokodelskih obrtov 
je v splošnem ta, da gre pri njih za ročne spretnosti, 
katere si je pridobiti le po daljšem vežbanju v obrtih.

Namen novih določb, ki pooštre sposobnostni 
dokaz, je predvsem in v prvi vrsti ta, da se dvigne 
strokovna sposobnost obrtnega naraščaja na višjo 
stopnjo. Ne zadoščajo več samo izpričevala učnega 
mojstra in obrtnega delodajalca, marveč pristopi po 
končani učni dobi obvezna pomočniška skušnja. 
Poskrbljeno pa je nadalje v zakonu za bodočnost tudi 
za takozvane mojstrske skušnje, ki se delajo pred 
posebno izpraševalno komisijo. Za enkrat bodo moj
strske skušnje le fakultativne, neobvezne; pet let po 
uveljavljenju novega obrtnega zakona pa sme trgo
vinsko ministrstvo določiti, da smejo imeti obrtne va
jence le taki mojstri, ki so napravili mojstrsko skušnjo.

Uvedba obveznih pomočniških skušenj naj ugodno 
vpliva na obrtne vajence in jih pripravlja do tega, da 
se z večjo pridnostjo vežbajo v svojem rokodelstvu. 
Obvezne pomočniške skušnje pa stavljajo tudi do

učnih mojstrov dolžnost, da se brigajo za izvežbanje 
svojih vajencev, s potrebno skrbnostjo in pazljivostjo, 
zakaj neugoden uspeh pomočniške skušnje utegne 
imeti po zakonu za učnega mojstra to neprijetno 
posledico, da se mu za določen čas ali pa vedno 
odtegne pravica, sprejemati in imeti vajence v svojem 
obrtu. Določbe novega obrtnega zakona glede po
močniških skušenj zadobe veljavnost 16. februarja 1908; 
za one vajence, ki dovrše vajenško dobo, predno za
dobe veljavnost te določbe, določila ne veljajo.

Pomen pomočniških skušenj obstoji v tem, da 
daje pravico do samostojnosti, zakaj osebam, ki né 
prestanejo pomočniške skušnje, ne bo moč pričeti 
samostojno svojega rokodelstva.

Osebam, ki hočejo izvrševati samostojno roko
delske obrte, je po določilih novega obrtnega reda 
poleg dokaza o dovršeni pomočniški skušnji dokazati 
z izpričevali, da so delali kot pomočniki v svojem ro
kodelstvu bodisi pri kakem rokodelcu ali pa v kaki 
tovarni, v kateri se opravljajo v zglašeni rokodelski 
obrt spadajoča dela, vsaj tri leta, dočim je doslej za
doščalo dve leti. Delavsko ali pomočniško izpričevalo 
izda obrtni delodajalec, mora biti potrjena njega res
ničnost od pristojne zadruge, odnosno če ni obrtne 
zadruge, od pristojnega županstva. Tako je torej urejen 
sposobnostni dokaz za rokodelske obrte po novem 
obrtnem redu. Reči se mora, da bode izvedba novih 
določil v praktičnem življenju provzročala veliko težav 
zlasti v onih krajih, kjer je, kakor tudi po naših de
želah, obrtna organizacija po obrtnih zadrugah še jako 
nezadostno razvita. Nove določbe predpostavljajo obstoj 
obrtnih zadrug in pa točno poslovanje zadrug. Pri nas 
je število obrtnih zadrug celo v Ljubljani sami majhno, 
zakaj važni obrti so še neorganizirani ; poslovanje obrtnih 
zadrug pa je zlasti na deželi silno težavno, ker so člani, 
ki stanujejo po raznih vaseh, brez ožjega in stalnega 
stika. Če se nekoliko natančneje premišljajo nove uredbe 
obrtne novele in misli, kako se bodo dale praktično 
izvesti, se pride prav kmalu do zaključka, da se je 
premalo vpoštevalo različnost razmer po posameznih 
kronovinah. Kar se da na Dunaju prav lepo izvesti, 
bode narejalo pri nas često prav velike težave. Posebno 
vršitev pomočniških skušenj bode delala velike težkoče. 
Ustanavljanja obrtnih zadrug po deželi se bo treba 
lotiti z vso energijo. Zato pa je za našo deželo neob
hodno potreben poseben zadružni instruktor; imel bo 
opravila več kot dovolj.

O fakturi.
Spisal Rudolf Šega.

(Dalje.)
Drugače je, če take opombe nudijo kupcu ugod

nosti v nasprotju z zakonitimi določili, n. pr. pri pla
čilnem roku. Po zakonu se mora kupna cena plačati pri
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oddaji. Če bi torej prodajalec na fakturi opomnil „plača 
se v dveh mescih,“ tedaj nudi s tem kupcu ugodnost, 
in je taka opomba za kupca obvezna.

Zopet moramo opomniti, da vse to le tedaj velja, 
če se ni ničesar drugega niti izrecno niti molče dogo
vorilo. Dalje moramo pripomniti, da se v praksi sodi 
vsak slučaj posebej, in da more sodišče tudi tam tiho 
soglašanje za dokazano smatrati, kjer takega soglašanja 
ni bilo. Priporočamo torej, da kupec vse fak
turne opombe pregleda in ne konvenujoče 
graja. —

Zdaj presodimo obveznost fakture v slučaju, če 
kupec brez vsakršnega dogovora blago naroči, ko se torej 
pred naročilom ni določilo ne samo postranskih po
gojev, temveč niti glavnih točk kupčije : blaga in cene. 
Tu morejo nastati naslednje eventualitete :

1. ) Prodajalec je napravil pred naročitvijo ponudbo, 
oferto, vsled katere je potem kupec naročil. V tem slu
čaju je prišlo vsled naročila k pogodbi in velja v tem 
slučaju ono, kar smo prej povedali.

2. ) Prodajalec razpošlje cenovnike, ki obsegajo 
gotove pogoje. Kupec naroči brez vsakatere opombe 
in se torej podvrže opazkam navedenim v cenovniku, 
sicer pa zakonitim določilom. Posledke tega smo že 
prej označili.

3. ) Če na cenovniku ni nikake opombe (§ 337 
trg. zak.) ali pa če kupec naroči blago brez cenovnika 
za gotovo ceno in ne doda nikake opombe ali želje 
— prodajalec pa pošlje, ne da bi prej potrdil kupčijo, 
blago in fakturo, v kateri računa blago za predpisano 
ceno, tedaj moramo stati na stališču, da je hotel pro- ' 
dajalec na vsak način prodati in da je treba ravnanje 
obeh strank razlagati tako, da bi bila pogodba veljavna. 
Dvomiti ne moremo, če fakturne opombe odgovarjajo 
zakonitim predpisom.

Dvomiti moremo le, če so opombe fakture proti
zakonite in za kupca neugodne. Vprašanje je, ali naj 
kupec, če s katero opombo ne soglaša, graja fakturo 
ali pa tudi blago. To vprašanje je sporno.

Če pa vpoštevamo, da so se stranke zedinile v 
glavnih točkah (glede cene in blaga), da mora pri red
nem kupčevanju prodajalec imeti namen, na vsak način 
prodati po zakonitih določilih, in če izkušamo pogodbo 
tako razlagati, da bi bila veljavna, tedaj pa lahko vi
dimo v dotični opombi le vprašanje, ali bi kupec ne 
bil morda zadovoljen z onim neugodnim pogojem ; če 
pa ni zadovoljen, tedaj prodajalec tudi v tem soglaša. 
Kupec mora torej le fakturo grajati.

4. ) Če pa nima kupec od prodajalca cenov
nika in ne določi v naročilu gotove cene, prodajalec 
pa fakturira nenavadno visoko ceno, tedaj je pač po
trebno, da kupec tudi blago graja, ga sploh ne sprejme. 
V tem slučaju se stranke niso zedinile glede glavne 
točke pogodbe — glede cene. Če kupec ni navedel

cene, tedaj je hotel kupiti za normalno ceno. Če pa 
prodajalec dobavi blago za višjo nego normalno ceno, 
tedaj se stranke niso pogodile. V tem slučaju torej ne 
sprejme kupec tudi blaga ne, ne samo fakture. Kakor 
hitro pa kupec blago sprejme, tedaj moramo misliti, 
da soglaša s fakturirano ceno, četudi je ta višja nego 
normalna.

5. ) Kupec navede v naročilu razen glavnih točk 
tudi razne druge pogoje glede plačilnega roka, em
balaže, transportnih stroškov — v fakturi se pa tega 
sploh ne omenja. Če vpoštevamo, da je faktura v svojem 
bistvu le račun, da ni dolžnost jo pošiljati in da ni 
listina, ki v normalnih okolnostih pogodbo potrjuje, 
tedaj pridemo do zaključka, da je ta neizpolnitev fakture 
brezpomembna. S tem, da je prodajalec naročilo efek- 
tuiral, se je podvrgel vsem določilom naročila in ni 
niti zakonito niti kako drugače prisiljen, da bi vse te 
razne opombe v fakturi ponavljal. V tem slučaju nima 
kupec povoda, da bi morda blaga ali pa fakture ne 
sprejel, in ima tudi pravico zahtevati izpopolnitev fakture.

6. ) Kako bi pa bilo, če bi prodajalec v fakturi kup
čeve pogoje zavrgel? Kupec zahteva 6mesečni plačilni 
rok; v fakturi stoji: plačljivo proti 2mesečnem akceptu; 
kupec je hotel embalažo vrniti, faktura pa pravi, da 
se embalaža ne jemlje nazaj, i. t. d. To vprašanje je 
zelo sporno. Če pa vpoštevamo vse ono, kar smo na
vedli pod točko 3.), pridemo do zaključka, da hoče 
prodajalec s tem, da pošlje blago, prodati pod pogoji, 
katere je določil kupec — in da vpraša oziroma prosi 
kupca, če hoče v fakturi navedene pogoje sprejeti. Če 
se pa kupec temu upre, tedaj je prodajalec tudi s tem 
zadovoljen. V tem slučaju zadošča torej, da kupec 
fakturno opombo graja.

7. ) Drugače je, če se iz ravnanja ravno nasprotno 
razvidi; če na primer prodajalec pripomni: „Zahtevani 
6mesečni rok Vam na nikak način ne morem dovoliti.“ 
Tu ni prišlo do pogodbe, ker je prodajalec naročilo 
kupčevo sprejel le s pogojem (§ 322. trg. zak.).

8. ) Če pošlje prodajalec blago s fakturo vred, ne 
da bi bilo naročeno, tedaj se kupec s prejemom blaga 
podvrže fakturi. Drugače je, če se noče fakturi podvreči. 
Tedaj mu pa ni treba blaga sprejeti in niti ni treba 
tega prodajalcu naznaniti, le če bi bila v trgovski zvezi 
in če sta že večkrat na ta način (brez naročila) kup
čevala. Trgovska spodobnost zahteva v tem slučaju, 
da adresat prodajalcu sporoči, da blaga ne sprejme, 
sicer se misli, da je blago kupil pod pogoji, ki so na
vedeni v fakturi. (§ 323. trg. zak.)

V.
Sporočilo.

V fakturi poroča prodajalec predvsem o rešitvi 
naročila: „Danes smo Vam poslali vsled Vašega pis
menega naročila z dne (vsled Vašega naročila pri našem
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potniku, komisijonarju . . .) po železnici (po pošti, 
po ladji i. t. d.)“

Te opombe so le sporočila in sicer se nahajajo 
včasih na fakturi sami, včasih pa tudi na posebnem 
listu. Te opombe ne vplivajo na pogodbo — to so le 
faktične opombe.

Le pri sporu morejo te opombe podpirati domne
vanje, da je bila faktično sklenjena pogodba, da je 
bilo blago naročeno pri potniku i. t. d., da je bilo 
tega in tega dne odposlano in sicer po pošti ali po 
železnici i. t. d. Toda vkljub temu sporočilu na fakturi 
in vkljub temu, da je kupec fakturo faktično tudi prejel, 
more vsaka stranka dokazati, da to sporočilo fakturno 
ne odgovarja istini — seveda mora stranka, ki to trdi, 
do napako tudi dokazati.

Primer: V fakturi z dne 5. aprila za umetno gno
jilo, katero bi moralo biti poslano najdalje do 5. aprila, 
stoji: „Danes smo Vam poslali;“ v istini je bilo pa 
blago šele 20. aprila poslano. Kupec ne more vsled 
h koncu bližajoče se sezone toliko gnojila prodati, 
kakor bi ga prodal, če bi blago pravočasno dobil. 
Vsled tega trpi škodo. Povrnitev te škode more zahte
vati od prodajalca, toda dokazati mora, da je bilo blago 
šele 20. aprila odposlano, čeprav stoji v fakturi 5. 
april kot dan odpošiljatve.

Ali pa: Kupec zahteva, naj se mu blago pošlje 
po pošti, ker na ta način preje blago dobi. Prodajalec 
se mora ravnati po tem naročilu in ne sme blaga 
brez gotovega vzroka poslati n. pr. po železnici, sicer 
mora povrniti škodo. Blago se zamudi s tem, da je 
bilo poslano po železnici, za teden, vsled česar ima 
kupec, ki je blago zelo nujno potreboval, škodo. Po
vrnitev te škode more kupec od prodajalca zahtevati, 
toda dokazati mora, da prodajalec ni ugodil njegovemu 
izrecnemu naročilu. Ravno tako je, če kupec 
predpiše določeno pot; prodajalec ga pa ne uboga, 
na fakturi pa napiše, kakor bi ga ubogal.

Iz trgovske prakse.
6. Previdnost pri nakupovanju.

Poleg domačih, znanih, solidnih in dobro vpeljanih vele- 
Iržcev ponujajo dan na dan trgovcem po svojih zastopnikih tudi 
take tvrdke blago, katerih postopanje je čestokrat prav sumljivega 
značaja.

Prevelika zaupljivost je spravila že marsikaterega, dasi 
morebiti sicer previdnega in razumnega trgovca v sitnosti in škodo, 
ako je prišel tem kalinom v roke.

Vsak trgovec ve ali bi vsaj vedeti moral, kako naj pri na
kupu postopa in moj namen ni, dajati v tem oziru navodila, 
temveč priobčiti hočem le slučaj neke kupčije, ki se je sicer še 
precej gladko in brez posebne sitnosti končal, lahko bi pa imel 
tudi slabejše posledice.

K nekemu šele komaj etabliranemu trgovcu je prišel za
stopnik tvrdke Adolf Netti iz Trutnova ter dobil v primeri na 
predmet (zavijalni papir in papirne vrečice) precej lepo naročilo |

pod pogojem, da se blago odpošlje 1. aprila franko postaje, 
plačilno v 30 dneh s 3% skonto ali 3 mesecev neto.

Mesto da bi tvrdka z odpošiljatvijo blaga po predpisu po
čakala, je oddala to takoj in ga zaračunila na fakturni tiskovini, 
ki je nosila tiskani pogoj „plačilno tekom 14 dni z 2°/0 Skonto,“ 
česar pa seveda trgovec ni tako natanko pogledal in tudi ne 
vpošteval, temveč prevzel fakturo [in blago, katero je v kratkem 
potem dospelo, namreč mesto 1. aprila že koncem svečana in bil 
mnenja, da bo pač tvrdka zahtevala šele plačilo tako, kakor če bi 
bilo blago 1. aprila oddano — to je 1. maja s 3% skonto ali pa 
1. julija neto, mesto da bi bil fakturo vrnil v popravek in blago 
na razpolago stavil. Toda trgovec se je zelo zmotil in razočaral 
ga je opomin tvrdke tekom 30 dni po izdanju fakture, da plača 
že zapadli račun. Na pritožbo, da je vendar kupil, kar lahko s kopijo 
dokaže, na 3 mesečni rok in s pogojno odpošiljatvijo 1. aprila ter 
franko — dobil je v odgovor, da dela tvrdka prve kupčije le 
proti takojšnjemu plačilu — skonto in voznino, zadnjo na podlagi 
voznega lista, ki ga ima vposlati, naj si odtegne.

Na še enkrat oddano pismo, v katerem je trgovec namignil, 
da tako in enako postopanje in delovanje ni solidno, ter da si 
bo tvrdko, ako ne vzdrži sklenjene pogodbe, dobro zapomnil.

Tovarnar je vkljub temu vztrajal pri svoji zahtevi in opomnil, 
da ima v tem oziru dovolj skušnje in ne potrebuje nikakega na
sveta, da pa je ravno značilno za trgovca ker se opira na 3 mesečni 
rok — v katerega pa ne privoli, prizna pa 3°/0 skonto.

Mesto da bi bil trgovec še dalje, najbrž brezuspešno iz
gubljal čas, je plačal račun in si na ta način brez posebne škode 
pridobil velevažno izkušnjo previdnosti pri nakupovanju, posebno 
ako ima človek opravila s tvrdko, kateri ni za trajno zvezo, ampak 
le za enkratno kupčijo.

Prigodili so se slučaji, da je potnik neke nesolidne papirne 
tovarne sprejemal naročila trgovcev in ako mu je dal kupec naročilo 
na pr. na 5000 vrečic kake vrste, da je, če se je trgovec le za 
korak odstranil, pripisal še eno ničlo in dal končno zaradi varnosti 
naročilo trgovcu potrditi, kar je ta, nič slabega sluteč, takoj storil, 
ne da bi se v to dostikrat v naglici zaradi obilega dela, prepričal, 
kako je potnik naročilo zabeležil. Kopija se je shranila, ne da bi 
se ji pripisovala kaka večja pozornost in čez nedolgo časa je 
dobil trgovec cel voz vrečic in račun zanje, za katere desetletja 
ni imel porabe.

Šele sedaj se je prepričal, da je bil potnik v njegovi 
momentani odsotnosti dostavil povsod pri številu ničlo in on ne- 
previdnež je še to naročilo lastnoročno potrdil. Vsaka pritožba v 

j tem oziru je brezuspešna in škoda neizogibna.
Da so taki slučaji ponovni, posebno za manj dobro situ

iranega mladega trgovca in to tembolj, ako dobi blaga, ki se ga 
] le malo rabi, v taki meri preveč lahko usodepolni, bo pač vsakdo 
I pritrdil, ki si stvar predstavlja resno in v pravem pomenu. In 

zatorej je neprecenljive važnosti previdnost in natančnost pri 
sklepanju kupčij, bodisi katerekoli vrste blaga. Trgovec naj se 
nikar ne da zapeljati sladkim besedam posredovalca ali potnika, 
nikar ga naj ne moti navidezno nizka cena ali ugodni pogoji, da 

I kupi več kakor rabi ali bo mogel rabiti v doglednem času, ako 
i ni v prijetnem položaju tudi vsak čas večje vsote brez ovir in težav 

izdati, temveč vsak trgovec brez izjeme posebno pa začetnik bodi 
v vsakem oziru previden in predno kaj kupi, naj dobro premisli, 
ali mu bo mogoče ponujano blago v kratkem času za primerno 
ceno oddati ali ne, odgovarja li kakovost in vrsta krajevnim 
razmeram in tako naj sploh misli na vse možne momente, ako se 
že odloči dati naročilo kaki vsiljivi, neznani novi tvrdki. Vsekakor 
pa sem mnenja, da se pri novih neznanih tvrdkah, ako jih trgovec 
že po drugih ne pozna, narede le mala naročila za poskušnjo.

Predno trgovec prevzame od potnika potrdilo naročila ali 
kopijo, eventualno predno podpiše, naj se natančno prepriča, ako 
je potnik vse sklenjene pogoje, bodisi plačila ali dobave, kakor
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množino blaga in ceno natančno po dogovoru zabeležil in ako tega 
ni storil, zahteva naj se na licu mesta rektificiranje, ali pa naj 
vsiljiveža, ki mu je le na tem, na nesoliden način vloviti naročilo, 
ustmeno nuditi ugodnejše pogoje kakor to odgovarja resnici.

Žalostne skušnje že marsikaterega začetnika, da so prišli v 
neprijetne denarne stiske, katerim je čestokrat sledil konkurz, me 
napotijo k dostavku, naj ravno začetniki prav previdno kupujejo 
in sicer naj se nikar preveč ne zalagajo. Rok hitro poteče, blago 
pa ostane v zalogi, veletržec zahteva plačilo — toda siromak za
četnik — od kod naj pa dobi. Bolje je po potrebi večkrat pa 
manj naročati, plačilne roke pa točno izpolnjevati in si na ta 
način pridobiti zaupanje svojih zalagateljev. Previdnost pa naj 
bode povsod in vsakega trgovca zvesta spremljevalka. J. J.

7. Kaj stori železnica z blagom, katerega prejemnik 
ne prevzame ali katerega železnica prejemniku ne 
more objaviti, ker je ta pošti oziroma železnici

neznan.

Marsikdo je mnenja, da železnica tako blago nazaj pošlje 
na isto postajo, odkoder je prišlo ; to pa ni tako, ker železnica 
pusti tako blago na tisti postaji ležati, kamor je bilo naslovljeno. 
V slučaju, da se blago ne prevzame, ali pa, da je prejemnik 
neznan, obvesti oddajna postaja s priporočenim pismom ono po
stajo, kjer se je blago sprejelo, o nastalih zaprekah, in ta ima 
zopet dolžnost, odpošiljalca o teh obvestiti. Če je prejemnik preje! 
objavo došlega blaga in ta ne pride ponj tekom 8 dni, v katerih 
je blago že podvrženo ležnini, tedaj oddajna postaja isto ukrene, 
kar bi ukrenila, če prejemnik blaga ne prevzame ali pa, da je ta 
neznan. Ako je bila v tovornem listu opomba, da se mora odpo
šiljalec brzojavnim potom obvestiti, če so pri oddaji blaga kake 
zapreke, tedaj se ta objava tudi brzojavnim potom po sprejemni 
postaji izvrši. V slučaju pa, da so pri oddaji brzovoznega blaga, 
živine in polnih voz, katere mora prejemnik sam zložiti in pri 
vsakovrstnem drugem blagu, katero je vsled naravne kakovosti 
podvrženo hitri gnilobi itd., tedaj železnica tudi brez ravnokar 
imenovanega zaznamka po lastni razsodbi sprejemno postajo o 
nastalih zaprekah brzojavno obvesti, in ta ima zopet dolžnost, 
odpošiljalca čim najhitreje o teh zaprekah obvestiti. Stroški teh 
objav se pripišejo k prvotnim pristojbinam na tovorni list, stroške 
odgovora pa nosi odpošiljalec blaga.

Ako odpošiljalec dobi obvestilo, da prejemnik ne prevzame 
blaga, ali pa, da je ta neznan, ali pa, da prejemnik ne pride v 
gotovem roku po blago, tedaj mora odrediti, kaj naj oddajna po
staja z blagom ukrene. Kako ali kaj se lahko odredi, o tem pri
hodnjič več. Če odpošiljalec na objavo nastalih zaprek, ki se mu 
je od sprejemne postaje dostavila, nič ne odredi, pusti železnica 
blago, ako bi isto vsled lege nič škode ne trpelo, dalje ležati; če 
je pa blago pokvarljivo, pa je sme železnica prodati, ne da bi 
odpošiljalca o tem obvestila. Akoravno je oddajna postaja 
naznanila sprejemni postaji bodisi o katerikoli zapreki, vendar ima 
prejemnik vedno pravico, prevzeti blago, dokler ni odpošiljalec 
kaj drugega ukrenil, n. pr. nekdo ne prevzame blaga, postaja naznani 
to sprejemni postaji, ta pa odpošiljalcu. Prejemnik si pa kar na
enkrat premisli in hoče blago prevzeti, postaja mu ga bo vedno 
izročila, akoravno je že enkrat odpošiljalca obvestila, da prejemnik 
ne prevzame blaga, in da na to obvestilo ni došel še nikak 
odgovor.

Neprevzeto — nepokvarljivo blago leži potem v skladišču 
na odgovornost odpošiljalca. Železnica ima pa tudi pravico, blago 
katero se ne prevzame, oddati kakemu javnemu skladišču ali pa 
špediterju, proti povrnitvi naraslih stroškov na račun odpošiljalca. 
Kakor že omenjeno, lahko proda železnica pokvarljivo blago takoj, 
ne da bi odpošiljalcu naznanila; drugo, nepokvarljivo blago pa,

! ako nima železnica dovolj prostora na razpolago ali pa, da ga ne 
more kam drugam shraniti prej kakor drugo blago, katero je ne
pokvarljivo in za katero ima železnica dovolj prostora. Ravno 
imenovano blago, na katero železnica po vsej zmožnosti pazi, pa 
proda železnica po preteku 30 dni, ko se je začela računati ležnina 
od blaga, seveda, če bi kakovost blaga zahtevala prej prodajo, 
potem se pa isto prej proda, v obeh slučajih pa se odpošiljalec 
primeren čas poprej s priporočenim pismom obvesti, kje in kdaj 
se bo blago prodalo. Železnica z majhnih postaj prodaji namen- 
njeno blago večkrat pošlje na večje postaje, kjer je vspeh prodaje 
povoljnejši. O izvršeni prodaji se obvesti odpošiljalec, in v slučaju, 
da je prejemnik poplačal voznino in na to dvignil tovorni list, 
tudi prejemnik, oba pa s priporočenim pismom. Denar, ki ga že
leznica za prodano blago dobi, porabi za tovornino in narasle 
stroške, preostanek dobi odpošiljalec, oziroma če je bil tovorni 
list dvignen, prejemalec ; če pa ta denar ne pokrije stroškov, je 
primoran odpošiljalec oziroma prejemnik primankljaj povrniti. Pri 
tej priliki je tudi omeniti, da, ako je prejemnik tovornino plačal 
oziroma dvignil tovorni list, blago pa še nadalje pustil ležati, tedaj 
sta v pravni zvezi le železnica in prejemnik. J. Š.

„Slovensko trgovsko društvo v Celju.“
Občni zbor „Slov. trg. društva v Celju“ se je vršil v ne

deljo, dne 28. aprila v „Nar. domu“ v Celju. Navzočih je bilo 
34 članov. Podpredsednik pozdravi navzoče posebno zunanje za
stopnike, ki so došli iz Ivanjkovc, Maribora, Mozirja, Trbovelj, 
St. Pavla in Laškega trga, spominja se umrlih tovarišev g. Želez
nika, Končana in Pajka, poživlja navzoče, da se v znak sožalja 
dvignejo raz sedeže in odda besedo tajniku. Tajnik poda v 
kratkih besedah sliko, kako važno je bilo osnovanje društva, kaj 
da hoče in kako bode moralo društvo v bodoče delovati, da doseže 
svoj cilj. Društvo šteje na koncu leta 5 ustanovnih, 121 rednih in 
10 podpornih članov, razen tega pa šteje bodoča podružnica 

1 „Slovenski trg. klub v Mariboru“ 10 članov. Dopisov se je pre- 
{ jelo 230, ki so bili po možnosti točno rešeni, razposlalo se je tudi 

mnogo okrožnic. Tekoče društvene zadeve je odbor reševal v 
21 sejah. Med letom je izstopil velezaslužni predsednik g. Peter 
Kostič vsled slabega zdravja, medtem je vodil društvene posle 
g. R. Stermecki. V svrho pridobivanje članov je odbor razposlal 
mnogo okrožnic za pristop, uspeh je bil nepovoljen. Odbor je na
dalje sklenil, pošiljati vsem rednim članom list „Slovenski trg. 
Vestnik“ brezplačno. Da se organizacija društva spopolni, ustanovil 
je odbor v raznih krajih 16 poverjeništev. Društvo je priredilo za 
svoje redne člane 2 učna tečaja, ki se vsled slabega obiska od 
strani članov nista obnesla. Poučevalo se je enostavno knjigo
vodstvo in slov. korešpodenca. Predavala sta gg. Balzer iz Laškega 
trga in Jos. Smrtnik iz Celja, katerima gre za trud in požrtvo
valnost najlepša zahvala. Za ustanovitev bolniške blagajne je 

: sklenil odbor ustanoviti zaklad. V ta namen se je vršil dne 2. feb
ruarja t. 1. plesni venček, čigar obisk je bil sijajen in je tudi gmotno 
prav dobro uspel. Društvo se je po deputaciji udeležilo pogreba 
g. Maksa Železnikar, ravno tako je bilo društvo zastopano 
pri občnem zboru društva „Merkur“ v Ljubljani, kjer so se raz
pravljale zelo važne točke. Društvu „Merkur“ se izreče zahvala, 
ker je našemu društvu šlo vedno na roko. Iz blagajnikovega po
ročila posnemamo, da je imelo društvo 1520T1 K dohodkov in 
1371 K stroškov; prebitek torej 149'05 K, v poštni hranilnici na
loženih 493'45 K. Društveno premoženje znaša 642 50 K. Dohodki 
fonda za ustanovitev bolniške blagajne so znašali 1881 09 K 
stroški 583-47 K, prebitek tega fonda 1297-61 K. Pri volitvi je bil 
g. R. Stermecki z vzklikom izvoljen za predsednika. Volitev 
odbora se je vršila po glasovnicah. G. Morane poroča o ustano
vitvi trg. boln. blag., koliko članov mora blagajna imeti in kaj
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postava zahteva za ustanovitev društvene bolniške blagajne, v 
nasprotju onih okr. boln. blagajn. Po daljši debati, katere so se 
udeležili gg. Smrtnik, Pelovar, Walland, Vavken in Detiček se 
občni zbor v principu izreče za ustanovitev trg. bolniške blagajne 
ter se odboru poveri naloga, da izdela pravila in jih predloži 
izvanrednemu občnemu zboru v odobrenje. G. Smrtnik govori o 
težnjah in uspešnem razširjenju trg. ideje. Poudarja, da marsikateri 
dobro izvežbani in vnet, trg. pomočnik ne more začeti trgovine na 
svojo roko ter navaja, kako bi se temu nedostatku dalo odpomoči. 
G. Pevec govori o geslu „Svoji k svojim" in pravi, da se mnogo 
trgovcev iz strahu pred peščico odjemalcev druge narodnosti tega 
izreka ne upa pripoznati. Kakor se morajo držati odjemalci blaga 
tega gesla, tako naj bi se trgovci obračali na one, o katerih se ve, 
da so narodni veletržci. Gosp. Petovar poudarja, da je najlepše 
priporočilo za trgovca, ako ima dobro blago in reelno postopa. 
Dalje stavi odboru nasvete za znižanje članarine zunanjim članom. 
G. Jagodic omenja, naj bi trgovci več dopisovali listu „Slov. 
Trg. Vestnik“, posebno kadar začne izhajati dvakrat na mesec. 
Sklene se vplačano ustanovnino naložiti kot glavnico. G. S ter
me cki se v kratkih in lepih besedah ogreva za misli, ki jih jc 
govoril g. Pevec o narodnosti in geslu „Svoji k svojim“ in pravi, 
da moramo gledati na to, da se naš stan gospodarsko okrepi, 
gledati pa moramo tudi na to, da si vzgojimo domače slovenske 
značajne sotrudnike. Ker se ni nihče več oglasil za besedo, zaključi 
predsednik zborovanje, zahvaljujoč se navzočim za prisostovanje.

Na I. red. občnem zboru dne 28. aprila izvoljeni odbor 
„Slov. trg. društva v Celju“ se je sledeče sestavil: Predsednik: 
g. R. Stermecki, trgovec, Celje. I. podpredsednik g. J. Smrtnik 
Celje. 11. podpredsednik g. Lovro Petovar, Ivanjkovce; tajnik 
g. Josip Jagodič; tajnikov namestnik g, Franc Leskovšek; 
blagajnik g. Albin Anderwald; blagajnikov namestnik g. Josip 
Štibernik; odborniki: gg. Milan Hočevar, Anton Kolenc, 
Robert Diehl in Ivan Strupi v Celju, Anton Cvenkel, St. Peter, 
Kramer Ivan, Trbovlje, Lipej Franc, Brežice, Stergar A., Žalec, 
Kocmut A., Ptuj, H v al en c L, Žalec, dr. Anton Božič, Celje; 
namestniki: Maks Detiček, Celje, Morauc Albert, Celje, 
Cizel Dominik, Celje; rač. pregledovalci: Jos. Berk, Ivan 
Peternel, Celje; Rud. Pevec, Mozirje.

Učni tečaji: Knjigovodski učni tečaj, ki ga je iz prijaznosti 
brezplačno prevzel ravnatelj „Dein, pivovarne“ v Laškem g. Balzer, 
moral se je žal, kmalu v začetku prenehati, ker je bilo zanimanje zanj 

-premalo in se je število obiskovalcev zelo skrčilo. Pouk v slov. 
korespondenci je imel knjigovodja tukajšnje „Posojilnice“ g. Josip 
Smrtnik in dasiravno se je začetno število obiskovalcev skrčilo, 
imel je vendar tudi zvestih poslušalcev, ki niso skoraj nobene ure 
izpustili. K temu pa je pripomoglo zanimivo predavanje v poljudni 
obliki neumornega gosp. predavatelja. Gospod Smrtnik je razen 
pouka v slov. korespondenci poučeval prav temeljito in lahko 
umljivo o menicah in tako pomladil in osvežil veselje in zanimanje 
do obiskovanja njegovih ur. Izvrševale so se pridno in sicer z 
izpolnjevanjem in obdelovanjem najraznovrstnejših — med temi 
seveda za trgovce najvažnejših strok, — praktične naloge in tako 
budila veda te zelo važne točke. Gospod Smrtnik ni štedil ne 
časa, ne truda, niti potrpljenja in si pridobil na ta način naklonje
nost obiskovalcev in veliko zaslugo za društvo, kateremu je danes 
podpredsednik. Bodi mu torej tudi na tem mestu izrečena pre- 
srčna hvala in uverjenje, da je storil v prid trgovstva mnogo, kar 
naj ga vzpodbuja k nadaljnemu delovanju na tem potu.

Raznoterosti.
Shod mokarjev. V društveni dvorani „Merkurjevi“ v „Na

rodnem domu“ se je vršil dne 5. t. m. shod ljubljanskih in okoli- 
čanskih mokarjev, ki se ga je udeležilo 25 oseb. Kot predsednik 
pripravljalnega odbora je otvoril shod g. Bahovec, ki je pozdravil 
navzoče, zlasti pa oblastvenega zastopnika magistratnega svetnika 
g. Seška. Zbrali smo se, je rekel govornik dalje, da ustanovimo 
mokarsko zadrugo, ki je potrebna, ker so se naši mlinarji zvezali, 
ne da bi bili nas priklopili k sebi. Mlinarji hočejo imeti 10’/„ zvišane 
plače za mletje žita, pa tudi refakcijo zahtevajo zase. Zvišek so 
nam napovedali s 1. aprilom dalje, vendar nam to zvišanje naznanili 
šele 8. pr. m. Dovolili smo jim 5°/0 zvišanje s pogojem, da so 
odgovorni za vse slabe posledice. Dali smo jim obrok do 25. aprila, 
a odbor mlinarske zveze nam je odgovoril, da sam ne more rešiti 
te zahteve in da skliče občni zbor. Združeni moramo nastopati. 
Uslužnosti pri železnici moramo dobiti, v kar naj nam pomaga tr
govska zbornica in vlada. Za predsednika zborovanju je bil nato 
izvoljen g. Bahovec, nakar je povzel besedo g. Meglič, ki je 
poudarjal, da so se mlinarji združili vsled zahteve južne železnice, 
ki zahteva tudi, da se mora žito poslati na vsakega posameznega 
mokarja — doslej se je pošiljalo v Ljubljano za vse le na eno firmo 
— kateremu mora mlinar potrditi, da je res blago njemu zmlel. 
To je kruto postopanje. S tem izgube mokarji mnogo na času in 
denarju. Reklamacija je odvzeta (dovoljenih je samo 24 ur), zato 
je treba skupnega nastopa mokarjev, da se prepreči preteča nevarnost. 
Da bodo mogli mokarji stopiti v dogovor z mlinarsko zvezo, morajo 
biti spojeni v zadrugo. Mnogo so izgubili, ker so bili doslej pogosto 
drug proti drugemu. Mokar ima navadno eno dobro leto in sedem 
slabih, zato mora dobro leto izkoristiti. Cene moki se bodo morale 
tendenci primerno regulirati. Zadruga naj bo stanovska orga
nizacija s težnjo, da se sčasoma preosnuje v produkcijsko. Go
voril je nato o strokovni organizaciji mokarjev. Peki kupujejo dan
danes le ogrsko moko, ki ni prav nič boljša od naše. To bi se 
moralo preprečiti po dogovoru s pekovskim odborom. G. govornik 
naznani, da mu je župan Hribar obljubil, da bo deloval na ugodno 
rešitev želja mokarjev. Nato je g. Sešek pojasnil, kaj je treba za 
ustanovitev kake zadruge in opozarjal, da bo ljubljanskim mokarjem 
treba vprašati tudi izvenljubljanske, če stopijo v zadrugo. Gospod 
Bahovec je bil proti temu, da bi se v zadrugo vzeli vsi kranjski 
mokarji, ker bi bili ljubljanski proti njim v manjšini in se lahko 
zgodi, da so zahteve prvih drugačne nego ljubljanskih. Predlog je 
bil sprejet in se je sklenilo ustanoviti zadrugo za mesto 
Ljubljano in sodni okraj ljubljanske okolice. Nato se 
je izvolil začasni odsek, ki ima pooblastilo zastopati mokarske zadeve 
napram mlinarski zvezi, trgovski zbornici in južni železnici. Ta 
odsek sestoji iz gg.: Bahovca, Fajdige, Pečnika (iz Stožic), 
Robežnika, Šarabona, Velkavrha, Ant. Zorca in Zor
mana. Tudi prevzame ta odsek mesto pripravljalnega odbora. S tem 
je bilo zborovanje končano.

Podraženje moke. Vsled slabega prezimovanja, slabe pom
ladi, poplav in drugih nezgod naznanja žitni trg dan za dnevom 
višje cene. Zategadelj je sklenila dne 5. t. m. zadruga ljubljanskih 
in okoličanskih mokarjev, dvigniti ceno najlepši moki št. 0 začasno 
na 34 vin. za 1 kg v mestu in na 33 vin. zunaj mesta. Ta povišek 
pa še nikakor ne odgovarja današnjim cenam pšenice in ni izklju
čeno, da bo morala zadruga v kratkem cene zopet dvigniti, ako 
naj nimajo mokarji izgube.

Trgovska akademija za deklice. Več tisoč deklic ima 
dandanes že svojo eksistenco v trgovini in obrtu kot knjigovod- 
kinje in komptoaristke. Vendar se morajo težko boriti, kajti pri
manjkuje jim potrebne šolske izobrazbe za ta strokovni poklic
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Doslej so bili edino nekaj mesecev ali morda eno leto trajajoči 
trgovski kurzi, in drugod še dvorazredne nižje trgovske šole, ki so 
deklicam dale najpotrebnejše znanje v komercijalnem delovanju. 
Zato so se pa ženske le z redkimi izjemami povzpele do važnej
šega mesta v komptoarju, ostati so morale v nižjih službah. Za 
moške obstoje trgovke akademije, ki nudijo mladeničem poleg 
višje trgovske izobrazbe tudi splošno izobrazbo srednjih šol. Da 
se tudi ženskam da višjo izobrazbo in s tem prilika, da se izpo
polnijo v komercijalni stroki, se bo že sredi septembra 1907 
otvorila na Dunaju trgovska akademija za ženske. Pogoji 
za sprejem so ravno taki kakor pri obstoječih trgovskih akademijah. 
Deklice, ki so absolvirale meščansko šolo, nadaljevalno šolo ali 
štiri razrede kakega dekliškega liceja, se sprejmejo v prvi letnik 
akademije. Tudi organizacijska pravila in učni namen se strinja z 
onimi za moške akademije. Ravnateljstvo nove akademije prevzame 
gospa dr. Olga Steindler, ki je doslej poučevala na ženski višji 
gimnaziji na Dunaju.

Obseg zavarovanja privatnih uslužbencev. Ministrstvo za 
notranje stvari je pred kratkim razposlalo glede penzijskega za
varovanja privatnih uslužbencev na vsa politična deželna mesta 
odlok, v katerem se dotična deželna vlada oziroma namestništvo z 
ozirom na to, da je v zakonu odkazano političnim oblastvom več 
načelnih nalog, poživlja, naj se že zdaj natančno seznani z zako
nitimi določbami in tudi podrejene okrajne oblasti k temu nujno 
opozarja. Za razsojo obsega zavarovalne dolžnosti so 
merodajni naslednji kriteriji: 1. starost najmanj 18 in največ 55let 
pri vstopu v službo, ki je zavarovanju podvržena ; za prvo vpiso
vanje pridejo torej v poštev le one osebe, ki so bile vsaj 1. januarja 
1854 in najkasneje 1. januarja 1891 rojene; 2. najmanjša plača 
letnih 600 K pri enem in istem delodajalcu; 3. okolnost, da je 
plača mesečna ali letna; 4. uradniški značaj in 5. poraba za iz
ključno ali vendar pretežno duševno delo. Dočim so točke 1 do 4 
take, da jih je lahko dognati in da se jih -bo dalo po običaju 
presoditi, bo v točki 5 omenjeni moment pri mnogih nastavljencih 
sporen. Da se pa pri neenakih razmerah v posameznih kronovinah 
pospešuje enotno postopanje — odločitev pristoji v obče političnim 
oblastvom prve instance. — bo dalo ministrstvo primerne direktive 
s tem, da se bo za primero poskušalo z navedbo onih službenih 
kategorij, pri katerih mora zavarovalna dolžnost iz naslova porabe 
za izključno ali pretežno duševno delo nastopiti. Da se potrebni 
materijal za to dobi, so potrebne čim najbolj specializirane 
poizvedbe zavarovanju podvrženih nastavljencev in 
njih označb v posameznih strokah industrije, poljedelstva, trgovine 
obrta, prometa in svobodnih poklicev. V ta namen se čim največ 
zaslišijo vsi interesirani krogi in se je ozirati enakomerno 
na združbe poljedelcev, industrijcev, trgovcev i. t. d. kakor na 
združbe nastavljencev. Tudi trg. društvo „Merkur“ je dobilo tak 
poziv od deželne vlade, naj izreče svoje mnenje v tem oziru. O 
tem bo natančneje sklepal odbor v prvi prihodnji seji. Predpogoj 
za izvršitev teh zaslišanj je najprej: 1. Sestava zaznamka, korporacij 
in združb, ki so za oddajo mnenja sposobne ; 2. določitev predmeta, 
o katerem se zasliši. V prvem oziru naj povabijo deželna politična 
oblastva vsako posamezno korporacijo ali združbo, ki ima svoj 
sedež v dotičnem upravnem ozemlju, da sestavi abecedno urejeni 
zaznamek nastavljencev, ki pridejo z njenega špecijalnega stališča 
vpoštev in ki so po njenem mnenju privzeti v zavarovanje, ker 
se vporabljajo na že večkrat omenjeni način za duševno delo. Pri 
oproščenju od zavarovalne dolžnosti se bo moralo ozirati 
na to, da pride —- neglede na posebne izjeme — kot vzrok 
za oproščenje od zavarovalne dolžnosti v poštev okolnost, da je 
službo, ki utemeljuje zavarovalno dolžnost, že samo po sebi 
smatrati kot prehodni stadij do samostojnega poklica, 
kakor je na pr. slučaj pri advokatskih in notarijatskih kandidatih.

V Ljubljani bodo za obseg zavarovanja privatnih uslužbencev 
važna mnenja, katera bodo oddali gremij, pomočniški zbor gremija 
in trgovsko društvo „Merkur", kajpada kar se tiče trgovskih na
stavljencev. Kolikor je nam znano, bodo vsi odločili v tem zmislu, 
da se pritegnejo v zavarovanje vsi trgovski nastavljenci.

M—n.

Slovenska trgovska šola v Trstu se namerava ustanoviti.
V ta namen se je izvolil odsek rodoljubnih gospodov, ki vzame 
stvar v roke. Iskreno želimo, da bi se ta znamenita ideja skoro 
uresničila.

Veletrgovina z železnino „Merkur“ g. Petra Majdiča v 
Celju, ki ima jako prostran delokrog za prodajo železninskega 
blaga, obsegajoč Štajersko, Kranjsko, Primorsko, Istro, Hrvatsko, 
Slavonijo, Bosno in Dalmacijo, je že leta 1903, kakor smo se pre
pričali, izdala nad 500 strani obsežen dvojezični cenik, slovenski 
in nemški, za železninsko stroko. Slovenskemu jeziku je v celem 
ceniku varovano prvo mesto. Cenik obsega veliko število pred
metnih nazival, pridejan mu je alfabetični seznam nazivah 
Prvenstvo za slovenska nazivala železninske stroke v ceniku gre 
torej imenovani narodni tvrdki, ki je s tem svojim cenikom podala 
dragoceno podlago. Pripomniti je, da so zbirali in pripravljali 
slovenska nazivala za ta cenik malone izključno nastavljenci tvrdke.

Prestana kazen ni vzrok odpusta. Jako važna obrtno- 
sodna odločba se je v zadnjem času izdala o vprašanju, če je 
delodajalec opravičen delavca, o katerem je naknadno izvedel, da 
je bil zaradi tatvine kaznovan, takoj odpustiti. Čevljarski 
mojster je izvedel, da je bil neki njegov pomočnik radi tatvine 
obsojen v šestmesečno ječo, katero kazen je tudi prestal. Mojster 
je nato pomočnika takoj odpustil brez odpovednega roka. Po
močnik je tožil mojstra pri obrtnem sodišču na odškodnino za 
14 dnevni odpovedni rok. Toženec je zastopal stališče, da tožniku 
manjka z ozirom na prestano kazen radi tatvine potrebno za
upanje, vsled česar je bil v zmislu § 82. obrtnega reda opravičen, 
pomočnika takoj odpustiti. Obrtno sodišče je pa ugodilo tožbi ter 
obsodilo mojstra na povračilo 14dnevne plače. V utemelje
vanju se je povdarjalo, da je v zmislu § 225 kaz. zak. zločin 
vsled prestane kazni izbrisan. Ker pomočnik pri toženem 
mojstru ni zakrivil nikakega kaznivega dejanja, mojster tudi ni 
bil opravičen po § 82 črka d, da bi ga brez odpovedi odpustil.

Jubilej dunajske trgovske akademije. Meseca januarja 
prihodnjega leta preteče 50 let, odkar se je ustanovila dunajska 
trgovska akademija. Bivši slušatelji tega zavoda prirede v proslavo 
tega jubileja veliko slavnost. Tekom petih tednov je priglasilo čez 
2000 nekdanjih gojencev svojo udeležbo. Slavnost se bo vršila v 
jako velikem slogu in se je tudi že izvolil slavnostni odbor.

*

Osebna dohodnina službenih prejemkov. V pravkar izda
nem zvezku zbirke razsodb upravnega sodišča najdemo za delo
dajalce kakor za nastavljence enako hudo razsodbo. Že od nekdaj 
je povsod razširjena navada, da vzamejo delodajalci davek, ki je 
predpisan od službenih prejemkov njih nastavljencev, nase, zlasti 
ker jih zakon o osebni dohodnini napravlja za pobiralnega organa 
tega davka (kajpada s pravico, da si smejo ta davek od plače 
odtrgati). Zakon o osebnih davkih je poleg tega priznal to navado 
kot edino dovoljeni slučaj, ko se sme osebna dohodnina prevreči. 
Zdaj se je pa v omenjeni razsodbi izreklo, da je znesek od 
delodajalca za delojemalca pogodbeno plačane os ebne 
dohodarine priračunati davku podvrženim službenim 
prejemkom delojemalca in da je torej osebno dohodnino
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prihodnjega leta vzeti ne od službenih prejemkov ampak od zneska, 
ki nastane po priračunjanju davka. Ako vzame delodajalec od tega 
zneska odmerjeno osebno dohodnino zopet nase, znaša podlaga za 
odmero davka za drugo leto še več. Tako se lahko pri službenih 
prejemkih, ki so več let enaki, odmerna podlaga vedno viša in 
viša brez konca, torej se zviša tudi davčni postavek. Razsodba se 
opira na to, da je v zmislu zakona obdačiti ono skupnost gospo
darskega dobička, ki nastopa v denarju ali denarni vrednosti in 
pride delojemalcu v prid vsled njegove službe. Teoretično je to 
lahko pravilno, nastanejo pa vsled tega omenjene konsekvence, 
kar je podobno kaznovanju onih delodajalcev, ki plačujejo davek 
za svoje nastavljence.

Društvene vesti.
Odborova seja dne 27. aprila 1907. Sejo otvori ob navzoč

nosti 14 odbornikov prvi podpredsednik g. Lilleg ter naznanja, 1 
da je k današnji seji povabil g. Škerbinca, kije član odseka za 
trgovski koledar za leto 1908. Vsled tega predlaga g. predsednik, 
■da se točka „Trgovski koledar“ najprvo reši, kar obvelja. O po- ’ 
drobnostih k tej točki je odbor sklenil varovati tajnost ter po
delil odseku koledarja polno moč. O. predsednik naznanja nato, 
da mu je došla vloga z večjim številom podpisov glede ustano
vitve višje trgovske šole v Ljubljani. Sklene se zadevo pojasniti i 
v „Vestniku". Nato poroča tajnik, da je tajništvo od zadnje seje 
do danes rešilo 44 vlog. Dala so se pojasnila glede revizije voznih j 
listov, dalje glede železniških tarif, kvalitete blaga, odpovedi itd. 
Koncem tega poročila predlaga tajnik sprejem 13 novih članov, ki 
se brez ugovora sprejmejo. Nato se odobri poročilo posredovalnice, 
ki kaže lep napredek. Za tem otvori g. predsednik debato o do- ’ 
pišu c. kr. deželne vlade glede penzijskega zavarovanja privatnih J 
uradnikov. Sklene se, rešiti to vprašanje definitivno v eni prihodnjih 
sej. Nato se je sklepalo o nakupu pisalnega stroja in o najemu [ 
prostorov v „Narodnem domu“. Konec seje ob 11. zvečer

Čeke so poslali gg. Jos. Kramar, Ljubljana; T. Mlekuž, 
Stari trg; V. Paleček, Gorenja vas; J. Švigelj, Borovnica; 
Fr. Tavčar, Selca in J. Žargi, Ljubljana. Hvala!

Kupone od prodanih kavnih primesi prve jugoslovanske 
tovarne za kavne surogate v prid zakladu za „Trgovski dom“ 
pošiljajo gg. trgovci, tako člani kakor nečlani, prav pridno, kar 
beležimo z veseljem. Obenem pa prosimo vse prijatelje društva, 
naj povsod udomačijo izborne kavne surogate, ki lahko konku
rirajo z vsakim tujim izdelkom te vrste.

Članarina. Koncem preteklega in začetkom tekočega me
seca smo razposlali gg. vnanjim članom in naročnikom na naš list 
izkaznice za leto 1907 s prošnjo, naj vpošljejo članarino oziroma 
naročnino za tekoče leto. Na vposlane pozive smo prejeli do sedaj 
nad 1500 K, kar pač jasno kaže, da ima društvo tudi izven 
Ljubljane obilo opore. Hkratu pa opozarjamo dotičnike, ki svoje 
dolžnosti še niso storili, da to store ter s tem prihranijo društvu 
nepotrebne stroške za razpošiljanje opominov.

Izkaz društvene posredovalnice. V službo se sprejmejo:
2 poslovodja mešane stroke, 1 knjigovodja in korespondent za 
Ljubljano, 1 knjigovodja in korespondent za Trst, 1 kontorist,
3 pomočniki mešane stroke, 1 pomočnik špecerijske stroke kot 
skladiščnik, 1 pomočnik špecerijske stroke, zmožen tudi slovenske 
korespondence za Ptuj, 1 pomočnik manufakturne stroke, 1 po

močnik železninarske stroke, 1 pomočnik modne in galanterijske 
stroke, 1 kontoristinja za Ljubljano, 1 blagajničarka za Ljubljano, 
1 prodajalka za deželo. — Službe iščejo: 4 knjigovodje in ko- 
respondenti, 3 kontoristi, 12 pomočnikov mešane stroke, 4 pomoč
niki špecerijske stroke, 3 pomočniki manufakturne stroke, 2 po
močnika železninarke stroke, 2 pomočnika modne in galanterijske 
stroke, 12 kontoristinj, 3 blagajničarke in 6 prodajalk. Posredo
valnica posluje za delodajalce popolnoma brezplačno, za deloje
malce proti mali odškodnini.

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!“

Društveniki, spominjajte se pri 
vsaki priliki zaklada za

UST „Trgovski dom“.

J. Kopač, svečar v Go rici.
jako dober za pecivo ali zdravilo 

kg po K l'2O 
izpihani pomladanski kg po K 160 
čebelni pitanec . . kg po K 1*20

Na debelo v originalnih posodah 
se cena znatno zniža.

Izurjen korespondent
spreten prodajalec, 38 let star, posebno zmožen v 
trgovini z modnim in drobnim blagom, sprejme tudi 
službo kot poslovodja, želi svojo sedanjo službo na 
spomlad premestiti.

Več se'poizve v upravništvu „Merkurja“.

Agencija jVIerkup, Trst.
J. Ulčakar & Go.

Ulica Nicolò Machiavelli štev. 19.
Telefon 1874.

Komisije in zastopstva.
Informacijska pisarna.





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

Letnik IV. V Ljubljani, dne 15. junija 1907. Št. 6.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Penzijsko zavarovanje privatnih 

nastavljencev.
Na poziv c. kr. deželne vlade, naj se izjavi naše 

društvo, katere vrste privatnih uslužbencev spadajo pod 
penzijsko zavarovanje v zmislu zakona z dne 16. de
cembra 1906, je oddalo naše društvo naslednje poro
čilo, katero je sestavil g. Silvester Škerbinec, in je 
bilo v odborovi seji dne 27. maja 1907. 1. soglasno 
sprejeto :

„Visoki c. kr. deželni vladi v Ljubljani.
Na ondotni poziv z dne 5. aprila t. 1. št. 6665, 

s katerim vabi visoka c. kr. deželna vlada podpisano 
društvo naj se izjavi, katere vrste privatnih uslužbencev 
spadajo v zavarovanje v zmislu zakona z dne 16. de
cembra 1906 drž. zak. št. 1 z leta 1907, si usoja pod
pisano društvo glasom odborovega sklepa dne 27. t. m. 
naslednje poročati :

„Ker bi sestava posameznih vrst privatnih usluž
bencev, ki sicer nimajo uradniškega značaja, pa vendar 
opravljajo duševna dela, delala znatne težave, je odbor 
sestavil naslednji seznam vseh privatnih uslužbencev 
po poklicih, ki pripadajo po njegovem mnenju zava
rovanju v zmislu prej navedenega zakona in običajno 
iščejo zastopstva v našem društvu.

Uslužbenci v trgovini in obrtu in drugi so
rodni poklici: Agenti tako trgovski kakor tudi 
zavarovalni.

Bančni uradniki, ravnatelji, vse osobje, ki 
opravlja knjigovodska dela ali ki se peča z nakupom 
in prodajo vrednostnih papirjev brez razlike, na primer 
adjunkti, asistenti, blagajniki, disponenti, knjigovodje, 
kontrolorji, višji knjigovodje; isto velja za nastavljence v

borznih pisarnah in menjalnicah.
Dalje našled-nji poklici: blagajniki, cenilci, 

disponenti, diurnisti, ekspeditorji, fakturisti, hranilnični 
in posojilnični uradniki, kalkulanti, kletarji, knjigovodje, 
korespondenti, kolporterji, kontoristi, kontrolorji, lage- 
risti, manipulanti, nakupovalci, nastavljenci v posredo
valnicah za službe, pisarniški predstojniki, računovodje 
v hotelih, ravnatelji, ravnatelji hotelov, revizorji, risarji,

saldokontisti, potniki, prodajalci, prokuristi, računo
vodje, skladiščarji (magacinerji), tajniki pri zasebnikih 
in društvih, trgovski poslovodje, trgovski sotrudniki, 
uradniki pri bolniških blagajnah, zastopniki tvrdk,, 
uradniki pri društvih, zavarovalni uradniki.

Uslužbenci transportnih podjetij kakor 
blagajniki, ekspeditorji, korespondenti, knjigovodje, 
nastavljenci v potovalnih pisarnah, oskbniki skladišč, 
spedicijski uradniki, uradniki pri zavodih za pokopa
vanje mrličev.

V utemeljitev predlagane zavarovalne obveznosti 
za trgovske sotrudnike (komije, prodajalce) v trgovinah 
na debelo in na drobno brez izjeme, si usojamo sle
deče navajati :

1. ) Šolska naobrazba trgovskih sotrudnikov je v 
razmerju one ročnih delavcev skoro vseskozi večja; 
radi tega si zbere veliko število trgovskih uslužbencev 
prej ali slej drug poklic, v katerem je brez dvoma 
podvržen zavarovanju. To pa ne velja samo za na
stavljence v trgovinah in industriji, marveč tudi za 
celo vrsto drugih kategorij privatnih uradnikov. Pri
pomniti je, da v naših trgovinah ni strogo ločeno 
serviranje in komptoarna dela.

2. ) Način življenja trgovskih sotrudnikov je vse
skozi tak, kakor takozvanega srednjega stanu. Da bi 
se trgovske sotrudnike vdelilo med splošno zavarovanje 
delavcev, bi ne bilo že s stališča politike, ki jo mora 
država v svojem lastnem interesu gojiti, namreč srednji 
stan obdržati in mu zagotoviti po mogočnosti umestno 
eksistenco. Rente splošnega delavskega zavarovanja, 
na katero moramo z vso sigurnostjo računati, bodo 
dosegale komaj eksistenčni minimum za delavca in bi 
nikakor ne zadoščale trgovskemu sotrudniku, ki je 
navajen na boljše preživljanje.

3. ) Računati je z gotovostjo, da bo večina 
trgovskih sotrudnikov, ki se bodo etablirali, ostalo pro
stovoljno tudi vnaprej zavarovanih in se ne bodo pri 
privatnih družbah kot sedaj zavarovali, in to vsled 
tega, ker bo nadaljevanje zavarovanja pri tej zavaro
valnici nadomestovalo zavarovanje pri privatnih zava
rovalnicah. To pa. se pri rentnem zavarovanju za
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delavce ne bode zgodilo, marveč bodo trgovski so
trudniki, ki postanejo samostojni, za vso vplačano 
vsoto oškodovani.

4. ) Pri trgovskem sotrudniku je nevarnost, da bi 
se ponesrečil pri izvrševanju svojega posla, veliko manjša 
kakor pri navadnem delavcu. Če bi se vdelilo trgovske 
sotrudnike v delavsko zavarovanje, bi morali le-ti vpla
čevati na njih odpadli del zavarovanja zoper nezgode, 
a dobili bi povračilo v izredno redkih slučajih.

5. ) Trgovski sotrudniki bi, če bi se jih vdelilo v 
splošno delavsko zavarovanje, bili popolnoma izklju
čeni pri upravi deželnih zavarovalnih mest, ker je njih 
število v razmerju z drugimi delavci, ki bodo podvr
ženi zavarovanju, majhno. To se vidi pri okrajnih 
bolniških blagajnah, kjer je veliko trgovskih sotrud
nikov zavarovanih, a niso skoro v nobenem odboru 
teh blagajn zastopani.

6. ) Trgovski sotrudniki bodo tudi v Nemčiji, kjer 
se razmere trgovskih sotrudnikov ne razlikujejo od 
naših, pripadali pod zakon za zavarovanje privatnih 
uradnikov, ki ga bo izdala nemška država.

7. ) Če se hoče varovati interese trgovskih sotrud
nikov pred proletariziranjem in se hoče biti njim na
sproti v materijalnem oziru pravičnim, se jih mora na 
vsak način vdeliti pod zavarovanje po zakonu z dne 
16. decembra 1906, drž. zak. št. 1 z leta 1907 in to 
še posebno, ker je službeno razmerje trgovskega so
trudnika že po trgovinskem zakonu drugače uravnano, 
kot službeno razmerje navadnega delavca.

Visoko c. kr. deželno vlado prosimo, naj uvažuje 
predstoječe okoliščine ter se zavzame za to, da pridejo 
trgovski sotrudniki pod zakon za zavarovanje privatnih 
uradnikov z dne 16. decembra 1906 drž. zak. št. 1 z 
leta 1907.“

Upamo, da po teh izvajanjih ni med nami ne 
trgovskega sotrudnika in ne samostojnega trgovca, ki 
bi ne odobraval predstoječe izjave. Poudarjati moramo, 
da je zavarovanje delavcev gotova stvar, ki se prej 
ko slej uresniči. Če bi se ne zavzeli za penzijsko 
zavarovanje trgovskih sotrudnikov po zakonu z leta 
1906, pripadli bi le-ti delavskemu zavarovanju, in bi 
bili v tem slučaju od uprave zavoda vsled njih majh
nega števila nasproti delavcem izključeni. Dalje je 
vpoštevati tudi to, da le tedaj moremo pričakovati 
samostojno deželno zavarovalno mesto za Kranjsko, 
če se pritegne tudi trgovske sotrudnike v to zavaro
vanje, ker bi bilo število drugih uslužbencev za samo
stojno deželno zavarovalno mesto premajhno. V tem 
slučaju bi postala Kranjska privesek kaki drugi deželi 
in posledica bi bila, da bi veliko vplačevali ali malo 
dobivali. Za zgled naj bo delavska zavarovalnica 
zoper nezgode v Trstu, o kateri se čujejo dan na dan 
pritožbe in menda ne brez vzroka.

Družbe z omejeno zavezo.
Spisal Valentin Žun.

Pred dobrim letom je stopila v veljavo postava 
o družbah z omejeno zavezo, ki so se na Nemškem, 
kjer je podobna postava že v moči od 1. 1892., tako 
pomnožile, da jih štejejo že okoli 6000 s kapitalom 
okoli poldruge milijarde mark. Po svojem bistvu so 
te družbe še najbolj podobne delniškim družbam, ker 
posamezni deležniki niso odgovorni z vsem svojim 
imetjem za družbo, temveč le z natanko določenim 
deležem, vendar se pa v marsičem razlikujejo od del
niških družb. Vsaka taka družba je omejena namreč 
le na določeno število deležnikov; vsak deležnik sme 
imeti le en delež, katerega ne sme kar meni nič tebi 
nič prepustiti kaki drugi osebi, zato je deležnik tudi 
s svojo osebo udeležen pri podjetju, za katero se je 
ustanovila družba, v nekaterih slučajih je celo odgo
voren za druge deležnike.

I. O ustanovitvi družbe.
Dočim je pri delniških družbah treba prositi za 

državno dovoljenje, se družbe z omejeno zavezo usta
nove z navadno družbeno pogodbo, ki se pa mora 
napraviti pri notarju. Samo tedaj, če družba hoče iz
dajati zastavna pisma, bančne obveznice ali se hoče 
pečati z izseljevanjem ljudi ali pa hoče dobiti želez
niško koncesijo, se mora prositi državnega dovoljenja, 
predno se ustanovi.

Pri sestavi notarskega akta se sme vsak deležnik 
(družabnik) tudi dati zastopati po drugi osebi, vendar 
pa je zato treba posebnega pooblastila, ki se mora 
priložiti družbeni pogodbi. Vsaka družbena pogodba 
mora obsegati vsaj tele točke: 1.) glede tvrdke. Tu 
se lahko navede podjetje, za katero se je ustanovila 
družba, n. pr. družba za zgradbo hotelov ob bohinjski 
železnici, ali pa obsega le imena vseh ali vsaj enega 
družabnika. Na vsak način pa mora tvrdka imeti pri
stavek: družba z omejeno zavezo. 2.) V pogodbi se 
mora označiti tudi sedež družbe, ki ne sme biti nikdar 
v inozemstvu. Dalje mora 3.) pogodba označiti tudi 
predmet podjetja, n. pr. električna železnica iz Lesec 
na Bled. Družbe z omejeno zavezo se lahko ustanove 
v kakršnikoli namen, samo ne kot politična društva 
ali kot zavarovalnice. Tudi mora 4.) pogodba natanko 
določiti osnovno glavnico, ki ne sme biti manjša nego 
20.000 kron, kakor tudi 5.) znesek osnovne vloge 
vsakega družabnika. Vsak družabnik sme imeti le en 
delež, deleži pa smejo biti različno veliki, vendar pa 
mora znašati vsaj 500 kron, pri železniških in brodar- 
stvenih družbah pa vsaj 200 K-

Tudi se lahko zgodi, da družabnik da svojo 
osnovno vlogo in natura, da n. pr. da svoje zemljišče, 
kjer naj bi stalo podjetje ali da se zaveže na leto n. pr. 
toliko in toliko pese dovažati pri kakem sladkornem
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podjetju ali pri zgradbi kakega hotela da en družabnik 
zemljišče, drugi les, tretji opeko i. t. d.

S tem pa, da se je pri notarju podpisala družbena 
pogodba, na ven družba še ne obstoji; zato jo je 
treba vpisati v trgovski vpisnik (register). To se 
zgodi na ta način, da vsi poslovodje družbe podpišejo 
naznanilo na trgovinsko sodišče.

Temu naznanilu je treba priložiti: 1. družbeno 
pogodbo v notarskem izpisku; 2. od poslovodij pod
pisani imenik družbenikov, ki obsega ime, posel, sta- 
novališče družbenikov kakor tudi znesek osnovne 
glavnice, ki jo je vsakdo prevzel, in znesek, ki ga je 
vplačal; 3. zaznamek poslovodij; 4. pri koncesiji pod
vrženih družbah tudi državno odobrilno listino v izvirniku 
ali pa poverjenem prepisu. Poslovodje se morajo pri 
trgovinski sodniji ob naznanitvi družbe lastnoročno 
podpisati ali pa poslati poverjene podpise.

Naznaniti se pa družba ne more poprej, predno 
se ni vplačala vsaj ena četrtina vsake osnovne vloge, 
na vsak način pa vsaj 250 K, pri železniških in pa
robrodnih družbah pa 100 K od vsake vloge.

Vsak poslovodja, ki namenoma naznani napačne 
podatke o osnovni glavnici, o imenih družbenikov i. t. d. 
zakrivi pregrešek in se kaznuje z zaporom od enega 
tedna do enega leta, s čimer se more združiti denarna 
kazen od 1000 do 20.000 K.

Če so dani vsi postavni pogoji, je sodišče pri
morano vpisati družbo v trgovski register. Izvleček 
iz trgovskega registra sodišče razglasi. Ta izvleček 
obsega zlasti tudi vsoto osnovne glavnice in znesek 
vplačanih vlog, ne pa imena ali števila posameznih 
družbenikov in njihovih vlog.

Ko je družba vpisana v trgovinski register, tedaj 
prejme vse pravice in dolžnosti pravne (juridične) osebe. 
Ona sme kupovati zemljišča, tožiti pred sodnijo in 
tožena biti. Ker se smatra kot trgovinska družba, 
mora voditi tudi trgovinske knjige.

II. Organizacija družbe.
Vsaka družba mora imeti enega ali več poslovodij 

(načelstvo). Ti poslovodje smejo biti le fizične osebe, 
lahko se tudi družbenik ali vsi družbeniki po družbeni 
pogodbi ali po sklepu družbenikov izbero za poslovodje 
sicer pa ni potreba, da bi bili poslovodje člani družbe. 
Poslovodje se morajo vpisati v trgovinski register; tudi 
vsako izpremembo v osebah načelstva je treba naznaniti 
trgovskemu sodišču. Ti poslovodje zastopajo družbo 
sodno in izvensodno. Ako družbena pogodba ne obsega 
drugih določil, treba je podpisa vseh poslovodij, da je 
družba veljavno zastopana. Podpis bi se n. pr. glasil: 
Za I. Tovarno kavinih surogatov v Ljubljani, družbo

z omejeno zavezo (štampilja)
Ivan Mahan 1. r. Fran Cesar 1. r.

poslovodji.

Tudi se sme v družbeni pogodbi določiti, da za 
družbo podpisuje veljavno en poslovodja in en pro
kurist.

Načelništvo (poslovodje) mora za se voditi deležno 
knjigo, v katero se morajo vpisati kakor pri pridobitnih 
in gospodarskih zadrugah vsi družbeniki, njihove vloge, 
vplačani zneski kakor tudi vse izpremembe v teh zadevah. 
To knjigo sme pogledati vsak, kdor semore 
izkazati, da ima kak pravni interes na tem, 
n. pr. če hoče napraviti z družbo kako kupčijo itd. Dalje 
je načelstvu voditi trgovske knjige in skrbeti, da se tekom 
prvih treh mesecev v letu napravi računski zaključek 
o poslovanju preteklega leta. Ta rok se sme v družbeni 
pogodbi podaljšati na šest mesecev. Zelo važna je 
določba, da mora vsak družbenik dobiti pred skupnim 
sklepanjem o računskem zaključku prepis računskega 

1 sklepa in sme vpogledati v družbene knjige in zapiske. 
Samo če se družba peča z bančnimi posli, je treba 
računski sklep priobčiti v listih, sicer pa tega ni potreba. 
Računski zaključki se sestavljajo podobno kakor pri 
delniških družbah ali pri pridobitnih in gospodarskih
zadrugah.

Poslovodjem ni dovoljeno brez posebnega do
voljenja nadzorstva sklepati kake posle z družbo samo.

Če znaša osnovna glavnica družbe več nego en 
milijon kron in poleg tega število družabnikov presega 
petdeset, tedaj se mora postaviti tudi nadzorstvo 
ali nadzorni svet, da nadzoruje poslovodje v nji
hovem poslovanju v vseh strokah uprave. Tako nad
zorstvo obstoji najmanj iz treh fizičnih oseb in se sme 
k večjemu izbrati za tri poslovna leta. Sodišče mora 
samo uradoma skrbeti, da se pri družbah postavi 
nadzorstvo, ako sta dana zgoraj omenjena pogoja. Če 
pa zahteva kak udeleženec, sme sodnija tudi sicer do
ločiti družbi trimesečni rok, da postavi nadzorni svet 
oziroma ga tudi izbere sama, če bi rok potekel brez 
uspeha.

Nadzorstvo ima tudi pravico odstaviti poslovodje, 
ki jih ni postavila država, dežela ali kaka druga kor
poracija, vendar pa mora o takih slučajih nemudoma 
sklicati občni zbor.

O vseh sklepih, ki so po družbeni pogodbi ali 
po postavi pridržani družabnikom, sklepa občni zbor, 
katerega skličejo redno poslovodje in sicer vsaj enkrat 
v letu, toda tudi vselej tedaj, kadar to zahteva korist 
družbe, zlasti še, če se pokaže, da se je izgubila po
lovica osnovne glavnice. Če se pa vsi družabniki v 
posameznem slučaju pismeno izjavijo, da so zadovoljni 
s kakim predlogom, tedaj ni treba občnega zbora.

Tudi tedaj se mora sklicati občni zbor, če zahtevajo 
to družabniki, katerih osnovne vloge znašajo deseti del 
vse osnovne glavnice, in naznanijo tudi, v kak namen 
naj se skliče.

6*
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Občni zbor je sklepčen, če je zastopan vsaj deseti 
del osnovne glavnice, razen če zakon ali družbena 
pogodba ne določa kaj drugega. Sklepa se z navadno 
večino oddanih glasov in sicer daje vsakih 100 kron 
prevzete osnovne vloge en glas, pri čemer se ulomki 
pod 100 kron ne štejejo. Skepa se lahko tudi po 
pooblaščenih, za kar je pa treba posebnega pismenega 
pooblastila.

Vsebina storjenih sklepov se mora takoj po zbo
rovanju poslati v priporočenem pismu vsakemu dru
žabniku. Če je občni zbor kršil postavo ali pogodbo, 
imajo družabniki tudi pravico s tožbo pri sodniji ovreči 
zborove sklepe.

Omeniti moramo še neko važno pravico manjšine 
družabnikov. Če se je odklonil na občnem zboru 
predlog, da naj se postavijo izvedeni revizorji, da bi 
pregledali zadnjo letno bilanco, more na predlog dru
žabnikov, katerih osnovne vloge dosegajo deseti del 
osnovne glavnice, trgovinsko sodišče na sedežu družbe 
postaviti enega ali več revizorjev, toda le tedaj, če se 
verjetno dokaže, da so se dogodile nepoštenosti ali da 
se je hudo kršil zakon ali družbena pogodba.

III. Opravilni delež (osnovna vloga) in 
varnost upnikov.

Osnovna vloga se subjektivno, t. j. z ozirom na 
pravice, ki iz nje izvirajo za družabnika, imenuje 
opravilni delež. Opravilni deleži se dado prenesti 
na druge osebe, toda za tak prenos med živimi je treba 
notarskega akta. Tudi lahko družbena pogodba določa, 
da se sme delež prenesti le z dovoljenjem družbe same.

Tudi deliti se ne sme opravilni delež, razen če 
to dovoljuje družbena pogodba; vendar je delitev deleža 
med dediči umrlega družabnika dopustna.

Če se o deležih izdajo listine n. pr. tako kakor 
pri delniških družbah delnice, se te listine ne smejo 
glasiti na prinosnika in se jih tudi ne sme prenesti 
z indosamentom. «

Možen je pa prenos deleža tudi izvršilnim 
(eksekucijskim) potom, če si je družba pridržala pri
voljenje v prenos. Če namreč kak upnik družabnika 
seže z izvršbo na delež, mora izvršilno sodišče določiti 
cenilno vrednost deleža in jo potem z dovolilom prodaje 
vred naznaniti zahtevajočemu upniku, družbi in vsem 
drugim upnikom, ki so zarubili delež. Ako tekom 
14 dni ne kupi deleža kupec, ki bi ga sprejela družba, 
mora se delež prodati po predpisih izvršilnega reda 
brez pritrditve družbe.

Svojo osnovno vlogo mora vsak družabnik vplačati 
v polni višini, izpolnitev te dolžnosti se nobenemu 
družabniku ne sme spregledati. Kdor ne vplača pra
vočasno na osnovno vlogo terjanih vplačil, je dolžan 
plačati zamudne obresti. Tudi sme družba zamudnim 
družabnikom s priporočenim pismom zapretiti, da jih

izključi iz družbe ter jim določiti naknadni rok za 
vplačilo. Po brezuspešnem preteku naknadnega roka 
morajo poslovodje zamudne družabnike proglasiti za 
izključene in jih o tem zopet obvestiti s priporočenim 
pismom. S proglasitvijo izključenja je združena izguba 
vseh pravic iz opravilnega deleža, zlasti nanj danih 
vplačil.

Za znesek osnovnih vlog, ki ga ni plačal izključeni 
družabnik, z zamudnimi obrestmi vred, jamčijo družbi vsi 
njegovi predniki, ki so bili v zadnjih petih letih pred 
izdajo vplačilnega poziva za družabnike vpisani v de- 
ležniški knjigi. Ako plačila zaostalega znesku tudi ni 
dobiti od pravnih prednikov ali ako ni pravnih prednikov, 
lahko družba proda opravilni delež. Vender pa zamudni 
družabnik ostane ne glede na to, da je izključen, za 
zaostali znesek zavezan pred vsemi drugimi.

Ako se osnovna vloga ne more izterjati 
niti od plačilnih zavezancev niti pokriti 
s prodajo opravilnega deleža, morajo ostali 
družabniki plačati primanjkljaj po razmerju 
svojih osnovnih vlog. Zato je treba takoj ob 
pričetku družbe dobro gledati na kvaliteto družabnikov.

V družbeni pogodbi se lahko določi, da smejo 
družabniki nad znesek osnovnih vlog skleniti, da se 
zahtevajo še nadaljnja vplačila (doplačila). Glede iz
terjave teh doplačil veljajo iste določbe kakor pri 
osnovnih vlogah.

IV. Izpremembe družbene pogodbe.

Družbena pogodba se sme izpremeniti samo 
s sklepom družabnikov in sicer morajo biti za izpre
membo tri četrtine vseh oddanih glasov, razen če 
družbena pogodba morda stavi še kake druge zahteve. 
Taka izprememba nima pravne moči, dokler ni vpisana 
v trgovinski vpisnik.

Kadar se hočejo družabnikom dajatve pomnožiti 
ali se jim prikrajšati pravice, ki jih jim je dala družbena 
pogodba, tedaj se sme to zgoditi le s pritrdilom 
vseh družabnikov, ki jih zadene pomnožba ali pri
krajšanje.

Družbena pogodba se zlasti more izpremeniti 
tudi v tem, da se zviša ali zniža osnovna glavnica, 
vendar je pa znižanje osnovne glavnice pod znesek 
20.000 kron nedopustno.

Sklepe o zvišanju ali znižanju glavnice morajo 
vsi poslovodje priglasiti v trgovski vpisnik.

Družba z omejeno zavezo se tudi lahko razide, 
ako sklenejo to družabniki ali ako poteče čas, ki je 
določen v družbeni pogodbi. Tako razvezo morajo 
poslovodje takoj priglasiti v trgovinski vpisnik. Razvezi 
družbe mora slediti likvidacija in sicer vstopijo za 
likvidatorje poslovodje, ako se z družbeno pogodbo 
ali s sklepom družabnikov ne postavi za to ena ali več 
drugih oseb.
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Kakor se delniške družbe lahko izpremene v 
družbe z omejeno zavezo, ravno tako se nasprotno 
lahko sklene, da se združi družba z omejeno zavezo 
s kako delniško družbo. V nekaterih slučajih se družba 
razpusti tudi z odredbo upravnega oblastva ali s sklepom 
trgovskega sodišča. Seveda preneha družba tudi, če se 
o njeni imovini razglasi konkurz.

V. Davki in pristojbine.

Posebno važne so za družbe z omejeno zavezo 
določbe o davku. Splošno se toži pri nas v Avstriji, 
da so delniške družbe, ki so obdačene po II. po
glavju o osebnih davkih, prehudo obdačene, ker morajo 
plačevati 10 odstotkov davka od čistega donosa. Če 
se vpošteva, da se po davčnem zakonu k čistemu do
nosu, ki je izkazan v bilanci, mora prišteti še več 
drugih zneskov, kakor davek, ki se je plačeval v 
upravnem letu, razni darovi, obresti hipotečnih posojil, 
da dalje znašajo doklade k državnemu davku po navadi 
čez 100 odstotkov, lahko uvidimo, da pridobninski 
davek pri delniških družbah doseže svoto 30 odstotkov 
čistega donosa.

Pri družbah z omejeno zavezo pa moramo raz
ločevati v davčnem oziru dve vrsti podjetij. Kadar na- 
pravna glavnica znaša kvečjemu 1 milijon kron, se 
plačuje od teh družb davek po I. poglavju kakor pri 
navadnih obrtih, velika podjetja pa, pri katerih znaša 
napravna glavnica nad 1 milijon kron, se ravnajo po 
II. poglavju zakona o osebnih davkih. Toda tudi pri 
teh podjetjih ne znaša davek takoj 10 odstotkov, temveč 
se davek takole odmeri :

Ob davku zavezanem 
čistem donosu do vštetih

100.000 K 
200.000 „ 
300.000 „ 
400.000 „ 
500.000 „ 
600.000 „

4 odstotki
5
6
7
8 
9

Šele če čisti donos znaša nad 600.000 K, se odmeri 
10 odstotna pridobnina kakor pri delniških družbah. 
Pri preračunjanju davku zavezanega čistega donosa se 
pa ne vštejejo v davčno podlago darovi, darila in 
druge brezplačne odmembe osebam in zavodom, ki ne 
pripadajo družbi sami, istotako ne plačane obresti od 
glavnic, najetih proti hipotečni varnosti, ravnotako ne 
oni zneski, ki se založe za izgube, ki so nastale ne
posredno pred opravilnim letom.

Posebne davčne olajšave nudi zakon takozvanim 
rodbinskim ustanovitvam, ki merijo na to, da 
dobro uspevajoča podjetja s smrtjo podjetnikovo ne 
prenehajo. Postava razlikuje tri slučaje.

1. Podjetnik izpremeni še pri življenju svoje 
podjetje v družbo z omejeno zavezo, pri kateri so 
razen njega udeleženi njegova žena in otroci (pa- 
sterki, zetje) ;

2. družba se ustanovi šele po smrti podjetnikovi 
od njegovih otrok in njegove žene;

3. podjetje je dosedaj bilo v posesti odprte ali 
komanditne družbe, ki je obstajala samo iz sorodnikov 
in svakov vštevši 3. kolena, in nanovo vstopita zakonska 
ali pa otroci kot družabniki.

V prvem slučaju mora podjetje biti vsaj deset let 
v rokah onega, ki je misli izpremeniti v družbo z omejeno 
zavezo, pri čemer se pa vpošteva čas, v katerem je 
imel podjetje oče ali tast sedanjega podjetnika. V drugem 
in tretjem slučaju pa čas ni merodajen za davčne 
olajšave.

Če so ti pogoji dani, se sme v družbo z omejeno 
zavezo izpremejeno podjetje obdačiti v prvih petih 
letih le s štirimi odstavki od čistega donosa, naj 
že čisti donos znaša kolikor hoče. Še le od šestega 
leta dalje je podjetje podvrženo normalnemu davku od 
4 do 10 odstotkov po visokosti čistega donosa.

Družbe z omejeno zavezo morajo pred vpisom 
družbene pogodbe v trgovinski vpisnik neposredno 
plačati pristojbino po lestvici II. od vsote vseh osnovnih 
vlog. Ako se osnovne vloge ne vplačajo takoj popol
noma ali ako je določeno, da se smejo zahtevati do
plačila, je dovoljeno, da se plača ta pristojbina od 
vsakega zahtevanega plačila šele ob času dospelosti, 
listine o danih delnih plačilih so pa pristojbine proste.

Pri takozvanih rodbinskih ustanovah dovoljuje 
postava glede prenosnih pristojbin zopet to olajšavo, 
da se prenos smatra tako, kakor bi se neposredno 
vršil na otroke ali na ženo kot osebe .ne pa na družbo.

Če n. pr. družba z omejeno zavezo obstoji iz 
otrok, zetov ter žene podjetnika, ki izpremeni podjetje 
v družbo, tedaj znaša pristojbina od nepremičnine en 
ali en in pol odstotka, če znaša vrednost 30.000 K 
ali pa več. Če so razen otrok in žene še drugi dru
žabniki, se prenosna pristojbina ravna po razmerju teh 
drugih družabnikov in znaša torej več. — Vsekakor 
vpoštevanja vredne davčne ugodnosti, ki naravnost 
silijo k ustanovitvi takih družb.

* *
■Jv

Triglav, hotelska družba z omejeno zavezo, ki 
ima namen obvarovati slovenski značaj krasnega Bo
hinja, je naslov prvi taki družbi na Slovenskem. Dal 
ji Bog mnogo naslednic!

Trgovci in krošnjarstvo.
i.

Način trgovanja se je tekom časa izpremenil 
malone popolnoma. Potujočega, od kraja do kraja 
hitečega prodajalca, ki je nosil ali vozil svoje blago 
seboj in se le na sejmih ter drugih zbirališčih zadržaval 
za nekaj časa, je nadomestil nastanjen trgovec. Početna 
izjema je postala pravilo. Krošnjarenje je izgubivalo
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svoj pomen in tudi pravico svojega obstanka, čimbolj 
je napredovalo nastanjevanje trgovcev in obrtnikov 
tudi po majhnih, od velikega prometa odmaknjenih 
krajih. Tako pa je prihajalo pač samoposebi, da je 
nastanjen trgovec s stanovitnim in trajnim obrtovališčem 
polagoma zrl v potujočem prodajalcu, v krošnjarju, le 
še svojega neljubega tekmeca, ki idoč od kraja do 
kraja s svojo kramo posega v njegov naravni delokrog, 
na katerega stavlja on sam svoj račun. V krošnjarstvu, 
v prodaji blaga od kraja do kraja ter od hiše do hiše 
brez stalnega obrtovališča, zre nastanjen trgovec, ki 
računa z razpečavanjem blaga v svojem kraju, le še 
svojega kupčijskega nasprotnika. Kakor hitro se je ta 
prevrat izvršil, se je začelo med nastanjenimi trgovci 
gibanje zoper svobodno in nemoteno izvrševanje pro
daje blaga, po krošnjarjih, odnosno prodaje blaga, 
ki se vrši na podoben način, kakor krošnjarstvo. To 
gibanje ima za cilj in smoter obrambo domačih na
stanjenih trgovcev proti temu, da jim krošnjarji ter 
agenti, ki prihajajo k strankam na dom sicer brez. 
blaga zato pa z vzorci, odjedajo in prevzemajo tudi 
tiste odjemalce, kateri bi se sicer oskrbeli in nabavili 
za svoje potrebe blago pri nastanjenem trgovcu. Na
stanjeni trgovec se upira in protivi tej konkurenci, ki 
obiskuje konsumente v hiši, ker na eni strani s svojo 
agilnostjo in živahnostjo, odnosno vsiljivostjo in nad- 
ležnostjo doseže marsikako kupčijo, katera bi sicer 
ostala nastanjenemu trgovcu, na drugi strani zategadelj, 
ker se mu po tej konkurenci, ki nima znatne režije 
in ne nosi vseh onih obveznih in prostovoljnih lo
kalnih bremen, katera neizogibno zadenejo trgovca in 
obrtnika, napravlja občutna škoda in kvarijo ponajveč 
neopravičeno cene, zakaj njemu z veliko režijo je tem 
teže kosati se, ker mora računati z okolnostjo, da je 
navezan na svoj kraj za stalno in trajno in mu zate
gadelj ne more biti eno, kakšno blago prodaja. Kroš
njarju ali potovalcu z vzorči gre za enkratno kupčijo, 
gre mu za to, da spravi svoje blago od sebe. Ker ne 
ostane v kraju in ker mu ni za ohranitev stranke, ne 
bo polagal važnosti na to, da zadovoli odjemalca z 
dobrim, trpežnim blagom. Prodajalec, ki je danes tukaj, 
jutri tam, ne bo občutljiv v tem pogledu. Druga pa 
je trgovcu, ki ne sme misliti le od danes do jutri. 
Navezan na določen kraj in navezan na ožji krog 
stalnih odjemalcev mora obračati svojo pozornost 
vedno na to, da si z dobrim, solidnim in stranke za
dovoljujočim blagom priveže odjemalce in zagotovi 
hkratu svoji trgovini dobro ime in dober glas. Strem
ljenje nastanjenih trgovcev na obrambo proti vsem 
vrstam krošnjarenja je v današnjih razmerah opravi
čeno, ker stoji, da so trgovci kakor obrtniki, ki so v 
tem oziru prav tako interesirani, po svojih davčnih 
bremenih ne le za državo in deželo, ampak tudi za 
domačo občino prevažen faktor. Zategadelj pa je ne

odbitno potrebno, da se zlasti v velikih občinah skrbi 
za varstvo domačih trgovcev in obrtnikov in da se 
polaga svojo skrb in pozornost na to, da se zakoni, 
ki so v obrambo trgovcev in obrtnikov, v resnici in 
dejansko izvršujejo. Najboljši in najizdatnejši obrambni 
zakon ne more zatreti škodljivcev, proti katerim se 
obrača njegova ost, če ostane le na papirju in se ga 
sploh ne ali pa le popustljivo poslužuje. Obrtna 
oblastva morajo take obrambne zakone 'spraviti do 
veljave, vsaka popustljivost in prijenljivost škoduje v 
veliki meri, zakaj prav oni, proti katerim je zakon na
perjen, prav hitro iztaknejo in čutijo, kje je varen ali 
nevaren teren za nje ter po tem uravnajo svoje „delo“. 
Kakor hitro spoznajo in izvedo, da kje kakšno obrtno 
oblastvo ne obrača svoje pozornosti krošnjarenju, hitro 
porabijo priliko in ne meneč se za zakon in njegova 
določila, razvijejo najživahnejšo delavnost. Pa tudi na 
prizadetih krogih samih je, ali pride zakon do veljave 
ali ne. Brezbrižnost trgovcev in obrtnikov je prav 
pogosto najboljša podpora njihovim škodljivcem. Za 
svoje pravice se je treba potegniti, čuječnost je potrebna 
v takih primerih, in vsak primer zlorabe in protipo- 
stavnosti, za katere se poizve, je treba prijaviti. Samo 
tožiti in obtoževati je brez uspeha in haska. Sicer tu 
ne velja neposredno pravilo, da kjer ni tožnika ni 
sodnika, zakaj oblastva so dolžna postopati tudi, če 
sama zvedo za nedovoljeno postopanje, vendar pa je 
uspeh le tedaj prav mogoč in zagotovljen, če jih in
teresenti sami podpirajo. Le skupno, složno in smotreno 
postopanje more voditi do uspeha.

II.
Dve vrsti prodaje, kjer prihaja prodajalec do 

kupca in odjemalca, zanimata nastanjenega trgovca in 
obrtnika: Krošnjarstvo v ožjem pomenu be
sede ter prodaja blaga z zbiranjem na
ročil pri zasebnih strankah po predloženih 
vzorcih. V splošnem se v kupčijskih krogih razumeva 
kot krošnjarstvo vsako prodajo in slehrno trgovanje, 
pri katerem prihaja prodajalec k odjemalcu, pa naj 
ima že blago za prodajo seboj ali pa da le vabi k 
sklepu kupčije s tem, da predloži kupcu vzorce in se 
na tej podlagi porazumeta. V ožjem pomenu besede 
pa je krošnjarstvo le oni način prodaje, pri katerem 
prodajalec nima in ne sme imeti lastnega stalnega 
obrtovališča, marveč hodi od kraja do kraja ter od 
hiše do hiše, imajoč blago, namenjeno za prodajo 
seboj. Krošnjarenje je urejeno po krošnjarskem patentu 
iz leta 1852. ter dovoljeno le osebam, ki imajo kroš- 
njarsko licenco. Omenjeni zakon sedanjim potrebam 
in razmeram ne odgovarja več, pripravlja se zategadelj 
že več let nov zakon, ki jemlje ozir na današnje razmere, 
v katerih bi se krošnjarstvo brez škode za konsumente 
lahko izločilo. Če se krošnjarenje po tem novem
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zakonu in sicer le v omenjenem obsegu še pridrži, je 
to na eni strani upoštevanje prebivalstva gotovih, 
revnih krajev, ki si more le tem potom skrbeti za 
zaslužek ter skrb za laže spravljanje v denar nekaterih 
izdelkov domače in hišne industrije, na drugi strani 
pa se jemlje tudi ozir na gotove velike industrije, ki 
po svojem zatrjevanju sicer ne bi utegnile spraviti v 
denar blaga, ki ga trgovci in obrtniki iz lahko umljivih 
razlogov zavračajo. Zadnje navedeni razlog pač komaj 
zasluži, da se ga uvažuje. Tendenca krošnjarskega 
zakona gre na to, da se krošnjarstvo more omejiti 
tudi po manjših občinah. Po sedanjem zakonu je 
moči izposlovati si prepoved krošnjarenja le mestom 
ter krajem, kjer so zdravilišča in toplice. Na Kranjskem 
je krošnjarstvo prepovedan o doslej le v Ljubljani ter 
na Bledu za čas letoviške sezone. V krajih, za katere 
je izdana taka prepoved, smejo krošnjariti le prebivalci 
gotovih priviligiranih občin, katere zakon izrecno 
navaja. Vsem krošnjarjem je prepovedano prodajati 
sledeče vrste blaga: materijalno, špecerijsko, pijače, 
zdravila, karte, -knjige, umetnine, mineralno olje.

Poleg krošnjarstva v ožjem pomenu besede je 
omeniti prodaje blaga, ki se vrši na ta način, da pri
hajajo agentje k zasebnim strankam na dom ter jih 
vabijo, da si n aro če pri njih blagonapodlagi 
predloženih jim vzorcev. Tako trgovanje se 
imenuje v kupčijskih krogih detajlno potovanje. 
Razpečavanje blaga na ta način je za nastanjenega 
trgovca, zlasti za manufakturiste, za prodajalce oblek, 
krojače in čevljarje ter za prodajalce in izdelovalce 
perila večje in občutnejše škode, kakor pravo kroš
njarenje, zlasti tudi zategadelj, ker je kontrola težavnejša 
spričo okolnosti, da taki prodajalci ne smejo imeti 
seboj blaga, ampak le zbirke vzorcev. V obrambo 
proti hitro naraščajočemu detaljnemu potovanju, ki je 
v letih 1896—1902 zadobivalo vedno večje dimenzije, 
se je po dolgem naporu izvojeval zakon, ki je zadobil 
veljavnost koncem avgusta leta 1902. Zakon sicer ni 
povsem zadovoljil, more pa, če se strogo izvršuje, prav 
ugodno vplivati.

Bistvo tega zakona je, da je trgovcem in obrt
nikom ter njih pooblaščencem (agentom), izven kraja 
njih obrtovališča potujé, dovoljeno iskati in zbirati 
naročila pri zasebnih strankah le v posameznih pri
merih, če je stranka izrecno imetnika trgovine ali obrta 
v to pozvala ter v tem pozivu tudi navedla blago, za 
katero se naj ji predlože vzorci. Če se zakon pravilno 
navaja, je tako moč v izdatni meri zajeziti detajlno 
potovanje. Za trgovce s špecerijskim, materijalnim in 
kolonijalnim blagom je s tem zakonom poskrbljeno 
za uspešno varstvo. Druge vrste trgovci ali obrtniki 
so zavarovani proti pohiševanju tujih potnikov, odprta 
pa je pot — in to je nedostatek, občutljiv zlasti v 
večjih mestih — onim v kraju samem stanujočim ele

mentom, ki v zadnjem času žal tudi v Ljubljani po
plavljajo ter na vsiljiv način skušajo strankam obešati 
svoje manj ali ničvredno blago. Taki „trgovci“, po- 
največ židovskega pokolenja, kvarijo spodobne kup
čijske razmere, razvajajo in zavajajo pa tudi odjemalce 
z raznimi „ugodnostmi“ glede plačevanja. Ne le v 
interesu domačega, solidnega trgovstva, ampak tudi v 
interesu konsurpentov samih je, da se ne dajo premo
titi tem zgovornim in zavedljivim barantačem. Orga
nizirani trgovci in obrtniki pričakujejo od nove po
slanske zbornice, da poskrbi za nov, sedanjim razmeram 
ustrezajoč krošnjarski zakon ter za primerno izpre
membo zakona o detajlnem potovanju. Na velikem 
shodu, ki se je vršil v začetku tega meseca na Dunaju, 
se je med drugimi postulati soglasno sprejela tudi ta 
zahteva.

Iz trgovske prakse.
8. Kake pravice ima odpošiljatelj do blaga, kate

rega je odposlal po železnici.
Dokler je oddano blago še na sprejemni postaji, ali na poti 

do oddajne postaje, oziroma dokler prejemalec v oddajni postaji 
še ni dvignil tovornega lista in tako prevzel blaga, ima edinole 
odpošiljatelj pravico odrediti :

1. da mu sprejemna postaja oddano blago vrne,
2. da se blago ustavi, ki je že na poti do namembne po

staje, na kaki postaji. Za take odredbe je treba označiti vedno kako 
večjo postajo, ker se tam to lažje izvrši,

3. da oddajna postaja objavi blago kakemu drugemu kot 
pa prvotno na oddajnem listu označenemu prejemalcu,

4. da se blago na postaji, kjer je železnica to ustavila 
vsled odredbe pošiljatelja objavi poljubnemu prejemalcu dotičnega 
kraja, ali pa da se pošlje blago s te postaje na drugo kot prvotno 
postajo, ali pa s te na sprejemno postajo nazaj.

Ravno tako odredi lahko odpošiljatelj, da se tovornine 
prosto izroči prejemalcu blago, za katero bi moral prejemalec 
prvotno plačati tovornino.

Dalje se lahko odredi, da se blago izroči prejemalcu le 
proti naknadnemu povzetju, ali pa, če je bilo blago poslano 
prvotno že po povzetju, da se zmanjša ali zviša povzetje, ali pa, 
da se blago izroči brez povzetja prejemalcu. Druge odredbe razen 
onih, ko zahteva odpošiljatelj prodajo blaga, če oddajna postaja 
blaga ne more objaviti ali če ga prejemalec noče prevzeti in o 
čemer se je v zadnjem članku razpravljalo, niso dovoljene odpo- 
šiljatelju in se mora vsaka odredba nanašati na celo pošiljatev.

Železnica prevzame vse te odredbe, stori vse kar je v njeni 
moči, a vendar ne prevzame za noben slučaj posebne odgovor
nosti. V slučaju pa, da bi zahteval odpošiljatelj, naj se pošlje 
blago od prvotne postaje na drugo postajo in da bi ta zahteva ne 
odgovarjala carinskim, davčnim in policijskim predpisom, ali pa 
bila v slučaju, da se je odposlal poln voz celo nasprotna medna
rodni nagodbi o vporabi železničnega voza, ali pa da bi zahte
vana odredba močno ovirala normalni promet, tedaj bi železnica 
odklonila tako zahtevano odredbo.

Dokler prejemalec še ni prevzel blaga, to se pravi, še ni 
poplačal tovornine in zato prejel tovornega lista, ima kakor že 
omenjeno edinole odpošiljatelj pravico razpolagati z odposlanim 
blagom. Hoče odpošiljatelj kaj odrediti, tedaj se mora zglasiti 
vedno pri načelniku sprejemne postaje in mora seboj prinesti kot
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izkaz sprejemni list ali dvojnik tovornega lista, katere listine 
veljajo kot potrdilo o svoječasno odposlanem blagu, in na katere 
se potem tudi potrdijo razne odredbe odpošiljatelja. Če odpošiljatelj 
ne prinese omenjenih listin s seboj, tedaj tudi nič odrediti ne 
more, kajti v slučaju, da bi železnica kako odredbo izvršila brez 
teh izkazov, bi bila ona odgovorna prejemalcu za njemu vsled te 
odredbe eventualno nastale škode.

Mimogrede naj omenim, da kdor na železnični postaji odda 
blago pod 10.000 kg oziroma da se tovornina ne zaračuni za 
10.000 kg, dobi ako je v tovornem listu to zahteval, pri sprejemni 
postaji sprejemni list, če pa je oddal blago v teži 10.000 kg, tedaj 
pa dvojnik tovornega lista, katerega si mora odpošiljatelj sam pi
sati, in katerega mu potem potrdi sprejemna postaja pri oddaji 
blaga.

Ako odpošiljatelj svoječasno ni zahteval nobene teh listin, 
mora pa na drug način izkazati svojo identiteto.

Ako se naj blago, ki je bilo prvotno poslano brez povzetja, 
izroči prejemalcu samo proti povzetju, tedaj se izroči cdpošiljatelju 
povzetni nakazni listek o novem oziroma povišanem povzetju le tedaj, 
ako je oddajna postaja obvestila sprejemno, da je odredba še 
pravočasno dospela na oddajno postajo t. j. da prejemalec še ni 
dvignil tovornega lista.

Ako odpošiljatelj zahteva znižanje ali popolno opustitev 
povzetja, tedaj mora poleg sprejemnega, oziroma dvojnika tovornega 
lista prinesti s seboj tudi povzetni izkazni listek, katerega je svo
ječasno prejel pri oddaji blaga. Pri zahtevanem znižanju povzetja 
se popravi povzetni izkazni listek na novo vsoto povzetja, pri 
popolni opustitvi povzetja pa se mora vrniti povzetni izkazni 
listek sprejemni postaji.

Ako odpošiljatelj naknadno zahteva, naj se prejemalcu 
blago izroči prosto tovornine, tedaj mora založiti približni, pač pa 
večji znesek za tovornino, svoječasno ga pa sprejemna postaja 
obvesti, naj pride po preostanek. Ako zahteva odpošiljatelj, naj se 
blago ustavi na kaki postaji, in s te pošlje na kako drugo postajo, 
ali pa nazaj pošlje na sprejemno postajo, tedaj ,se mora vedno pla
čati tovornino do postaje, kjer se je blago ustavilo oziroma do 
nove postaje, če se pa pošlje, blago nazaj, tedaj se mora plačati 
tovornino za tja in nazaj. Če bi bila odredba enostranska, n. pr. 
blago naj se samo ustavi na kaki postaji, tedaj se morajo plačati 
še druge pristojbine, n. pr. vkladarina, vozostalnina in sicer toliko 
časa, da odpošiljatelj ne odredi, kaj naj se z blagom ukrene. Od
redbe ima odpošiljatelj označiti in potrditi na posebni tiskovini, 
katero dobi pri načelniku sprejemne postaje, istotako mora odredbo 
ponoviti in potrditi na sprejemnem listu ali dvojniku tovornega 
lista; sprejemna postaja mu potem potrdi odredbo na teh listinah. 
Odredba za oddajno postajo mora biti vedno pisana, poleg te pa 
odpošiljatelj po sprejemni postaji lahko brzojavi odredbo oddajni 
postaji, ta se bo ozirala na brzojavno odredbo, obenem bo pa ča- 1 
kala tudi pismene.

Iz vsega tega sledi, da so le odredbe po sprejemnih po
stajah veljavne in da se železnični uradi ne ozirajo na razne za
sebne odredbe. I. Š.

„Slovensko trgovsko društvo v Celju.“
Posredovalnica. Pri zadnjem občnem zboru se je ustanovila 

društvena posredovalnica za službe, ki bo posredovala za društvene 
člane brezplačno. Z vodstvom je pooblaščen g. Albert Morauc, 
uradnik tvrdke P. Majdič. Tozadevna vprašanja naj se naslavljajo na 
Posredovalni odsek „Slov. trg. društva v Celju“, v roke gospoda 
Alberta Morauca, Spodnja Hudinja. Delovali bomo na to, da zado
voljimo vsestranskim zahtevam v vsakem oziru in blagovolite se 
zaupno obrniti na našo novo ustanovljeno posredovalnico. Naše 
društvo gleda neustrašeno pred se in upati je, da bo s svojim 
dobrim vodstvom in neumornim delovanjem skoro zasedlo mesto,

katero si hoče priboriti, raditega pa tudi zasluži vsestranske podpore 
in popolnega priznanja. V tem kratkem času svojega obstanka je 
storilo dovolj, opomoglo si kolikor mogoče in z naravo vred se 
razcvita, ter smemo na vsak način upati, da bo delovanje tudi nosilo 
dober sad.

Trgovska bolniška blagajna. Pravila za blagajno se že 
sestavljajo in smemo pričakovati, da bodo v kratkem dokončana, 
ter se predložijo izvanrednemu obč. zboru v potrditev. Pravila so 
precej omejena, vendar se bo po navodilih zadnjega občnega zbora 
sprejemalo v bolniško blagajno tudi nastavljence ženskega spola. 
Tozadevna poročila se natančneje objavijo v prihodnji številki kakor 
tudi v vseh drugih listih v kratkem. Tudi s tem pokaže društvo 
svoje napredovanje, katero naj podpira vsak zavedni slovenski 
trgovec, kajti jasno je, da je naše delovanje, akoravno se nahajamo 
v zelenih dolinah nekdanjih slovenskih pokrajin, vendar za sedanje 
tukajšne razmere na marsikak način zapleteno. Toda pozabiti ne 
smemo, da nas sovražniki do sedaj še ne nadvladujejo in da je 
ravno sedaj čas, odvreči sovražni jarem ter v kratkem pozdraviti 
zaželjeno svobodo. V slogi je moč! S tem geslom je začelo naše 
društvo delovati, tega gesla se drži, pri tem geslu bo ostalo.

*
Išče se: 1 pomočnik mešane stroke, 1 pomočnik železninske 

stroke, 1 prodajalka manufakturne in špecerijske stroke.

Slov. trgovsko društvo v Celju namerava v slovenskih 
spodnje-štajerskih časopisih, po krajih razdeljeno, prinašati skupne 
objave, oziroma imena vseh slov. trgovcev, obrtnikov in 
narodnih zavodov, da se potem ve slov. občinstvo ravnati in 
ločiti, kdo je njegov narodni somišljenik ali pa nasprotnik, kdo 
zasluži, da ga s svojim nakupovanjem podpira ali pa prezira. — 
Umevno je, da bi taka reklama precej veljala in bi se v to svrho 
potreboval precejšnji kapital. Odbor je v svoji seji dne 16. maja 
sklenil, naprositi vse svoje gg. poverjenike, da mu iz vseh slov. 
krajev naznanijo slov trgovce, obrtnike in zavode, ki bi potem 
bili v časopisih objavljeni. Tozadevni oklici so se gg. poverjenikom 
že razposlali in kakor hitro se sestavi imenik vseh slov. trgovcev, 
obrtnikov in zavodov, se bo obrnil odbor s posebno prošnjo na 
vsakega za prispevek v dosego in izvršitev te ideje. Priobčevanje 
imen bo seveda odvisno od visokosti nabranega denarja.

Podpiranje in nastavljanje slovenskih trgovcev v obmejnih 
krajih. Že na letošnjem občnem zboru je poudarjal predsednik 
našega društva g. Smertnik, kolike vrednosti za narodnostni 
živelj in probujo naroda sploh je čim večja množina slov. trgovcev, 
posebno pa v obmejnih krajih. Lepo je v teku zadnjih let napre
dovalo slovensko trgovstvo in to občudujemo, s tem večjim veseljem 
ker se naše trgovstvo vzdiguje s popolnoma lastnimi moči. Imamo 
pa še mnogo dobrih krajev, kjer bi se lahko nastanili slov. trgovci, 
posebno tam, kjer jih dosedaj še ni. Imamo tudi spretnih in dobrih 
trgovskih nastavljencev, ki bi se radi osamosvojili, ko bi imeli na 
razpolago potrebni kapital. Živa potreba je, da se takim, sposobnim 
in v vsakem oziru zanesljivim ter spretnim slov. trgovskim nastav
ljencem pomaga v začetku gmotno do samostojnosti. — Za vzgled 
bi si morali vzeti naše brate Čehe, ki v najnevarnejših postajankah 
etablirajo vsako leto s svojimi prispevki češke narodne trgovce. V 
ta namen potrebujemo denarna sredstva, in taka bi se dobila — ne 
glede na to, da itak slov. narod ječi.pod jarmom najrazličnejših 
narodnih davkov, ako bi razni slov. zavodi žrtvovali v ta namen 
primerne zneske. V izvršitev te velevažne naloge je poklican v 
prvi vrsti naš „narodni svet“ in odbor je v svoji seji dne 16. maja 
sklenil, da se na tega obrne, O stvari bomo, ko postane aktualna, 
še obširneje poročali.

*
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Obvestila o sklepih društvenih sej. Ker bi bilo obveščanje 
zunanjih odbornikov in poverjenikov o sklepih vsake seje s precej
šnimi stroški zvezano se bodo v bodoče vse razprave sej na kratko 
v „Slov. Trg. Vestniku“ prinašale.

Raznoterosti.
Nova obrtna združba. Pod naslovom „Avstrijska obrtna 

zveza“ se je ustanovila nova obrtna združba, ki se hoče razširiti 
po celi Avstriji. Namen združbe je, organizirati vse avstrijske pri
padnike obrtnega, industrijskega in trgovskega stanu. Zveza se 
hoče pri zborovanjih in anketah posvetovati o vseh obrtni stan 
pospešujočih vprašanjih. Dalje hoče varovati interese delodajalcev 
in v slučaju diferenc skušati doseči sporazumljenje z delojemalci ; 
ustanoviti brezplačno posredovalnico za delo in odškodninsko bla
gajno v slučajih štrajka in še mnogo drugih točk. Nova zveza se 
je že ustanovila in so bili v odbor voljeni večinoma dunajski 
tovarnarji.

Angleški časnikarji na Kranjskem. Dne 5., 6. in 7. t. m.
so se mudili angleški časnikarji, katere je železniško ministrstvo 
povabilo, da si ogledajo avstrijske alpske pokrajine in Dalmacijo, 
tudi na Kranjskem. Deželna zveza za tujski promet na Kranjskem 
jim je v zvezi z enakimi društvi v Bohinju, na Bledu in Gorjah 
pripravila prav srčen sprejem ter pokazalo Bohinj z jezerom in 
slapom Savice ter Bled. Na Bledu so imeli banket in jim je Glas
bena matica priredila koncert z izvrstnim uspehom. Naša pesem je 
popolnoma očarala angleške goste in izjavili so se, da še niso 
slišali tako izbornega petja. Deželna zveza je gostom podarila 
krasen vizitije, v katerem je bilo poleg opisa kranjske dežele v 
turistiškem oziru tudi opisana naša industrija in trgovina, kolikor 
je pride pri izvozu v poštev. Upamo, da bo imel poset Angležev 
uspeh, zlasti z ozirom na tujski promet, kajti ako bodo bogati 
Angleži, po opisih v angleških časopisih opozorjeni, prihajali gledat 
naše naravne krasote, bo to veliko vplivalo na blagostanje dotičnega 
kraja.

*
Odpoved bruseljske sladkorne konvencije? V sladkornih 

kakor tudi v drugih industrijskih krogih vzbujajo oficijalne in 
neoficijalne izjave angleške vlade, da hoče odpovedati sladkorno 
konvencijo, veliko razburjenje. V boljše razumevanje, kaj je slad
korna konvencija, hočemo njeno zgodovino malo pojasniti. Prvotno 
se je izdeloval sladkor le iz sladkornega trsta in se je moral torej 
uvažati iz izvenevropskih držav. Ko so pa začetkom 19. stoletja 
izpoznali, da se da iz sladkorne pese izdelovati prav tako dober 
sladkor, so začeli saditi to peso ter so nekatere države zlasti 
Francoska, Belgija, Nemčija, Avstrija in Ruska ustanovile lepo 
industrijo sladkorja. Ta industrija se je tako razvila, da so imeno
vane države veliko sladkorja izvažale ter tekmovale med seboj, 
katera bo cenejše sladkor izvažala. Nastala je velika konkurenca 
in da se ta konkurenca omogoči, so dajale države izvoznikom 
izvozne premije ter tudi povračale konzumni davek, ki ga je pla
čevati od izdelkov sladkorja. Te premije so se vedno višale in zato 
so v vseh državah izdelali veliko več sladkorja nego se ga je iz
važalo. Začelo se je misliti na to, da se odpravijo izvozne premije 
in zlasti Angleška je silila na to, kajti sladkor iz evropskih držav 
je bil na Angleškem cenejši nego sladkor, ki se je uvažal iz 
angleških kolonij. Leta 1903 je potem 10 držav sklenilo v Bruslju 
konvencijo, da se izvozne premije popolnoma odpravijo in sicer 
velja ta pogodba do 1. septembra 1908. Odprava izvoznih premij 
je imela za Avstrijo posledico, da se je konzum sladkorja takoj 
zvišal in sladkor postal cenejši. Poprej so izvozniki lahko veliko 
cenejše prodajali sladkor v inozemstvu nego doma, ker se jim je 
davek povrnil in dobili so še premije. Zdaj ni bilo več mogoče. 
Kljub temu se je pa izdelalo več sladkorja in sicer lansko leto 
5,382.569 metrskih stotov proti 4,182.000 leta 1903. Zakaj pa sili

Angleška na to, da se odpravi bruseljska konvencija. Z uvedbo 
konvencije je hotela namreč doseči, da bo sladkor iz angleških 
kolonij lahko konkuriral z drugim sladkorjem, ki se je uvažal n. pr. iz 
Francoskega. To se je uresničilo, toda sladkor je kljub temu postal 
na Angleškem dražji in konzumenti so ga dobivali veliko cenejše 
pred konvencijo iz tujih držav. Ozir na konzumente sili torej 
Anglijo, da odpove bruseljsko konvencijo. V bruseljski konvenciji 
se je tudi določilo, da morajo države, ki so pristopile konvenciji, 
pobirati pri uvozu sladkorja iz držav, ki niso. vezane, kazensko 
carino ali pa sploh prepovedati uvoz iz takih držav. Angleška bi 
zdaj rada cenejše dobila sladkor in radi tega ne pobirala te posebne 
kazenske carine. Ako bo prišlo do odpovedi konvencije, bomo 
poročali in tudi razložili, kako bi to vplivalo na avstrijsko slad
korno industrijo. V prvi vrsti bi pa bilo želeti, da se zniža pri 
nas konzumni davek na sladkor, ki je ostal isti kakor je bil pred 
konvencijo. Dočim je n. pr. Nemčija znižala ta konzumni davek 
odkar velja konvencija od 20 na 14 mark in Francija od 64 na 
27 frankov pri 100 kg, znaša ta davek pri nas še vedno 38 kron 
od 100 kg. In ta davek reprezentira 200 odstotkov vrednosti blaga ! 
Zato je pa pri nas konzum sladkorja sorazmerno veliko manjši 
nego drugod. Pri nas odpade na vsakega prebivalca (1906) 11 kg, 
dočim v Ameriki (1903) 30 kg in na Angleškem (1903) 46 kg 
sladkorja na prebivalca. Če bi hotelo koga zanimati kaj več o sta
tistiki avstrijske sladkorne industrije, je uredništvo rado pripravljeno, 
da v prihodnji številki priobči natančnejše podatke. Dr. M—n.

*

V državnem železniškem svetu sta bila sprejeta dva 
predloga ljubljanskega župana Iv. Hribarja, in sicer zaradi raz
širjenja kolodvora v Kranju in za napravo tehtnice za vagone na 
postaji v Bohinjski Bistrici.

Razprodaje v preteklem letu. Zakon o razprodajah navaja 
določila, ki urejajo prirejanje in razglaševanje razprodaj blagovnih 
zalog. Prirediti in razglašati prireditev blagovnih razprodaj je v 
Avstriji dopustno le z izrecnim dovoljenjem pristojnega obrtnega 
oblastva. O razprodajah, ki jih oglase trgovci in obrtniki, se vodi 
statistika za celo Avstrijo. Vsako leto izda ministrstvo na podlagi 
te uradne statistike izkaze o razprodajah, ki so se vršile tekom 
leta. Iz izkaza za leto 1906 povzamemo, da je bilo v Avstriji 
tekom preteklega leta podanih 437 prošenj za dovolitev blagovnih 
razprodaj. Dovoljenih je bilo 329, zavrnjenih pa 108 razprodaj. 
V primeri z letom 1905, v katerem so bile vložene 
503 prošnje, je torej število predmetnih prošenj padlo za 66. Ven
dar pa je število tekom leta 1906 dovoljenih razprodaj navzlic 
temu, da je bilo vloženih v celoti manj prošenj nego prejšnje leto, 
večje, kajti leta 1905 je bilo od 503 prošenj za razprodajo rešenih 
321 in 182 zavrnjenih. Po posameznih kronovinah se število tekom 
preteklega leta oglašenih razprodaj porazdeli takole: Na Češkem 
je bilo podanih 167 prošenj, na Nižje Avstrijskem 73, od teh na 
Dunaju samem 54, na Moravskem 55, na Štajerskem 39, v Galiciji 
23, na Gornje Avstrijskem 16, na Koroškem 14, v Šleziji 13, na 
Tirolskem 10, na Solnograškem 9, na Kranjskem 6, na Primorskem 
5, v Dalmaciji 5, v Bukovini 2. Po trgovskih strokah se tekom 
leta 1906 oglašene razprodaje porazdele naslednje: na trgovine s 
konfekcijskim blagom in oblačilnimi predmeti odpade 87 prošenj, 
na trgovine s konfekcijskim in galanterijskim blagom odpade 79, 
na trgovine z manufakturnim blagom 46, na trgovine z manu
fakturnim blagom in sorodnimi predmeti 42, na trgovine z živili, 
s špecerijskim in kolonijalnim blagom 21, na trgovine s pohištvom 
in podobami 17, na trgovino s srebrnino 16, končno 129 na 
trgovine z raznovrstnim blagom. V prošnjah za dovolitev razprodaj 
je treba vedno navesti vzrok, ki sili trgovca ali obrtnika v prire
ditev razprodaje. V prošnjah, podanih tekom leta 1906, so bili 
navedeni sledeči vzroki: v 306 primerih prenehanje, odnosno
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opustitev obrtovanja, v 44 primerih preselitev trgovine, slabe kupčije 
v 9 primerih, prehod trgovine na drugega lastnika v 3 in smrt 
lastnika v 9 primerih, v 66 primerih razni drugi razlogi. Razprodaje 
so bile dovoljene za dobo 14 dni, enega meseca, treh mesecev 
(v 252 primerih) ; za daljšo dobo le v 7 posebnega ozira vrednih 
primerih. Zanimiva je okolnost, da je pretežna večina prošenj 
podana od lastnikov takih trgovin, ki obstoje stoprav nekaj let. 
V pretežni meri so prosili za razprodaje taki trgovci, ki so komaj 
dobro začeli trgovati. Ob času, ko je blagovni kredit izredno lahko 
dobiti, je to povsem naravno. Obilo jih poskusi v takih razmerah 
svojo srečo v trgovini, po navadi brez lastnega, ali vsaj brez 
zadostnega kapitala; prav često tudi brez strokovne sposobnosti. 
Ni potem čuda, da prično težave že po preteku nekaj mesecev. 
Povsem pravilno je, da pri takih prošnjah postopajo oblastva koli
kor mogoče strogo, zakaj le tako je mogoče utesniti razprodaje, 
ki so za konkurenčne trgovine vedno brez vsakega dvoma škodljive 
v večji ali manjši meri, na samo take primere, v katerih je res 
dejanska potreba, spraviti blagovno zalogo potom razprodaje 
hitrejše v denar. Oglasitev razprodaje po lepakih in inseratih v 
časopisih obrne pozornost kupujočega občinstva na trgovino, v 
kateri se vrši razprodaja. Kupujoče občinstvo računa na to, da se 
ob tej priložnosti založi za ugodnejše cene. Na drugi strani pa je 
uvaževati, da trpe potem trgovci iste stroke celega trga, ker raz
prodaje navadno pokvarijo stalne cene, kajti trgovec, kateremu je 
za obstoj, mora računati z drugimi stroški. Na Kranjskem je bilo 
tekom leta 1906 podanih 6 prošenj za prireditev razprodaj, dovoljene 
so bile štiri razprodaje, dve pa zavrnjeni. In sicer so se vršile 
razprodaje: V Ljubljani 2, v Velikih Laščah 1, na Savi 1. Zavrnjeni 
pa sta bili prošnji za prireditev razprodaje v Sodražici in Gornjem 
Logatcu. Kdor priredi in razglaša razprodajo brez oblastnega 
dovoljenja, zakrivi prestopek obrtnega reda, ki se kaznuje z denar
nimi kaznimi. Tekom leta 1906 je bilo v Avstriji 117 kazenskih 
slučajev zaradi kršitve zakona o razprodajah. Najvišja globa je 
znašala 500 K, najnižja pa 10 K. Kaznovanih je bilo 77 trgovcev 
zaradi neopravičenega napovedovanja razprodaje, 37 zaradi neopra
vičene prireditve razprodaje in 3, ker so razprodajali delj časa, 
kakor jim je bilo dovoljeno. Od teh 117 prestopkov odpade na 
Nižje Avstrijsko 59, na Češko 30, na Štajersko 10, na Kranjsko 5, 
na Tirolsko 4, na Moravsko 3, na Koroško in Primorsko po dva, 
na Gornje Avstrijsko in Šlezijo po 1. —

*

Avstrijska razstava v Buenos-Airesu. Po prizadevanju 
argentinskega generalnega konzula na Dunaju priredi skupina 
avstrijskih industrijcev v Buenos-Airesu razstavo avstrijskih izdelkov. 
Kakor poroča naš konzulat, so tam z veseljem pozdravili to misel, 
in upajo, da se bodo s tem zelo pospešile kupčijske zveze med 
Argentinijo in Avstrijo.

❖

Podaljšanje nagodbe. Trgovska zbornica v Linču je v zadnji 
seji sklenila, da vloži na gosposko zbornico in na državni zbor 
peticijo, v kateri bo prosila, naj se carinska skupnost z Ogrsko 
sicer zopet podaljša za 10 let, t. j. do leta 1917, da pa država 
preko te dobe ne sklene nobene obveznosti, zlasti ne, da bi se 
ustanovila medcarinska črta, od katere bi imela tostranska državna 
polovica le škodljive, ne pa koristne posledice. V tem slučaju bi 
bila boljša popolna carinska ločitev.

Društvene vesti.
Višja trgovska šola v Ljubljani. Na vlogo gg. članov 

glede višje trgovske šole, ki je bila izročena predsedstvu našega 
društva dne 25. aprila t. 1. naznanjamo, da smo se glede ustano
vitve tega prepotrebnega zavoda na pristojnih mestih informirali.

Sami čutimo prenujno potrebo ustanovitve in ne bomo pustili tega 
za napredek trgovstva in sploh narodnega gospodarsrva prepo
trebnega zavoda iz oč. Vzrok, zakaj se ne more doseči uspeha pa 
je ta, ker vlada hoče, da se deželni zbor peča z vprašanjem in 
se izreče določno glede prispevka snujočemu zavodu. Naša iskrena 
želja je, naj bi se vsaj ta zadeva v deželnem zboru pred vsemi 
drugimi rešila v prihodnjem zasedanju.

*
Trgovski koledar za leto 1908. Dela za ta koledar je 

društveni odbor poveril posebnemu odseku, ki je vse potrebno 
ukrenil, da bo bodoči koledar izboren ter popolnoma ustrezal da
našnjim potrebam trgovskega in obrtnega stanu. Odseku je na tem, 
da s koledarjem ustreže vsem upravičenim željam članov in sploh 
slov. trgovstva, zato vabi vse čitatelje našega lista, ki jim je na
predek društva pri srcu, naj izrazijo svoje nasvete, kaj bi bilo 
poleg splošne vsebine še v koledarju potrebno priobčiti. Gradivo 
za koledar je že zbrano in bo v primeru z lanskim zelo pomno
ženo, vendar ima pa lahko še ta ali oni kako dobro misel, ki se 
je morda prezrla. Vabimo torej vse bralce našega lista, naj nam 
stavijo morebitne nasvete do 25. t. m. za kar jim bomo iz srca 
hvaležni. Ob enem opozarjamo cenjene vnanje tvrdke na inseri- 
ranje v našem koledarju. Vse zadevne dopise je vposlati naravnost 
na društvo „Merkur“.

Izlet v Belo peč. Po odborovem naročilu sta imela združena 
pevski in veselični odsek dne 8. junija skupno sejo, v kateri se je 
določil za izlet v Belo Peč, ki se vrši ob ugodnem vremenu v 
nedeljo, dne 14. julija t. 1. naslednji spored: Odhod iz Ljubljane 
ob 7. uri 05 min. zjutraj, prihod v Belo Peč ob 10. uri 18 min. do
poldne. Na to takoj izlet k svetovnoznanim belopeškim jezerom, 
ki so od postaje oddaljeni 25 min. Ob 12. uri obed v hotelu 
Mangart, last g. J. J ale n a. Odhod iz Bele Peči ob 1 uri 43 min. 
ter odhod z vlakom v Podnart, kamor dospemo ob 3. uri 26 min. 
popoldne. Od tod izlet v Podbrezje, kjer je skupni sestanek v 
znani gostoljubni gostilni g. Al. Pavlina. Odhod iz Podnarta v 
Ljubljano ob 10. uri 08 min. zvečer. Odbor vabi društvenike, naj 
se izleta v obilem številu udeleže. Posebno pa vabimo društvenike 
in društva iz Kranja, Radovljice, Jesenic, Tržiča in sploh Gorenjske, 
naj se izleta ali pa vsaj sestanka v Podbrezju udeleže. Izleta se 
korporativno udeleži društveni pevski zbor, ki bo gotovo skrbel 
za zabavo. Pripomnjeno bodi, da je bil prvotno izlet projektiran 
iz Bele Peči v Jesenice, kar smo pa morali opustiti, ker nam 
tovarna na Jesenicah ni dovolila ogleda tovarne, čes, da v nedeljo 
vse delo počiva in je tovarna zaprta. Ker se vrši skupni sestanek 
v Podbrezju, ki je priljubljen izletni kraj, smo s tem dali priložnost 
vsem prijateljem društva na Gorenjskem, da se ga udeleže. Kli
čemo vsem „Na svidenje 14. julija“.

*
Čeke so poslali gg. I. Bonač, Ljubljana, Blaž Jesenko, 

Ljubljana, Engelbert Skušek, Ljubljana in Ig. Žargi, Ljubljana. 
Hvala !

*

Podoknica. Povodom poroke našega odbornika g. Frana 
Janca z gospico M. Pez dir j evo je priredil naš pevski zbor 
njegovi nevesti dne 18. maja podoknico. Za izkazano naklonjenost 
se je g. Janc pevskemu zboru iskreno zahvalil in podaril 30 kron 
v duštvene namene, za kar mu izrekamo iskreno zahvalo.

*

Umrl je dne 19. maja večletni član našega društva gospod 
Fr. Bizjak, trgovski sotrudnik tvrdke Petričič v Ljubljani. Pevski 
zbor se je udeležil pogreba korporativno ter zapel pred hišo žalosti 
in na grobu po eno žalostinko. Vrlemu članu bodi zemljica lahka 
in blag spomin !

*
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Trgovski dom. Sestra pokojnega F. Bizjaka gospica Ana 
Bizjak je darovala zakladu za Trgovski dom 2 0 kron, gospod 
H. Franzi v Ljubljani pa 2 kroni. Obema darovateljema bodi 
izrečena iskrena zahvala s prošnjo, da ju še mnogi posnemajo.

*

Odborova seja dne 27. maja t. 1. Prvi podpredsednik, 
g. A. Lilleg imenuje za overovatelja zapisnika gg. Drčarja in 
Kesslerja ter otvarja’sejo ob navzočnosti 14 gg. odbornikov. Nato 
naznanja g. predsednik, da je k današnji seji povabil k točki 
„Penzijsko zavarovanje“ g S. Škerbinca kot referenta ter ga 
iskreno pozdravlja. Dalje naznanja g. predsednik, da je pevski zbor 
priredil eno podoknico in eno žalostinko, slednjo umrlemu več
letnemu članu g. Bizjaku. V znak sožalja vstanejo navzoči. Nato 
predlaga tajnik sprejem 14 novih članov, ki se brez ugovora 
sprejmejo. Glede penzijskega zavarovanja privatnih uslužbencev 
poroča g. Škerbinc. V debato posežejo gg. Berjak, Kessler, Lilleg, 
dr. Murnik in dr. Windischer, nakar se poročilo, ki je dobesedno 
tiskano na uvodnem mestu današnje številke, soglasno sprejme. 
Zatem se sklene kupiti pisalni stroj ter se določi zanj cena, katero 
sme predsedstvo nakazati. Ponudba neke zavarovalnice glede 
prispevanja zakladu za „Trgovski dom“ se soglasno odkloni, ker 
bi bili ti dohodki zelo majhni. Sklene se, da priredi naše društvo 
prihodnji mesec izlet k Belopeškim jezerom. Vse podrobnosti se 
prepuščajo veseličnemu in pevskemu odseku. Slednjič naznanja 
g. predsednik, da v kratkem izgubimo iz svoje srede II. podpred
sednika g. Schafferja, ki se etablira in preseli v Zatično. Kot 
bodočemu trgovcu mu g. predsednik častita, med tem pa obžaluje 
veliko izgubo za društvo, kajti vsakdo mora priznati njegovo neu
morno delovanje v prid društva. Slednjič prosi g. predsednik 
g. Schafferja, naj ostane tako naklonjen društvu kot doseda.j 
Ginjen po teh besedah se g. Schaffer zahvali za izkazano mu 
zaupanje ter obljubuje, da bo tudi v bodoče deloval kar mu bo 
mogoče v prid našega društva, ki mu je tako pri srcu. Dalje 
prosi g. Schaffer gg. odbornike, naj ga ohranijo v prijetnem spo
minu. Konec seje ob 11. zvečer.

Trgovsko bolniško in podporno društvo 
v Ljubljani.

Izvleček iz seje z dne 16 maja t. 1. : I. V društvo so se 
sprejeli 3 redni člani. II. Obolenje je naznanilo 42 članov. III. Bol
niški stroški so se izplačali : 11 članom v domači oskrbi K 646'02, 
za 4 člane zdravljenje v Leonišču K35T46, za 1 člana zdravljenje 
v deželni bolnici K 88'—. IV. Raznoterosti: dopisov je došlo 61, 
ki so se vzeli na znanje in rešili. Gosp. Josip Korošec, blagajnik 
tvrdke Merkur v Celju, je podaril društvu K 50'—, za kar se mu 
je izrekla pismena zahvala. Kranjska hranilnica je zaprošeno podporo 
odklonila. Vladno potrjena izpremenjena pravila so že v tisku ter 
se vročijo društvenim članom takoj po napravi. Mestni magistrat 
poroča, da se more porabiti društvena grobnica pri Sv. Krištofu do 
konca leta 1920 in je treba pri vsakem slučaju vporabe privolila 
mestnega fizika.

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!“

Društveniki, spominjajte se pri 
vsaki priliki zaklada za

W” „Trgovski dom“.

J. Kopač, svečar v Go rici.
jako dober za pecivo ali zdravilo 

kg po K l'2O 
izpihani pomladanski kg po K I GO 
čebelni pitanec . . kg po K 1*20

Na debelo v originalnih posodah 
se cena znatno zniža.

Nad 30 let obstoječa, živahna in večjega obsega

v zvezi z gostilno na Gorenjskem, se da za več let v najem. 
Na razpolago je prodajalna z večjimi skladišči. Hiša z dvema 
sobama in vinsko kletjo za gostilno, petimi sobami za stanovanje 
z drugimi potrebnimi prostori. Pri hiši je vrt, gospodarsko poslopje, 

hlev itd. Potrebuje se 5000 kron kapitala 
Pojasnila daje društvo „Merkur“ v Ljubljani.

Agencija Merkur, Trst.
J. Ulčakar & Go.

Ulica Nicolò Machiavelli štev. 19.
Telefon 1874.

Komisije in zastopstva.
Informacijska pisarna.





SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur“ 
in „Slovenskega trgovskega društva v Celju“.

Letnik IV. V Ljubljani, dne 15. julija 1907. Št. 7.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom**!
Pospeševanje izvoza in izvoz na 

Kranjskem.
Spisal Silv. Škerbinec.

Od prve večje akcije, ki jo je vlada podvzela za 
povzdigo avstrijske zunanje trgovine, je pravkar pre
teklo deset let. Takrat započeta sredstva v dosego 
večjega izvoza, od katerih naj razen nadaljnega zni
žanja železniških tarifov posebej omenjamo še usta
novitev institucije t. zv. odposlancev, to je za
stopnikov domačih izvoznih tvrdk na zunanjih v prvi 
vrsti za naš izvoz v poštev prihajajočih trgih, ki do
bivajo letne drž. podpore 6000—10.000 K, se niso povsem 
obnesla, ker je deloma na mnogih trgih, kjer bi se 
naj bil naš izvoz posebno razvil in vpeljal, trgovski 
razvoj zaostal daleč za pričakovanji, kakor n. pr. v 
Johannesburgu (transvalska naselbina) v Kapstadtu (južna 
Afrika) v nekaterih vzhodno-azijskih pristaniščih, deloma 
pa ker so druge izvažajoče države, iz strahu, da bi 
jim avstrijski izvoz vsled državne podpore in raditega 
večje konkurenčne zmožnosti preveč ne škodoval, tem 
bolj skrbele, da so svoj izvoz obdržale vsaj na dose
danji višini; raditega je bil avstrijski izvoz omejen 
samo na pridobitev razmerno malega dela večjega 
konzuma v dotičnih deželah. Razen tega je pa postala 
Italija za avstrijski izvoz zelo nevaren konkurent, ki 
se nikakor ne sme podcenjevati, posebno kar se tiče 
železnih, manufakturnih in papirnih izdelkov na debelo 
in to pred vsem v balkanskih državah in v Levanti; 
treba bo torej napornega dela, da si avstrijski izvoz v 
teh deželah ohrani svoje konzumente.

To in pa izpremenjene trgovske razmere na 
svetovnem trgu je napotilo merodajne avstrijske kroge, 
da so zopet začeli obračati večjo pozornost domačemu 
izvozu, kar se je posebno pokazalo v dejstvu, da so 
vstavili en milijon kron v letošnji državni proračun 
in sicer samo v svrho pospeševanja izvoza. Kako naj 
bi se ta znesek najvspešnejše porabil, o tem so bili 
na stvari interesirani krogi zelo različnega mnenja. 
Dočim so nekateri zagovarjali ustanovitev eksportne 
banke, ki bi naj izvozno trgovino samo posredno

pospeševala, so drugi zopet hoteli, naj se izvoz nepo
sredno podpira, bodisi z ustanavljanjem ali denarno 
podporo novih oziroma že obstoječih agenturnih tvrdk, 
ki zastopajo izključno ali vsaj v prvi vrsti avstrijske 
izvozne tvrdke, bodisi s podpiranjem teh samih.

Da se med interesenti glede tega doseže spora- 
zumljenje, je vlada sklicala enketo teh interesentov in 
vrhutega pozvala stalni industrijski svet, naj v tem 
vprašanju pojasni svoje stališče ter stavi vladi kon
kretne predloge glede vporabe gori omenjene subvencije. 
Industrijski svet se je s to zadevo pečal v svojih sejah 
dne 27. in 28. pr. m. in sklenil 14 točk obsezajoč 
program, ki vsebuje nasvete, ki so praktične vrednosti 
za izvoz; uresničenje teh nasvetov naj bi država pod
pirala moralno in materijalno. Od tega programa naj 
navedemo v sledečem one točke, ki so važne za pro
dukcijo in trgovino naše ožje domovine, v kolikor je 
ta na izvozu prizadeta. Sklenilo se je med drugim :

1. ) Trgovinsko ministrstvo se naproša, naj na
daljuje dosedaj vspešno povzdigo izvoza potom pod
piranja „odposlancev“ v večji imeri in s -primernimi 
sredstvi. Državna subvencija naj se dovoljuje za več 
kot dve leti v slučaju zadovoljivih uspehov delavnosti 
odposlancev.

2. ) Na trgih, kjer avstrijski trgovski interesi niso 
primerno zastopani, naj se po zaslišanju izvoznega 
komiteja iz državnih sredstev podpirajo trgovine, ki 
naj jih ustanove vdeleženi produkcijski, trgovski in 
eventualno bančni krogi. Država naj prispeva k usta
novnim stroškom teh trgovin tedaj, če je njih gmotna 
podlaga zajamčena in če imajo te trgovine tudi namen, 
izvoz pospeševati.

3. ) Ker je ustanovitev narodnostnega trgovskega 
stanu v inozemstvu prej kot slej glavni namen vsake 
akcije za pospeševanje izvoza, bi se morale one trgovine 
oziroma eksportne banke, ki bi uživale državno pod
poro, zavezati, da bodo v svojih obratih imele samo 
nastavljence avstrijskih narodnosti.

4. ) Državno podporo uživajoče trgovine bi se 
pa morale zavezati, da bi razpečavale izključno samo 
avstrijske izdelke, oziroma kjer bi to v posameznih
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slučajih ne bilo mogoče, vsaj 60 odstotkov vsega 
prometa.

5. ) Odposlancem oziroma trgovinam naj bi se 
naložila dolžnost, da bi na ukaz trgovinskega mini
strstva skrbeli za oddajo poljubnih avstrijskih izdelkov, 
v prvi vrsti izdelkov malih obrtov in domače industrije.

6. ) Onim trgovcem, ki bi se posvečevali izvozni 
trgovini, naj bi se podeljevala dalekosežna zlajšanja 
vojaške dolžnosti. Vprašanje je sedaj, koliko koristi bi 
imela produkcija, industrija in trgovina naše ožje do
movine od teh od industrijskega sveta sklenjenih in 
državi v uresničenje nasvetovanih predlogov. Neposredni 
izvoz iz Kranjskega je preneznaten, da bi se moglo 
misliti na ustanovitev banke, ki bi naj podpirala v 
prvi vrsti in z uspehom ta izvoz; na drugi strani pa 
pomanjkanje vsake organizacije med tvrdkami, ki se 
pečajo z izvozom, ovira nastavljenje skupnih od države 
subvencijoniranih odposlancev. Za izvoz iz Kranjskega 
preostaja tedaj samo posredovanje eksportnih komisi- 
jonarjev, katere bi se iz lahko umljivih razlogov naj
raje obšlo, in neposredni promet z zunanjimi odjemalci 
ter končno posredovanje onih odposlancev, ki bi 
zastopali vse za avstrijski izvoz merodajne stroke. V 
mnogih slučajih bi neposredni promet ne bil priporočljiv, 
ker je že ustanovitev trgovskih zvez z reelnimi tvrd
kami in nemoteno trgovanje zelo težko, mnogokrat 
celo nemogoče, da ne omenjamo reklamacijskega 
postopanja. Domače tvrdke store najbolje, da na onih 
trgih, kamor hočejo izvažati, stopijo v zvezo s kakim 
dobro akreditiranim posredovalcem ali zastopnikom; 
imena le-teh se najlaže zvedo od avstrijskih konzu
larnih zastopnikov na dotičnih trgih. Priporoča se 
posebno tudi osebni obisk dotičnih trgov, da se spo
znajo iz lastnega naziranja tržne in konkurenčne raz
mere; če se pa gre za izvoz naravnih produktov, se 
pa to lahko opusti. Od takih inozemskih trgov, kjer 
je avstro-ogrska trgovska zbornica, kakor London, Pariz, 
Carigrad, Aleksandrija, . pa poskrbi vse potrebne 
podatke ta zbornica, da torej ni treba potovati v te 
kraje, razen če se hoče vpeljati kake posebne izdelke 
ali poizvedeti za natančnejše podatke. Najenostavnejše 
in razmeroma najvarnejše, v vseh slučajih mogoče ne 
ravno najbolj dobičkanosno pa je trgovanje z ino
zemskimi trgi, če se poslužuje posredovanja na teh 
trgih naseljenih od države subvencijoniranih odposlancev. 
Tem so natančno znane razmere dotičnega trga, pa 
tudi razmere doma, vsled tega tudi najložje in naj
hitrejše presojajo vsakokratne izvozne šanse; njih pol
uradno stališče in vedna dotika s konzulati pa jim 
omogoča mnoge koristi pred drugimi zastopniki. Toliko 
o trgovskih zvezah z inozemstvom, sedaj pa še o 
kranjskih izdelkih, ki prihajajo za izvoz v poštev. Če 
jih ločimo v naravne produkte, polfabrikate in cele 
fabrikate, tedaj moramo reči, da naravni produkti pre

segajo vse druge glede izvoza iz Kranjskega; v drugi 
vrsti so polfabrikati in celi fabrikati domače industrije, 
za katere se snovi producirajo v deželi sami. Gotovi 
kranjski izdelki velike industrije, ki se izvažajo, kakor 
polfabrikati in celi fabrikati iz železa (Jesenice, Javornik, 
Bela peč), iz papirja (Goričane, Vevče) in iz volne 
(Ljubljana, Tržič, Litija), za ta izvažanja nimajo nobe
nega pomena, ker se njihov izvoz oskrbuje na Dunaju 
oziroma v Trstu, kjer imajo ta podjetja svoje sedeže, 
in je dežela le toliko pri njih interesirana, da se pri 
izdelavanju porabljajo domači delavci.

Predmeti, ki se izvažajo iz Kranjskega, in ki je 
pri tem udeleženo širše prebivalstvo so naslednji : na
ravni produkti : les, fižol, zelje, suhe gobe, lesni iz
delki in lesne pletenine, žimnate pletenine (posebno 
sita), izdelani slamniki, za katere pa slama včasi pri
haja iz inozemstva, izdelani črevlji, železni izdelki 
(posebno verige in žeblji), glavniki in končno čipke. 
Od teh predmetov se izvažajo naravni produkti in pol
fabrikati večinoma v Italijo, Francijo in v vzhodne 
sredozemske dežele; celi fabrikati in nekaj polfabri- 
katov pa se izvaža večinoma v vse evropske dežele in 
v Levante, v posameznih slučajih pa tudi v severno 
in južno Ameriko. Omenimo naj še, da bi se za go
tove predmete, posebno za čipke, dobilo znabiti še od
jemalcev na drugih trgih, ter bo treba v tem oziru 
započeti kako vspešno akcijo.

Samoposebi je umevno, da je neposredni izvoz 
težavnejši in riskantnejši, kakor trgovina v tuzemstvu; 
toda ta okolnost naj interesiranih tvrdk nikakor ne 
straši, da ga ne bi gojile s še večjo vnemo, kot 
doslej posebno še, če bo vlada hodila po ti poti kot 
doslej in podpirala po možnosti izvoz, kar bo vzpričo 
preteče carinsko-politične ločitve od Ogrske pač mo
rala storiti. Tudi za izvoz iz Kranjskega ne sme iz
ostati vladna podpora in gori navedena točka 5. pro
grama za pospeševanje izvoza, ki govori o vdeležbi 
domače industrije pri izvozu, naj služi naši državno
zborski delegaciji v to, da izposluje za Kanjsko za
dostno vladno podporo.

Določbe za poslovni promet z avstro- 
ogrsko banko.
Splošne določbe.

1. Promet avstro-ogrske banke s strankami po
sredujejo:

d) glavna zavoda na Dunaju in v Budimpešti, 
b) podružnice,
č) bančne pobočnice (Banknebenstellen) (glej točko 6).

2. Delovanje vsakega bančnega zavoda obsega 
v prvi vrsti kraj, kjer se nahaja zavod, potem pa tudi 
vse kraje dotičnega okrožja tako, da stopijo lahko v
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zvezo z banko osebe in tvrdke, ne glede na to, če se 
nahajajo v kraju podružnic ali ne, vendar se morajo 
vršiti vsi posli neposredno pri bančni blagajni.

3. V posameznih slučajih je dovoljeno strankam, 
ki ne bivajo v kraju, kjer je podružnica (I, 2, opazka 5) 
pismenim potom menice eskomptirati in vrednostne 
papirje lombardirati. Valuta se dopošije vlagatelju pis
menim potom, po poštno-hranilnični položnici ali pa 
se pripiše njegovemu žiro- (tekočemu) računu. Vloge 
pismenim potom se sprejemajo samo od tvrdk, katerim 
se je ta ugodnost izrecno priznala ; vse druge pismene 
vloge se vračajo. Prošnje za dovoljenje vlaganja menic 
pismenim potom v eskompt in vrednostne papirje v 
lombard morajo biti naslovljene na dotično po
družnico.

V vseh ostalih poslih sprejema banka pismene 
naloge od vsakega.

Vse poštne pošiljatve, ki so v zvezi s posli, na
stalimi pismenim potom, kakor tudi stroške in nevarnost 
trpi vedno stranka.

4. Pojasnila o pri njej naloženem denarju in o 
efektih, daje banka le dotičnim lastnikom. O dovoljenih 
kreditih ne daje nikakih pojasnil.

5. Vsi bančni zavodi so pooblaščeni:
d) eskomptirati menice, vrednostne papirje in ku

pone,
b) v vnovčenje sprejemati menice in vrednostne papirje, 
č) neakceptiranim menicam pridobiti akcept,
d) sprejemati žiro-vloge in jih izplačevati,
e) izdajati nakaznice na druge bančne zavode,
f) dajati posojila proti ročni zastavi,
g) izplačevati zapadle kupone,
A) vrednostnim papirjem preskrbovati kuponske pole, 
z) sprejemati naročila za izvrševanje dobavne pra

vice in vplačevanje na efekte in izmenjavo obligacij,
ki se imajo konvertirati,

A) sprejemati naročila za nakup in prodajo efektov 
in kovanega denarja na tuji račun,

Z) kupovati in prodajati zadolžnice avstro-ogrske 
banke,

m) preskrbovati čeke na tuji račun na inozemska 
tržišča,

ti) sprejemati depozite za odpošijatev na glavna 
zavoda na Dunaju (r, s, t) in Budimpešti 
(r in s),

o) inozemski in kupčijski zlati denar po stalni ceni 
kupovati,

p) kupovati in prodajati zlate in nemške papirnate 
marke,

q) izdajati carinske nakaznice v zlatu.
Dalje sta pooblaščena glavna zavoda na 

Dunaju in v Budimpešti:
r) sprejemati depozite v shranjevanje in 
5) oskrbovanje.

Glavni zavod na Dunaju sprejema:
Z) sodne depozite v shranjevanje oziroma oskrbovanje

(min. nar. 21. junija 1893 drž. zak. št. 103 XVII/D). 
zz) glavna zavoda kupujeta in prodajata menice 

na inozemska tržišča (devize) in končno glavna 
zavoda in v to pooblaščene podružnice,

v) eskomptirati varante.
6. Pobočnice sprejemajo v eskompt izročene 

menice v svrho odpošiljatve na bančni zavod doti
čnega okrožja. Drugače pa ne občuje pobočnica 
direktno s strankami. Menice, ki se imajo vplačati v 
kraju pobočnice se lahko eskomptirajo — kot menice, 
vplačljive pri podružnicah — pri vseh podružnicah in 
pobočnicah. Dalje se lahko vlože pri vseh podruž
nicah (pri pobočnicah ne) v svrho komisijonalnega 
vnovčenja menice, čeki, nakaznice, akreditivi, ki bi se 
morali vplačati na kraju kake pobočnice.

7. Banka sprejema plačila samo v bančnih notah 
v zakonitem kovanem denarju in v državnih notah.

8. Obrestne mere, merodajne za bančna posla, 
se razglasé pri bančnih zavodih.

9. Stranka dobi od banke brezplačno predpisane 
! tiskovine (eskomptne pole, liste za vnovčenje, zadol

žnice i. t. d.). X

Poslovne določbe.

I. Eskomptiranje menic.
1. Vsaka tvrdka in oseba, ki biva stalno v okrožju 

kake podružnice ali v kraju kake pobočnice, sme pri 
dotični podružnici ali pobočnici eskomptirati menice. 
Kdor hoče pri glavnem zavodu ali pri podružnici 
eskomptirati menice, mora imeti pri dotičnem zavodu 
svoj žiro-račun. Če se želi kdo poslužiti bančnega 
kredita, naj se poprej predstavi predstojniku bančnega 
zavoda, ter mu da podatke o svoji imovini i. t. d.

O sprejemu in vrnitvi vročenih menic določa cen
zurni odbor. Vzroka, da se odreče eskomtiranje, se 
ne navede.

2. Menice se morajo glasiti na ime (ordre) v 
kronski veljavi in so plačljive najkasneje tekom 92-ih 
dni v okrožju kake podružnice ali pobočnice. Navadno 
morajo biti na menici podpisani dva ali trije, o katerih 
banka vé, da so zmožni plačati. Vlagatelj mora menico 
„in bianco“ žirirati ali pa na dotični glavni zavod, 
oziroma podružnico (na pobočnico ne), kjer je plačljiva. 
Menice se torej eskomptirajo brez ozira na vsoto, ako 
zadoščajo bančnim zahtevam. Neakceptirane menice spre
jemajo bančni zavodi redno le v slučaju, ako je trasat 
na kraju kake druge podružnice ali glavnega zavoda, 
ne pa na kraju, kjer je menica vložena ali na kraju 
pobočnice. Neakceptirane in nedomicilirane trate „brez 
stroškov“ v največjem znesku kron 3000'— za komad 
eskomptira banka pod enakimi pogoji, kakor akcep
tirane.

7*
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3. Menice se vlagajo potom eskomptnih pol 
(A in B). Banka razločuje menice

d) take, ki so plačljive pri podružnici, kjer so vložene 
ali pa pri pobočnici, ki spada k tej podružnici 
(krajevne menice) in

b) take, ki so plačljive v kakem drugem bančnem 
kraju ali pobočnici (ri m es e).

Krajevne menice in rimese morajo biti zaznamovane 
posebej na eskomptnih polah. Znesek, dospetek, 
akceptant, domicilijant, vsi žiranti, plačilni kraj posa
meznega komada morajo biti dobro čitljivi. Vsako 
eskomptno polo mora vtagatelj nepretrgano popolno 
izpolniti in podpisati. Vlagatelj naj tudi na eskomptni 
poli izrecno navede, želi-li o eskomptni valuti razpo
lagati še isti dan, ko menico vroči (plačljivo danes) 
ali prihodnji poslovni dan (plačilno jutri). Če zahteva 
vročitelj neakceptiranih menic, da banka radi neakcepta 
ne dvigne protesta, navede to željo na eskomptni poli. 
S primerno opombo na eskomptni poli zahteva lahko 
vročitelj neakceptiranih menic, da mu zavod na lastne 
stroške brzojavno naznani, ako je dobil akcept. V tem 
slučaju pripiše banka čisti znesek takoj žiro-računu, 
oziroma ga izplača.

4. Vlagatelj dobi za vsako vlogo potrdilo (od
rezek). Bančni zavod smatra onega, ki prinese tako 
potrdilo pooblaščenega prevzeti eventualno nesprejete 
menice. Čisti znesek sprejetih menic se pripiše žiro- 
računu (IV, 6), oziroma pri pobočnicah izplača v gotovini.

Pri neakceptiranih menicah se znesek na žiro- 
računu odobri, oziroma izplača takrat,-ko pride od do
tičnega zavoda poročilo, da je ekcept izvršen.'

Vlagatelj dobi obračun, na katerem je razviden 
znesek sprejetih menic, eskomptne obresti, poštnina, 
stroški i. t. d.

5. Obresti se računajo za vsako menico od dneva 
eskomptiranja do dne dospetka. Menica mora biti 
plačljiva najdalje v 92 dneh; dneva eskomptiranja se 
ne šteje. Prikrajevnihmenicah seračunajo najmanj 
petdnevne, pri rimesa h najmanj desetdnevne obresti. 
Za posamezne menice se zaračuna kot obresti najmanj 60 v.

6. Banka računa
d) pri protestu menice radi neplačila: pro

testne stroške, 1/3u/n provizije, 6"/0 zamude obresti, 
poštnino, stroške notifikacije (intimacije), eventu
alno porto.

b) pri protestu menice radi neakcepta: pro
testne stroške, VsVo provizijo, najmanj 60 vinarjev 
za menico (poštnine n e).

c) pri vrnitvi radi neplačila ali neakcepta 
brez protesta: 60 vinarjev za komad.
Banka intimira edino le vlagatelja menice.
Ako se neakceptirana menica pri prezentaciji k 

akceptu takoj izmenja, ne računa banka eskomptnih 
obresti, ampak le provizijo za vnovčenje (II, 9 a)

7. Redno ni dopustno domicilirati menic pri 
banki (izven žiro-prometa (IV, 10). Tvrdka ali oseba, 
ki prosi banko dovoljenja, da sme svoje akcepte in 
menice pri njej domicilirati, plača % Per mille, najmanj 
pa 20 vinarjev od menične vsote, kot domicilsko 
provizijo.

II. Vnovčevanje menic.
1. Vsi bančni zavodi so pooblaščeni prevzemati 

vkomisijonalno vnovčenje vsakovrstne menice, 
akceptirane ali neakceptirane, čeke, nakaznice in 
akreditive, glaseče se na gotovo vsoto in gotov 
naslov.

2. Papirji so vplačljivi najkasneje v 14 dneh 
v kraju bančnega zavoda ali kake pobočnice v kronski 
veljavi; na vložnem kraju plačljivi se vlagajo akvitirani 
(ne žirirani), na drugih krajih plačljivi pa „in bianco“ 
žirirani.

3. Vsi papirji se morajo bankam vročiti, ločeni 
po polah, kjer so plačljivi. Ravno tako se morajo 
vročiti papirji, ki so na določeni čas .„po pokažu“ 
plačljivi, neakceptirane menice, pri katerih se zahteva 
k akceptaciji prezentacija, ločeni od ostalih inkaso-pa- 
pirjev s posebnimi polami. Na vsaki poli mora biti 
zaznamovan plačilni kraj, podpis in bivališče vlaga
teljevo. Čeki, nakaznice in akreditivi, plačljivi na istem 
kraju, se lahko vlagajo na skupni poli.

4. Neakceptirane menice, vložene v komisi- 
jonalno vnovčenje se predlože v plačilo na dan, ko 
zapadejo. Želi pa vlagatelj, da se predložijo prej v 
sprejem, naj to na vložnih polah izrecno zahteva 
(točka 10). Če se menice prezentirane v sprejem ne 
sprejmejo, protestira banka menico vsled nesprejema na 
stroške vlagateljeve, razen če je vlagatelj protestiranje 
vsled nesprejetja na poli izrecno prepovedal. Ravno tako 
se menice prezentirane v sprejem, toda nesprejete — 
naj so bile vsled nesprejetja protestirane ali ne — 
vračajo pred zapadnim dnem le na izrecno, na vložni 
poli zaznamovano željo.

5. Če se papirji, glaseči sena zunanje bančne 
kraje, vročeni v komisijonalno vnovčenje, ne rešijo do 
dospetka, povzroči banka pravočasno protesti
ranje vsled neplačila na stroške vlagateljeve, razen če 
ni ta protestnega leviranja vsled neplačila na poli iz
recno prepovedal. Banka smatra edino le vlagatelja 
dotičnega inkaso-papirja za svojega prednika in obvesti 
le njega o protestaciji. Ravno tako ne prevzame nikakih 
obveznosti, da bi vložila varnostne proteste (sekuritetni 
protest), ali povzročila kake druge varstvene odredbe. 
Banka ne protestira papirjev, kateri so plačljivi na 
kraju, kjer se vlagajo.

Če želi vlagatelj, da se mu došli znesek vlo
ženih papirjev takoj na njegove stroške brzojavno 
naznani in dotični čisti znesek takoj po dospelem
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poročilu izplača, mora take papirje na posebni poli vložiti 
in to željo na poli razvidno izraziti. Vsako škodo, 
nastalo vsled pomankljivega naslova ali gori omenjenih 
posebnih izjav vlagateljevih, mora ta sam trpeti.

6. O vsaki vročitvi prejme vročitelj — če ni ime- 
jitelj žiro-računa — potrdilo (odrezek). Bančni zavod 
smatra prinašalca takega potrdila opravičenega prevzeti 
morda došle inkaso-papirje oziroma sprejeti došli 
znesek.

7. Če dospo papirji, plačljivi na mestu bančnega 
zavoda izven vložilnega kraja v manj kot 6 dneh in 
papirji, ki so plačljivi na mestu bančne pobočnice 
v manj kot 10 dneh, ne prevzame banka nikake ob
veznosti za pravočasno prezentacijo ozirom protestacijo.

8. Kakor hitro so došli vsi v eni poli zaznamovani 
inkaso-papirji oziroma nedošli papirji vrneni, se izplača 
došli znesek po odbitku provizije in stroškov vlagatelju 
oziroma pripiše žiro-računu. Za tačasno imovino vla
gatelja inkaso-papirjev ne plačuje banka nikakih obresti.

9. Provizija za vnovčenje znaša:
a) za papirje plačljive na mestu kakega bančnega 

zavoda: % per mille, najmanj 60 vin. komad.
b) za papirje plačljive na kraju kake pobočnice:

V4ü/o, najmanj K l‘2O komad.
Določbe sub. oddelek I. točka 7 veljajo tudi za 

domiciliranje inkaso-papirjev.
Poštnina se vlagatelju ne zaračuna izvzemši v 

točki 11 zaznamovanem slučaju.
10. Za preskrbo akceptov na menice, za prvo 

prezentacijo paj?irjev na vid (pokaznic) itd.zaračuna 
banka razven inkaso-provizije tudi posebno manipula
cijsko p r i s t o j b i n o, ki znaša pri papirjih, plačljivih na 
kraju bančnega zavoda 60vin.pro komad, in priin- 
kasopapirjih plačljivih na kraju kake pobočnice K l'2O 
pro komad, ne glede na višino nominalnega zneska.

11. Za inkaso-papirje vrnjene radi neplačila, ozi
roma nesprejetja se zaračuna razven morebitne mani
pulacijske pristojbine, drugih potrebnih stroškov (pri
stojbin notarijalnega posredovanja, stroškov za vozove 
i. t. d.) in morebitnih porto stroškov, za notifikacijsko 
pismo stalna provizija, ki znaša za papirje, plačljive 
na mestu bančnega zavoda 60 vin. pro komad in 
za papirje plačljive na kraju pobočnice K 1'20 pro 
komad, ne glede na višino nominalnega zneska.

12. Če se pozneje dokaže, da se morajo inkaso- 
papirji izven inkaso okraja dotičnega zavoda prezen
tirati za vnovčenje ali akcept, mora vlagatelj poplačati 
nastale stroške za vozove.

13. Za vnovčenje takih poštno-hranilničnih 
čekov, ki imajo na zadnji strani opombo: „Za pripis 
na račun avstro-ogrske banke“ mora vlagatelj razven 
predpisane inkaso-provizije povrniti tudi pro
vizijo, katero je plačala banka poštni hra
nilnici.

14. Bančni zavodi so pooblaščeni prejemati od 
vlagatelja primeren predujem v pokritje morebitnih 
vnovčevalnih, protestnih, brzojavnih in drugih stroškov. 
Ravno tako so pooblaščeni odvrniti preskrbo vnovča- 
vanja brez navedbe vzroka.

III. Preskrbovanje akceptov na menice.
1. Bančni zavodi so pooblaščeni preskrbeti ne- 

akceptiranim menicam akcept, ne da bi menice 
tudi vnovčili. Akceptant mora stanovati v področju 
kakega bančnega zavoda.

2. Vse takovrstne menice se morajo izročiti dotični 
banki na polah, ločenih po kraju akceptacije, toda ne 
žirirati. Vložilne pole morajo imeti vlagateljev podpis 
in njegov natančni naslov.

Če se menice izročene v komisijonalno preskrbo 
akcepta ne sprejmejo, povzroči banka protest radi ne
sprejetja na stroške vlagateljeve, razen če ni ta 
protest radi nesprejetja na poli izrecno prepovedan.

3. O vsaki vložitvi dobi vlagatelj potrdilo. Banka 
smatra prinašalca takega potrdila opravičenega dvigniti 
akceptirane ali brez akcepta vrnjene menice.

4. Banka prevzame za pravočasno prezentacijo 
oziroma protestacijo njej v akcept izročenih menic le 
v toliko odgovornost, kolikor pripušča preostali čas 
izvršitev dotičnega naročila in kadar ne dospe menica 
brez bančne krivde prekasno na določeni kraj.

5. Za prezentacijo menic v akcept, če se te izroče 
brez istočasnega naročila za vnovčenje, zaračuna banka 
manipulacijsko pristojbino K l'2O pro komad, 
ne glede na višino meničnega zneska, ravno tako če 
se menica sprejme ali vsled nesprejetja protestiranje 
izvrši ali izostane.

Poštnina se vlagatelju ne zaračuna, pač pa 
mora morebitne protestne stroške in stroške za vozove 
(II, 12) pri zopetnem sprejetju dotične menice poravnati.

6. Bančni zavodi so pooblaščeni zahtevati, če je
treba od vlagatelja primeren predujem v pokritje mo
rebitnih protestnih in voznih stroškov in odklanjati 
preskrbo akceptov na menice, ne da bi navedli kak 
vzrok. (Dalje prih.)

O fakturi.
Spisal Rudolf Šega.

(Dalje.)
V teh slučajih se lahko dokaže z nakladnim listom 

i. t. d., toda pripete se slučaji, ko je dokaz zelo težak 
ali pa sploh nemožen. V takem slučaju mora biti 
kupec zelo oprezen. Da ne govorimo abstraktno, vze
mimo naslednji primer: Kupec ima s prodajalcem 
sklep na sladkor ali moko, ki se mu naj pozneje po
šlje za nizko ceno. Pričakuje se pa, da se pozneje cena 
tega blaga zviša. Ne glede na ta sklep naroči kupec 
s posebnim naročilom gotovi kvantum enakega blaga.
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Prodajalec pa napiše na fakturo: „Poslali smo Vam 
na Vaš sklep.“

Če kupec v tem slučaju opombe ne graja, se 
pozneje prav lahko sodi, da je kupec s to opombo 
soglašal, da bi bilo namreč njegovo naročilo efektuirano 
in računano na njegov sklep — ne pa na njegovo 
posebno naročilo. Vsled tega more pozneje nastati spor, 
če bi se dotično blago v ceni zvišalo in bi se prodajalec 
na to skliceval, da je sklep že popolnoma izčrpan. 
Kupec mora biti torej pri takih opombah zelo oprezen 
in mora opombe, ki ne odgovarjajo istini, grajati.

VI. Na troske in nevarnost kupčevo.

V fakturah beremo opombo : „Poslali smo Vam 
na Vaš račun in nevarnost — „auf Ihre Rechnung 
und Gefahr“, t. j. vsled te opombe mora kupec nositi 
troske transporta in tudi vsako nevarnost transporta.

Ali je ta opomba zakonita? Po § 324. trg. zak. 
mora prodajalec — če ni ničesar drugega dogovorjeno —- 
na onem kraju naročilo izpolniti, na katerem ima v 
času pogodbe svoje trgovsko podjetje. Na tem kraju 
mora tudi tedaj naročilo izpolniti, če se je zavezal, da 
sam plača troške transporta.

Izjemoma mora na drugem kraju naročilo izpolniti, 
če je bilo dogovorjeno „od“ — „ab“. V normalnih 
razmerah mora torej prodajalec oddati svoje blago v 
kraju svojega podjetja. Iz tega že samoobsebi 
sledi, da je dovoz do kupčevega bivališča ali pa do 
kraja, v katerega je bilo blago namenjeno, edinole v 
interesu kupca in da mora že vsled tega kupec nositi 
troške transporta in pa nevarnost tega transporta.

V tem oziru določa izrecno § 345. trg. zak., da 
nosi po oddaji blaga špediterju ali vozniku ali drugi za 
prevažanje blaga določeni osebi kupec nevarnost, kateri 
je blago izpostavljeno, seveda le ono nevarnost, 
kateri je blago pri transportu in vsled trans
porta izpostavljeno.

Prodajalec je namreč dolžen blago pred trans
portom dobro preskrbeti in sicer kakor dober trgovec 
— sicer mora povrniti škodo. Če bi se torej blago pri 
transportu le vsled tega pokvarilo, ker ni bilo dobro 
shranjeno, ker ni bilo tako shranjeno, kakor zahteva 
to navadna opreznost — tedaj je pa prodajalec odgovoren 
za škodo.

Tako n. pr. če se nakladajo jajca v mrazu, tedaj 
je prodajalčeva dolžnost, da voz dobro s slamo izta- 
pecira. Ravnotako mora prodajalec skrbeti za ugodno 
transportno sredstvo, če pošilja blago, ki se lahko pokvari. 
Tako blago mora eventualno poslati kot brzovozno 
blago (Eilgut). Če bi ga pa poslal navadno in bi se 
blago vsled tega pokvarilo, mora prodajalec vsled za
nemarjanja dolžne skrbnosti povrniti škodo. Ravnotako 
mora prodajalec škodo povrniti, če odpošlje blago,

čeprav mu je znano, da je n. pr. na železnici pasivna 
rezistenca. Ravno taki nasledki zadenejo prodajalca, 
če napiše slab naslov, vsled česar je blago dalje časa 
na potu ali pa pride sploh na nepravo adreso.

V uzancah dunajske burze je glede krompirja 
zanimivo določilo: „Ist bei eintretendem Frostwetter 
die Übergabe bis zum Eintritte von frostfreiem Wetter 
einzustellen, und erst bei Wiedereintritt der günsti
gen Witterung vorzunehmen.“ V uzancah praške burze 
beremo n. pr. v § 128: „Prodajalec jamči za pravilno 
embalažo.“

Način transporta ima v prvi vrsti določiti kupec 
(§ 344. trg. zak.), in prodajalec ne sme brez važnega 
povoda drugače ravnati (§ 345. trg. zak.), sicer mora 
povrniti škodo, ki vsled tega nastane. Tako se je n. pr. 
pred kakimi 4 leti zgodilo, da so carinske predpise 
glede navadnih preprog drugače razlagali na bavarski 
meji nego na pruski meji. Dočim so na bavarski meji 
določevali carino kakor od navadnih preprog, zahtevali 
so na pruski meji carino kakor od dekorativnega blaga, 
katera je bila pa precej višja. Če bi torej nemški kupec 
naročil tukajšnji tovarni, naj mu pošlje preproge čez 
bavarsko mejo ; ta bi pa tega brez važnega vzroka ne 
napravila tako, ampak poslala blago čez prusko mejo 
— morala bi vsled tega sama škodo povrniti. — Drug 
slučaj : Kupec določi gotovo železnico. Prodajalec pa 
pošlje brez važnega vzroka po drugi železnici, na kateri 
se vsled železniške nesreče blago pokvari. V tem slučaju 
mora zopet prodajalec povrniti škodo.

Po teh načelih se morajo razlagati vse fakturne 
opombe, ki se tičejo troškov in nevarnosti transporta. 
Te opombe so le v toliko obvezne, če se ni ničesar 
drugega dogovorilo. Troške in nevarnost transporta 
nosi faktično kupec, toda prodajalec mora povrniti 
škodo, če je pri preskrbovanju transportnega sredstva 
zanemaril dolžno skrbnost ali pa če se ni ravnal po 
izrecnem naročilu kupčevem.

Zgodi se lahko, da se blago ali popolnoma uniči, 
poškoduje, ali da blago prepozno pride, izgubi ali pa 
zamenja.

Z ozirom na to, kar smo ravnokar povedali, lahko 
trdimo, da so pravilne opombe — če ni bilo namreč 
ničesar drugega dogovorjenega— kakor: „poslali smo 
na Vaš račun in nevarnost“ ali pa „za poškodbo in 
izgubo med transportom ne jamčimo“ ali pri moki 
„za zamenjavo pri transportu nismo odgovorni.“ Če 
pa pridene prodajalec tem opombam še opombo: 
„... und sind bezügliche Beschwerden vor Übernahme der 
Ware anzubringen und auf dem Frachtbriefe bestätigen 
zu lassen,“ je to le navadna opozoritev, ki jo napravi 
prodajalec v interesu kupca, ki nima niti za prodajalca 
niti za kupca pravnega pomena.

Če vpoštevamo vse to, moremo odgovoriti na 
vprašanje, kakšen pomen ima opomba, katero vidimo,
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če se pošilja iz železa lito ali pa stekleno blago: „Für 
etwaigen Bruch während des Transportes komme ich 
nicht auf.“ Ta opomba je pravilna, če se pri tem misli, 
da zadene dotična nezgoda, ki je nastala vsled trans
porta, kupca. Ta opomba pa ne oprošča odpošiljatelja 
dolžnosti za povrnitev škode, če se je blago poškodovalo 
vsled slabe embalaže, ko se lahko dokaže, da bi se 
pri dobri embalaži ta poškodba ne zgodila Navedene 
opombe ne smemo na ta način razlagati, da zadene 
vsaka nezgoda kupca, in četudi bi jo prodajalec provzročil.

Kaj je slaba ozir. dobra embalaža?
Slaba embalaža je ona embalaža, ki po izkušnjah 

dobrega trgovca ne odgovarja navadam dotične stroke. 
V tem oziru moremo navesti nekatere zanimive slučaje. 
Tako se n. pr. pošiljajo lite plošče za peči vedno neza- 
vite in se prav lahko pri transportu poškodujejo. Vzlic 
temu ni prodajalec obvezan, povrniti škodo, kajti tako 
pošiljanje je v navadi. Nasproti temu se n. pr. liti 
železni lonci pošiljajo dobro v slamo zaviti.

Če torej prodajalec loncev tako ne zavije, mora 
povrniti škodo za eventualno poškodbo.

Tupatam čitamo tudi opombo : „Da wir nur gut 
konditionierte Kolli versenden, haften wir für keinen 
während des Transportes enstandenen Schaden.“ Tudi tu 
moramo opomniti, da mora prodajalec vzlic tej opombi 
povrniti škodo, ki je nastala vsled tega, da je n. pr. 
blago poslal v slabem sodu. Toda kupec mora dokazati, 
da se je blago poškodovalo vsled tega, ker je prodajalec 
dal slab sod.

Na nekaterih fakturah stoji opomba: „Während 
des Transportes behalte ich mir das Eigentumsrecht 
vor.“ Ta opomba je navadno popolnoma nepotrebna 
in neobvezna. Blago postane namreč šele tedaj lastnina 
kupčeva, če mu je bilo že izročeno. Izročitev blaga 
špediterju ali vozniku pa še ni izročitev kupcu samemu 
— razen enega slučaja, če namreč kupec sam določi 
način transporta (§ 429. obč. zak.). Če torej kupec ne 
določi načina transporta, tedaj blago toliko časa ni 
njegova lastnina, dokler ni bilo njemu samemu izročeno, 
torej tudi ne med transportom. Vsled tega je v tem 
oziru ta opomba popolnoma brez pomena.

Če pa kupec določi način transporta, preide last
nina na kupca, kakor hitro je bilo blago oddano voz
niku, katerega je on določil. In tega pravnega nasledka 
ne more zabraniti niti opomba na fakturi. Ne sme se 
namreč pozabiti, da je faktura enostranska listina in 
da pravzaprav v tem slučaju nima kupec niti možnosti, 
da bi še pravočasno to opombo t. j. pred odpošiljatvijo 
blaga grajal, posebno če se faktura z blagom vred 
odpošlje.

VIL Blago.
Samoobsebi je razumljivo, da mora biti v fakturi 

navedeno blago, ki se odpošilja. Praviloma se vrši to 
s tem, da se blago (po številkah, vrstah i. t. d.) spe

cificira že vsled tega, da more kupec blago, ko ga 
dobi, kontrolirati, če množina in vrsta soglaša s tem, 
kar mu je bilo v fakturi avizirano. S tem samo, da 
je v fakturi gotovo blago kot odposlano navedeno, še 
ni podan dokaz, da je bilo v istini tako blago in toliko 
odposlano in da je blago v istini došlo. Kajti če hoče 
prodajalec zahtevati plačitev kupne cene, tedaj jo more 
zahtevati le za to, kar je faktično dal, in nikdar ne 
za to, kar je obljubil dati oziroma kar je aviziral. Kupec 
ima plačati edino to, kar mu je bilo faktično poslano. 
Nepravilno izpostavljena faktura v najboljšem slučaju 
more podpirati le domnevanje, da je kupec v 
resnici obdržal blago v množini, ki je v fakturi ozna
čena— nikdar pa ne more služiti kot dokaz. Proti 
temu domnevanju se navadno pripusti dokaz o na
sprotnem.

Kar se torej navedbe blaga tiče, je faktura v tem 
delu svoje vsebine pravzaprav edino-le račun in velja 
tedaj za ta slučaj vse ono, kar velja za druge račune. 
Z ozirom na to, da se prejem navadnega računa 
še nikdar ni smatral za dokaz, da je bilo blago v računu 
navedeno faktično poslano, in da je bilo poslano v 
množini in v kvaliteti, kakor v računu označeno, ampak 
da mora proda'jalec to navzlic računu dokazati s fakti, 
t. j. na ta način, da blago faktično odpošlje — z ozi
rom na ta dejstva pri računu ne moremo tudi pri fakturi 
priti do drugega zaključka in tudi nimamo povoda za 
drugačno pravno naziranje.

Nič manj pa more imeti v praksi tudi množina, 
ki je v fakturi označena, svoj posebni pomen, če 
namreč ni bila reklamirana. In dogodilo se je faktično, 
da je bil kupec obsojen plačati kvantum, ki je bil na
veden v fakturi. Ni se pripustilo dokaza o tem, da je 
kupec manj blaga dobil — kakor je bilo označeno v 
fakturi — in sicer vsled tega, ker je bilo sodišče mnenja, 
da že navaden takt med trgovci zahteva, da kupec 
opozori prodajalca — če došli kvantum ne soglaša 

s kvantom, v fakturi označenim — in sicer še v času, 
ko je mogoče preiskati, vsled česar je nedostatek ozi
roma diferenca nastala.

Kupec torej ni bil vsled tega obsojen, ker je bil 
obseg fakture že samoobsebi dokaz in merodajen, 
temveč vsled tega, ker je bil kupec k povračilu škode 
prodajalcu vsled tega zavezan, ker ni kot trgovec iz
polnil svoje dolžnosti, ko ni prodajalca o pravem času 
opozoril na diferenco. Ta slučaj je sicer skoraj osamel, 
toda treba ga je bilo navesti, da opozorim kupca, da 
je pri prejemanju faktur pozoren in da se ozira tudi 
na ravnokar označeni slučaj.

Vili. Cena.
Kakšen pomen ima faktura z ozirom na ceno? 

Če je bila cena že vnaprej določena ali pa po ceniku, 
tedaj je pač samoobsebi razumljivo, da kupcu ni treba
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protestirati, tudi če je cena v fakturi navedena više
— in kupec tudi ni vezan na to višjo ceno. Če pa ni 
bila cena med strankami določena, tedaj se pač da 
misliti, da se je imelo v mislih tržno ali borzovno 
resp. običajno, navadno ceno.

Na ceno imajo pa še gotove druge okolnosti svoj 
vpliv. Če je bilo blago prodano na tehtnico, tedaj je 
treba — če ni druge trgovske navade — računati ceno 
po čisti vagi t. j. odštevši zavoj (taro). V nekaterih 
krajih je navada, da se ta tara ne odračuna, temveč je 
v ceni vračunjena, tako n. pr. pri moki, kjer se prodaja 
brutto za netto, in zaračunjava se cena na podlagi cele 
vage: blago in vreča. Nekod se odračuni pravi vagi j 
gotovi minimum, kar pa še ne izključuje, da more 
kupec, če tara tehta več nego ta minimum, odračunati 1 
še faktično taro ; na podlagi uzance tržaške borze pri j 
kristalizirani sodi se odračuna 7% celotne teže za sod.

Na ceno more nadalje vplivati tudi takozvana j 
ref akcija t. j. navadna nagrada za poškodovane dele 
poslanega blaga. Tako n. pr. odračunajo v Angliji pri 
24 kopah jajec 2 kopi kakor nagrado za poškodovana 
ali pokvarjena jajca, tako da se pravzaprav le 22 kop j 
plača. Pri lanu se navadno dovoljuje 5—7% popusta, 
pri krompirju na podlagi dunajske borze 5% refakcije
— torej če se plača 100 centov krompirja, mora biti j 
dobavljenih 105 centov.

Pri nekaterem blagu se daje pridavek, Gutge- ] 
wicht, n. pr. po uzanci budapeštanske borze se mora 
na 700 centov deželnih pridelkov pridati 50 dkg (V2 kg)-, j 
nekod je navada, da se da na 20 naročenih sodov piva 
enega zastonj.

To vse so okolnosti, ki vplivajo na ceno, celotna 
cena se s tem predrugači oziroma zmanjša, in če pri | 
dotičnem blagu vlada ravnokar navedena navada, tedaj | 
ne more tega enostransko predrugačiti prodajalec, temveč 
mora dovoliti, da kupec — in četudi je faktura proti 
taki uzanci enostransko izstavljena — odračuna dotični 
del. Če n. pr. prodajalec pri kupčiji, ki je bila na du
najski borzi sklenjena, računa kupcu 100 centov krom
pirja v polni ceni brez odbitka, tedaj more kupec 
navzlic temu 5% od teže in s tem indirektno od cene ; 
odbiti.

IX. Čas plačitve.

Po § 326 trgovskega zakonika se more — če ni 
bilo v pogodbi ničesar drugega določenega — plačitev 
kadarkoli zahtevati, in je z ozirom na kup v § 342 
izrečno določeno, da se ima kupna cena — če ni 
ničesar drugega dogovorjeno ali če ni druge trgovske 
uzance — takoj po vročitvi plačati. Če je bil pa kak 
plačilni rok določen, more kupec sicer prej plačati, ne 
more pa vsled tega po § 334 trg. zak. odtegniti ni
kakega skonta. Vsled tega odgovarja popolnoma zakonu 
če je v fakturi opomba: „netto kasa brez odbitka.“

Vprašanje je, če more podajalec blago brez do
govora poslati proti povzetju in ga fakturirati. Kakor 
se že v vsakdanjem življenju ne more zahtevati, da bi 
kdo kupoval mačka v Žaklju — tako sicer v trgovskem 
življenju ni potreba, da bi kupec moral blago pred 
plačitvijo pregledati, vendar zahteva že navadno za
upanje, da ima kupec vsaj priložnost blago pregledati. 
Če se pa blago pošlje proti povzetju, tedaj kupec pač 
nima te prilike Opomba na fakturi, da se blago 
pošilja le proti povzetju, torej ni pravilna in ni obvezna 
za kupca.

Iz prej omenjenih zakonskih določil; se izpozna, 
da je za kupca ugodno, če mu prodajalec dovoli rok 
za plačitev, n. pr. z opombo „plačljivo v 2 mesecih 
ali pa v gotovini s 1V2% odbitkom,“ „plačljivo z 2 me
sečnim akceptom ali pa gotovo z 17.2% skontom.“

Sicer je tak plačilni rok le tedaj ugoden, če trgovska 
navada ali „usus“ ne določa kaj drugega, n. pr. daljši 
rok, večjo ugodnost za kupca. Pri hmelju se pivovarjem 
dovoljuje 9 mesečni plačilni rok ali pa plačitev v najdalje 
1 mesecu proti 4% skonta, pri usnju je navada 4 me
sečni plačilni rok, pri pletenem blagu 6 mesečni. V 
teh slučajih ne sme prodajalec enostransko tega roka 
skrajšati in je, če obstoja trgovska uzanca ali pa če je 
bila kupčija na borzi sklenjena, opomba, ki nasprotuje 
temu, za kupca neobvezna, posebno še, če je dotično 
opombo ovrgel.

Včasih se sklene, da je kupna cena izplačljiva 
po volji prodajalca v gotovem roku ali pa takoj po 
primernem odbitku. Ta določitev se navadno na ta 
način prakticira, da se da na fakturo enako opombo 
(n. pr. plača se v najdalj 2 mesecih ali pa takoj po 
prejemu blaga proti N/žVo skonta) — toda vprašanje 
je, ali ima v tem slučaju prodajalec pozneje še pravico 
voliti ali ima pa kupec pravico voliti čas plačljivosti.

Navadno se to na ta način prakticira, da pro
dajalec — če se namreč boji za kupno ceno — kadarkoli 
se mu zljubi, dotični Skonto odbije, ostali znesek pa 
s 6% obrestmi od dne fakture računa in terja.

V takem slučaju se moremo postaviti tudi na 
sledeče stališče, da je bila pravica volitve od strani 
prodajalca omejena na gotov čas, da jo je ta mogel 
izvesti le do časa, ko je poslal blago — ker od tega 
časa najprej mora kupec vsled navadnega zaupanja 
brezpogojno vedeti, kdaj je kupna cena plačljiva, da 
se more namreč po tem ravnati.

Če pa prodajalec pri odpošiljatvi blaga ni določil 
časa plačitve, tedaj je pač ta pravica prešla na kupca 
(§ 906 obč. zak.) in kupec more odločiti, ali hoče takoj 
plačati in odbiti Skonto; če pa ne plača takoj, tedaj 
se je odrekel pravici na skontu in se mora držati do
ločenega plačilnega roka.

Nekako kompronisno stališče k temu zavzema 
dunajska borza v § 89. svojih 'uzanc, v kateri je
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določeno, da v slučaju, če se je kupčija sklenila proti 
gotovosti ali na kredit in če ima prodajalec pravico 
odločevati čas plačitve — tedaj mora prodajalec ta čas 
določiti pri oddaji blaga —sicer je dovoljen 2 mesečni 
plačilni rok. V tem slučaju, če je bila kupčija sklenjena 
na borzi, bi bila vsaka opomba na fakturi neobvezna 
in brezpomembna. —

Jako ugodno stališče se nudi kupcu z opombo 
(če namreč ni bilo ničesar določenega): „plačljivo v 
3 mesecih proti akceptu ali pa takoj proti primernemu 
odbitku.“ Tu se smatra kupno ceno — če kupec v 
primernem času ne pošlje akcepta — po odbitku skonta 
za takoj dospelo in se more iztožiti, če namreč ni 
druge trgovske navade.

V tem oziru imajo nekatere borzne uzance po
sebna določila, tako je n. pr. po § 32 uzanc praške 
produktne borze prodajalec opravičen prodajo smatrati 
za sklenjeno proti gotovosti in terjati znesek računa po 
odbitku skonta v višini ravno veljavne obrestne mere 
— če kupec v 3 dneh po odpošiljatvi blaga ne pošlje 
akcepta. (Dalje prih.)

Iz trgovske prakse.
9. O povzetju in predplačilu na po železnici 

odposlano blago.
Odpošiljatelju je dovoljeno, da odpošlje pošiljatev po pov

zetju ; povzetje pa ne sme presegati vrednosti pošiljatve. Povzetja 
na odpošiljatve, n. pr. sveže ribe, zelenjavo, rastline, meso, perut
nino, prazne zaboje in demijone, za katere sme železnica terjati od 
odpošiljatelja takojšno plačilo voznine, dopušča železnica ; predpla
čila (predujme) na ravno omenjene pošiljatve pa le izplačuje proti 
varščini.

Za povzetja je treba plačati */a °/o > za predplačila pa 2 0/0 
pristojbine. Najnižja pristojbina znaša 5 v, večja pristojbina se pa 
zviša oziroma okroži na 5 oziroma 10 v, kakor tudi vse druge 
pristojbine, izvzemši tovornine, pri kateri se pristojbina okroži 
vedno na 10 v. Te pristojbine plača navadno dotični, kdor poravna 
tovornino.

Predplačila se izplačujejo do visokosti 300 K — in za vsako 
predplačilo se železnica prepriča, da odgovarja vrednosti odpo
šiljatve. O izplačanem predplačilu ne dobi odpošiljatelj nobenega 
posebnega izkaza. Izplačani znesek se mu če zahteva sprejemni 
list ali dvojnik tovornega lista, v te izkaze zapiše, kot prejemno 
predplačilo pa zahteva železnica podpis odpošiljatelja v posebnem 
izkazu, ki mu ga železnica predloži.

Pri povzetju pa dobi odpošiljatelj posebni legitimacijski 
listek, katerega mora dobro hraniti. Ko je prejemnik plačal pov
zetje, naznani to oddajna sprejemni postaji, in ta odpošiljatelju, da 
lahko dvigne povzetje, če prinese seboj potrjeni legitimacijski 
listek. Kdor prinese potrjeni legitimacijski listek, temu izplača 
železnica denar, kajti železnica ni primorana se prepričati o istini
tosti podpisa, kar velja tudi o podpisih na objavah došlega blaga.

„Slovensko trgovsko društvo v Celju."
Slovenski napisi. Celjski magistrat je dal slov. trgovcem 

in obrtnikom nalog, da slovenske napisne table, ki mole iznad hiš 
v vzračje celjskih ulic, odstranijo, sicer se jim bodo morale s silo

odstraniti. Pač lepe razmere v mestu, ki živi le od slovenskega 
prebivalstva celjske okolice. Vse mora torej kazati, da je Celje 
„deutsches Gebiet“, kajpada če to ne gre prostovoljno, — mora 
iti s silo, nemško lice pa mora imeti Celje, da, še zrak nad hišami 
si ti nehvaležneži in kruhosnedi dobrega slovenskega ljudstva 
prisvajajo.

Proti tej nečuveni krivici, ki se godi slov. trgovcem, obrtnikom 
in zavodom, so se ukrenili potrebni koraki in videti hočemo, ako 
imajo Slovenci še pravice do obstoja v Avstriji.

Nasprotno pa naša slovenska stolica Ljubljana celo prepušča, 
da se šopirijo dvojezični ulični napisi na ljubo peščici Nemcev.

Ker naš list ni namenjen političnim razpravam, se ne spu
ščamo v zadevo dalje, omenili smo to le, da izve slovensko 
trgovstvo, kako postopajo celjski nemškutarji napram drugo- 
mislečim.

Raznoterosti.
Trgovsko bolniško in podporno društvo v Ljubljani

je imelo dne 7. t. m. ob mnogoštevilni vdeležbi svoj 69. letni redni 
občni zbor. Ker je bil ravnatelj gosp. Ivan Knez po opravkih 
zadržan voditi zborovanje, predsedoval je njegov namestnik gospod 
Al. Lilleg, ki je proglasil sklepčnost zbora, predstavil oblastve
nega zastopnika magistratnega svetnika g. Seška, pozdravil vde- 
ležence, imenoval za overovatelja zapisnika gg. Kovača in 
Sekula, podal poročilo ravnateljstva o poslovanju in stanju društva 
ža leto 1906. Iz tiskanega društvenikom vročenega poročila je pov
zeti sledeče: Preteklo leto se mora, žal, prištevati neugodnim 
letom, kajti vsled mnogih slučajev obolelosti in podraženja vseh 
potrebščin se je moral odpisati od rezervnega zaklada bolniško 
zavarovalnega oddelka znesek 5716 K 77 v. Vsled leto za letom 
vedno rastočih zahtev dohodki ne zadostujejo več, da bi se pokri
vali izdatki, radi tega se je ravnateljstvu zdelo neobhodno potrebno 
premeniti pravila ter v njih predlagati povišek letnine za 8 kron. 
Ravnateljstvo je ugodilo do sedaj vsem pravičnim zahtevam na 
najkulantnejši način, nasprotno pa ga veže dolžnost, skrbeti za bla
gor in prospevanje društva, vsled česar prosi p. n. člane, naj se ti 
pri svojih zahtevah z ozirom na koristi, ki jih jim nudi društvo, 
naslanjajo vedno na postavne in v pravilih navedene določbe. Vsi 
ljubljanski lekarnarji dajo društvu 25% popust; v korist društvu 
bi bilo, če bi mogli tudi zunanji člani doseči tak popust. V pre
teklem letu sta bila dva občna zbora in 12 sej ravnateljstva; došlo 
je 1309 vlog, ki so se tudi rešile. Članov je bilo koncem leta 1905 
4 častni, 49 podpornih, 595 rednih, 14 učencev, skupaj 662. Kon
cem leta 1906 pa 4 častni, 49 podpornih, 581 rednih, 15 učencev, 
skupaj 646, torej manj 16 članov. V začetku leta je imelo društvo 
14 bolnih članov, tekom leta se jih je pa prijavilo še 275. V 242 
slučajih se je izplačalo v I. skupini 9920 K 14 v, v II. skupini 
2136 K 84 v, v III. skupini 3094 K 30 v, v IV. skupini 320 K, 
skupaj torej 15471 K 28 v. Podporni oddelek izkazuje primanjkljaja 
403 K 93 v, ki izvira iz kurzne izgube pri vrednostnih papirjih. 
Podpor se je izplačalo 8226 K 33 v. Društveno premoženje je 
znašalo koncem leta 1905 224.874 K 05 v, koncem leta 1906 pa 
238.753 K 35 v, (v bolniškem oddelku 76.833 K 28 v, v podpor
nem 161.920 K 07 v), torej se je zmanjšalo za 6120 K 70 v. Čla
nov je umrlo sedem in sicer gg. Finschger, Glavič, Holasek, Laiblin, 
Lindtner, Slawitsch, Vertnik ter podpornik g. Karel Lukmann. V 
znak sožalja so se zborovalci vzdignili s sedežev. Poročilo rav
nateljstva je bilo odobreno, ker je revizijski odsek, kakor je poro
čal g. Kostevc, pri pregledavanju računskih sklepov in skontri- 
ranju imovine našel vse knjige in račune v najlepšem redu. Rav
nateljstvo je dovolilo in izplačalo v preteklem letu enkratnih fakul
tativnih podpor v znesku 311 K 20 v, kar se je naknadno odobrilo. 
Izredne mesečne podpore članom za leto 1907 so se dovolile sle-
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dečim : Cegnarju 40 K, Vogtu 60 K, Vičiču 40 K, Črnetu 60 K, 
Primožu 50 K, Tomiču 60 K, Pisiku 40 K, Petanu 50 K, Baragi 
40 K, Černiču 50 K, Erbežniku 50 K, Karingerju 50 K, Kaschu 
50 K. Glede odpisa dolga bolniškega fonda pri podpornem fondu 
v znesku 17.682 K 96 v je poročal g. Mejač. Dolg je nastal vsled 
vedno rastočih zahtev članov zlasti zunanjih. Predlagal je poroče
valec v imenu ravnateljstva, naj se odpiše ta dolg. Sprejeto. Trgov
ski pomočnik g. Anton Kadivec iz Kostanjevice je bil bolan in 
zamudil rok, v katerem bi mogel zahtevati odškodnino za bolezen, 
v znesku 203 K 65 v. Dovolilo se mu je 50% te vsote zlasti z 
ozirom na to, ker je vsled bolezni zgubil službo. Pri volitvi revi
zijskega odseka za leto 1907 so bili z vzklikom izvoljeni gg. trgo
vec Anton Škof, trg. knjigovodja Ivan Kmet in trgovec Ivan 
Kostevc, za namestnika pa gg. trg. potnik Josip Sekula in 
trg. knjigovodja Silvester Škerbinc. S tem je bil dnevni red kon
čan, g. predsednik se je zahvalil za udeležbo in zaključil zborovanje.

Triglav, hotelska družba z omejeno zavezo se bo v
kratkem ustanovila na podlagi zakona z dne 6. marca 1906, o ka
terem smo v zadnji številki priobčili obširno razpravo. Ta družba, 
katero pospešujejo vse slovenske politične stranke, ima že jako so
lidno podlago v tem, da je kupila v Bohinjski Bistrici tri krasna 
poslopja z gospodarskimi poslopji vred, ki so služila za časa gradnje 
bohinjske železnice kot stanovanja gradbenemu vodstvu. Ti objekti 
so se kupili za tretjino napravnih stroškov in se je hotelski 
obrat v njih že s 1. t. m. otvoril. Že večkrat smo v našem listu 
opozarjali na važnost tujskega prometa v narodnogospodarskem 
oziru. Obisk tujcev donaša deželi velike dobičke, treba je tujcem 
le nuditi ugodnosti s primernimi napravami. Z ustanovitvijo teh 
naprav v Bohinjski Bistrici se je torej veliko storilo in prav gotovo 
je pričakovati, da se bodo te naprave obnesle in dobro obrestovale. 
Naprave oziroma hotelsko društvo je pa treba presojati tudi z na
rodnega stališča in veseli moramo biti, da je to veliko gospodarsko 
podjetje prišlo v domače roke. Bohinj je kakor ustvarjen za razvoj 
tujskega prometa v velikem obsegu, zato se pa mora paziti, da 
tujci ne dobe gospodarskih naprav, ampak da se varuje slovenski 
značaj naše Švice. V dveh ozirih je torej ustanovitev hotelske 
družbe važna, zato je pa naša rodoljubna dolžnost, da pristopamo 
kot družabniki k družbi. Pristopi lahko vsakdo z deležem v po
ljubni visokosti, ki pa ne sme manj znašati nego 500 K. Ker se 
udeležba pri tej družbi smatra nele kot pospeševanje domačih inte
resov, ampak tudi kot varno in premišljeno nalaganje kapitala, 
priporočamo vsem, da vzamejo deleže nove hotelske družbe, ki 
postane potem skupna last vseh Slovencev. Pojasnila in potrebne 
tiskovine kakor tudi slike se dobe brezplačno v pisarni deželne 
zveze za tujski promet na Kranjskem v Ljubljani, hotel Lloyd.

Dr. M—n.

Pokojninsko zavarovanje privatnih uradnikov. Zakon 
glede pokojninskega zavarovanja privatnih uradnikov dovoljuje, da 
se smejo privatni uradniki v svrho dobivanja pokojnine zavarovati 
tudi pri privatnih zavodih seveda pod pogoji, ki so istovetni z za
konskimi določbami. Vendar pa ni namen zakona, da bi se to 
za varo vanj e v vel ike m obsegu prepustilo privatnim 
zavodom, to tem manj, ker bi se s tem oškodoval pokoj
ninski zavod, ki se ima specialno v to svrho ustaviti in ki bo 
navezan samo na sredstva, izvirajoča iz pokojninskega zavarovanja 
Ker se opaža v gotovih krogih stremljenje pokojninsko zavarovanje 
privatnih uradnikov že sedaj izročiti privatnim zavodom, razglaša 
vlada, da bo glede priznanja teh zavarovanj zelo 
strogo postopala. V interesu privatnih uradnikov je torej, da 
počakajo z vsako akcijo glede zavarovanja pri kakšnem privatnem 
zavodu vse dotlej, dokler vlada ne izda napovedanih predpisov, 
ki bodo natanko fiksirali pogoje, pod katerimi je dovoljeno pokoj
ninsko zavarovanje pri privatnih zavodih.

Novi vinski zakon je že sankcijoniran rn bomo o priliki 
obširneje poročali o važnejših določbah, ko izide še izvršilni predpis, 
ki se bo izdal na podlagi mnenj strokovnih korporacij, katere bodo 
politične oblasti zaslišale. Važna v novem zakonu je zlasti uvedba 
državnih kletarskih nadzornikov, ki bodo prideljeni političnim 
oblastvom.

*

Kartel avstrijskih tovarn za stroje. Med avstrijskimi to
varnami za stroje se vrše pogajanja, da se sklene med njimi kartel. 
Namen je enotno določiti dobavne in plačilne pogoje in če mogoče 
tudi cene, zlasti s tem, da se določijo minimalne cene. Dosedanji 
dogovori kažejo, da gotovo pride do tega, ker se je večina tovarn 
že izrekla za kartel.

*
Zavarovanje delavcev na Ogrskem proti nezgodam v 

industrijalskih in obrtnih podjetjih se je uravnalo z novim zakonom, 
ki je stopil s 1. t. m. v veljavo.

*

Amerikanske carinske koncesije in avstrijske trgovske 
zbornice. Ameriška vlada je sklenila, priznati kompetenco avstrijskih 
trgovskih zbornic .za izdajo certifikatov o tržni vrednosti blaga, ki 
je določeno za izvoz iz Avstrije v Ameriko, ker imajo naše trgovske 
zbornice podobno organizacijo in državno avtorizacijo kakor nemške 
trgovske zbornice, katerim se je dala z novo ameriško-nemško 
trgovinsko pogodbo ta pravica. Tudi francoskim trgovskim zbornicam 
se je dala ta pravica, dočim se je angleškim odrekla, ker nimajo 
oficijalnega značaja.

*

Triodstotno zvišanje carine v Turčiji se je odložilo za 
toliko časa, da dovoli francoski parlament to zvišanje. Druge države 
so se doslej že vse izrekle za zvišanje.

Društvene vesti.
Odborova seja dne 3. julija t. 1. Prvi podpredsednik g. A. 

Lilleg otvarja ob navzočnosti 12 gg. odbornikov sejo, imenuje za 
overovatelja zapisnika gg. Berjaka in Kovača ter naznanja, da se 
je zaradi tiskanja društvenega koledarja za leto 1908. že sklenila 
pogodba s tiskarno. Gospod predsednik omenja, da je bilo svoje
časno izročeno nadzorstve glede prodaje kave v korist društva 
gg. Kostevcu in Schafferju. Ker se je g. Schaffer preselil iz Ljub
ljane, je voliti na njegovo mesto drugega gospoda; predlaga, da 
se na to mesto izvoli g. Kessler. Sprejeto. Za tem poroča tajnik, 
da je tajništvo rešilo od zadnje seje do danes 59 dopisov. Poleg 
drugih manj važnih zadev so se v tem času dala pojasnila glede 
naklade na žganje, glede učnih izpričeval, glede odpovedi in glede 
vozarine po železnici. Dalje navaja tajnik, da je društvo vposlalo 
peticijo za slovensko vseučilišče. Slednjič predlaga tajnik sprejem 
15 novih članov. Poročilo se vzame na znanje, člani se pa sprejmejo 
brez ugovora. Za tem poroča g. Volk o delovanju posredovalnice, 
poročilo se vzame na znanje. Na predlog g. Volka se sklene, da 
društvo stopi v tesno zvezo glede posredovanja služb s celj. društvom. 
Isti predlaga, da se v zmislu dogovorov društveno glasilo imenuje 
odslej glasilo našega in celjskega društva. Sprejeto soglasno. Tajnik 
poroča o dopisu nekega člana, ki želi, da bi se pričela odločna 
akcija glede dopisovanja z vnanjimi tvrdkami v slov. 
jeziku. Debate se udeleže gg. Drčar, Kessler, Lilleg, Meglič in 
dr. Windischer. Odbor se je soglasno izrekel za to, da se društvo 
z vsemi sredstvi, ki so mu na razpolago, zavzema za smotreno 
izvedbo slovenskega dopisovanja. Odbor je sicer prepričan, da je 
to namero vzeskozi dosledno v občevanju z vnanjimi firmami kakor 
razmere prav v sedanjih dneh stoje, še teško izvršiti. Delati je pa 
na to, da se vsaj sčasoma izvede to pravično zahtevo, ki jo nareka
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narodni ponos, pa tudi oziri na naš trgovski naraščaj, zakaj o tem 
ne more biti dvoma, da bi izvedba slovenskega dopisovanja pri
pravila mnogim našim ljudem dobrega kruha. Skrbeti pa je pač 
— in to je prav lahko izvedljivo — vsakemu slovenskemu trgovcu, 
da bode v občevanju s firmami po slovenskih mestih vedno in 
izključno dopisoval le v slovenskem jeziku ter odklanjal dopise in 
račune, ki jih prejema, vselej, če so pisani v nemškem jeziku. 
Odbor pa je pri tej priliki smatral za potrebno, opozoriti naše 
trgovce, da se zalagajo v vseh primerih, kjer so mu 
slovenske firme na razpolago, z blagom pri sloven
skih firmah. — Odbor se je na to posvetoval o vprašanju glede 
prireditve shoda slovenskih trgovcev ter sklenil o tem predmetu 
storiti končne sklepe v posebni seji, Nato konec seje ob */2ll 
zvečer.

Himen. Poročil se je dne 8. t. m. v Predosljih pri Kranju 
bivši večletni vestni odbornik in vnet član našega društva g. Ivan 
Podlesnik, posestnik in knjigovodja v Ljubljani z gospico Anico 
Zabretovo z Britofa pri Kranju. Iskreno čestitamo!

*

Čeke so poslali gg. A. Brezovnik, Vojnik, Ig. Plan- 
tarič, Škofja Loka, M. Rosner & Comp, Ljubljana, Josip Rus, 
Gorenji Logatec, Josip Rus, Radeče pri Zid. mostu, Fr. Šlibar, 
Selca in Jos. Zupančič, Višnja gora.

„Trgovski dom“. G. Ivan Jebačin, lastnik prve jugoslovanske 
tovarne za kavne surogate je izročil našemu društvu na podlagi 
pogodbe, vsled katere dobi zaklad za „Trgovski dom“ od vsakih 
prodanih 100 kg kavnih surogatov v škatlicah 1 K, za čas od 
1. januarja do 30. junija 1907 249 K 77 vin. Ko bilježimo to vest, 
usojamo se prositi slavno občinstvo opetovano, da pri nakupu za
hteva vedno kavne surogate prve jugoslovanske tovarne, ki so 
izborni in po kvaliteti in ceni konkurirajo vsem tujim izdelkom 
te vrste. Posebej pa prosimo gg. trgovce in trgovske sotrudnike, 
naj delujejo na to, da se spravi čimveč surogatov te edine slo
venske tovarne za kavne primesi v promet. — Dalje so vposlali 
prireditelji Ciril in Metodovega kresa nad vojaškim streliščem na 
svetu g. Fran Babiča preostanek daril za napravo kresa 10 K. 
Slednjič je nabral g. J. Kraigher 2 K 64 h. Darovateljem izreka 
odbor iskreno zahvalo z željo, da bi jih še mnogi posnemali.

Trgovski koledar za leto 1908. bo imel obširno poučno 
vsebino, na kar že sedaj opozarjamo gg. člane in sploh trgovstvo. 
Uredba koledarja se je poverila gg. dr. Marnu in Silvestru 
Škerbincu. Kakor čujemo, izide tudi letos konkurenčni koledar; 
da ne bo morebitnih nesporazumljenj, opozarjamo vse prijatelje 
društva, da je le isti koledar naš, ki ima natisnjeno : Izdalo in založilo 
slovensko trgovsko društvo „Merkur“.

Članarina. Gg. zunanje člane, ki so s članarino še na 
zastanku, prosimo, da jo nam čimprej vpošljejo. Obenem opozarjamo 
gg. člane, da nam takoj javijo vsako premembo naslova, da jim 
moremo „Vestnik“ redno pošiljati.

*

Izkaz društvene posredovalnice. V službo se sprejme:
1 poslovodja, 1 knjigovodja in korespodent, 1 potnik, 2 kontorista, 
8 pomočnikov mešane stroke, 2 pomočnika špecerijske stroke,
2 pomočnika manufakturne stroke, 4 pomočniki železninske stroke, 
1 pomočnik modne in galant, stroke, 5 prodajalk in 5 učencev. 
Službe iščejo: 4 poslovodje, 5 knjigovodij in korespodentov, 2 kon- 
tarista, 14 pomočnikov mešane stroke, 4 pomočniki špecerijske 
stroke, 4 pomočniki manufakturne stroke, 2 pomočnika želez

ninske stroke, 4 pomočniki modne in galant, stroke, 8 kontoristinj, 
4 blagajničarke in 8 prodajalk. Posredovalnica posluje za delo
dajalce popolnoma brezplačno, za delojemalce proti mali odškodnini.

*
Člani našega društva imajo v kinematografu „Edison“ 

na prvem prostoru 30°/„ popusta, to je da plačajo mesto 60 v samo 
42 v vstopnine. Vstopnice se dobijo pri društvenem inkasantu 
g. S. Gartnerju v „Mestni hranilnici“.

Poročilo o izletu v Belo peč in Podbrezje, ki je krasno 
vspel, smo morali radi obilega gradiva odložiti za prihodnjo 
številko.

Trgovcem, ki se hočejo etablirati v Gorici se nudi jako 
lepa prilika z nakupom stare trgovine z vsem inventarjem in 
poslopji. Posreduje in pojasnila daje naše društvo. Prihodnjič več, 
ker je za to številko prepozno došlo.

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!“

J. Kopač, svečar v Go rici.
jako dober za pecivo ali zdravilo 

kg po S 120 
izpihani pomladanski kg pa K I SO 
čebelni pitanec . . kg po K l°20

Na debelo v originalnih posodah 
se cena znatno zniža.

Nad 30 let obstoječa, živahna in večjega obsega

trgovina
v zvezi z gostilno na Gorenjskem, se da za več let v najem. 
Na razpolago je prodajalna z večjimi skladišči. Hiša z dvema 
sobama in vinsko kletjo za gostilno, petimi sobami za stanovanje 
z drugimi potrebnimi prostori. Pri hiši je vrt, gospodarsko poslopje, 

hlev itd. Potrebuje se 5000 kron kapitala 
Pojasnila daje društvo „Merkur“ v Ljubljani.

Agencija Trst.
J. Ulčakar & Go.

Ulica Nicolò Machiavelli štev. 19.
Telefon 1874.

Komisije in zastopstva.
Informacijska pisarna.





SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur“ 
in „Slovenskega trgovskega društva v Celju“.

Letnik IV. V Ljubljani, dne 15. avgusta 1907. Št. 8.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Trgovsko-obrtni denarni zavod.
Ob petletnici slovenskega trgovskega društva 

„Merkur“ koncem novembra leta 1905 se je razprav
ljalo med drugim o ustanovitvi trgovskega denarnega 
zavoda, v katerem bi imeli odločilen glas slovenski 
trgovci. Soglasno se je priznavala umestnost in potreba 
takega zavoda; ko se je potem govorilo ob raznih 
prilikah med trgovci o tem vprašanju, se je posebno 
poudarjal ta moment, da je ustanovitev denarnega 
zavoda ob sodelovanju domačih trgovcev odličnega 
pomena za vsestransko in smotreno izvedeno stanovsko 
organizacijo. K ustanovitvi takega zavoda pa nujno 
zove tudi dejstvo, da je tako mogoče, izvesti razne 
trgovini potrebne pomožne naprave, z uspehom delati 
za osamosvojitev slovenske trgovine in za okrepitev 
mladih slovenskih trgovcev.

Ko so se vršila posvetovanja o uredbi snujočega 
se denarnega zavoda, so se priznani strokovnjaki in 
dobri poznavalci kreditnih razmer in potreb zavzeli 
odločno za to, da se zavod ne ozira samo na potrebe 
trgovcev, marveč privzame v svoj delokrog tudi skrb 
za obrtni kredit. Novi denarni zavod naj si išče za
slombe med trgovci in obrtniki, opora in pomoč naj 
bo domači trgovini in obrti; to pa tembolj, ker so 
interesi trgovcev in obrtnikov glede kreditnih potreb v 
skladu. Naše itak skromne sile naj se ne cepijo brez 
potrebe, marveč kjer je le mogoče zbirajo. To mnenje 
je obveljalo, in sklenilo se je popolnoma pravilno, ustano
viti denarni zavod, služeč trgovsko-obrtnim potrebam.

Stanovski organizaciji slovenskega trgovstva in 
obrtništva obstojita kot taki vsaka za-se, ker le tako 
moreta braniti uspešno strogo stanovske koristi svojega 
članstva. To pa ne moti, da si trgovstvo in obrtništvo 
v vprašanjih, kjer gre za skupne in enake gospodarske 
interese, složno seže v roke in se s snovanjem potrebnih 
naprav podpira medsebojno. V stremljenju za povzdigo 
slovenske trgovine in obrti bodi geslo samopomoč, 
izvedena potom združevanja razpoložnih sil.

Teh načel se je držal pripravljalni odbor, sestavil 
pravila za trgovsko-obrtni denarni zavod in poveril

kot zaupnike trgovcev in obrtnikov gospode Ivana 
Kneza, Alojzija Lillega in Josipa Vidmarja, da izpo
slujejo na podlagi pravil vpis v zadružni register. Za 
vpis se je že prosilo, in se bode v kratkem času 
mogel sklicati ustanovni občni zbor, ki izvoli vodstvo.

Zavod je ustanovljen na zadružni podlagi in se 
imenuje: „Trgovsko-obrtna zadruga v Ljubljani, re
gistrirana zadruga z omejenim jamstvom.“

Zavod ima namen, izboljševati gospodarsko 
blagostanje svojih članov, zlasti pospeševati njih trgo
vino in obrt s tem :

a) da jim daje posojila in preskrbuje kredit po ko
likor moči nizki ceni;

b) da sprejema denar na hranilne vloge in tekoči 
račun proti obrestovanju;

c) da priskrbuje svojim članom sredstev v trgovske 
ali obrtne namene, vzlasti tudi dobavnih 
kavči j ;

d) da pomaga svojim članom pri skupnih podjetjih, 
osobito skupnem pridobivanju, odnosno pri 
skupnem razpečavanju trgovskega in obrtnega 
blaga;

e) da ustvarja za svoje člane naprave, ki povzdigujejo 
trgovsko in obrtno obratovanje, n. pr. blagovna 
skladišča, prevozna podjetja i. dr.
Število članov je neomejeno. Vstop je z dovo

ljenjem načelstva dovoljen vsakomur, kdor se more 
vezati s pogodbami.

Deleži so dvojni: glavni po 100 K, opravilni 
po 2 K. Jamstvo je omejeno na dvojni znesek deleža.

Zavod bode sprejemal hranilne vloge in sicer 
dveh vrst. Prva skupina hranilnih vlog se sprejema 
od vsakogar, če je član zadruge ali ne. Druga skupina 
so hranilne vloge, ki jih vlagajo le člani, ki so vplačali 
saj en opravilni delež po 2 K. Zavod daje s tem svojim 
članom priložnost, da z vplačevanjem vlog po 1 K 
na teden prihranijo tekom petih let dobro obrestovano 
glavnico trehsto kron. Ta narašča iz 260 tedenskih 
vplačil po 1 K in iz obresti od teh vplačil. Ta način 
hranjenja v tedenskih obrokih, ki morejo biti seveda

8
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tudi višji od ene krone, se je uvedel zlasti tudi iz 
ozira na trgovske nastavljence.

Posojila se dajejo le zadružnikom in sicer: 
d) na osebni kredit, 
b') na zastave.

Posojila na osebni kredit se dajejo proti menici ali 
dolžnemu pismu. V obeh slučajih mora podpisati razen 
izposojevalca še najmanj en zanesljiv porok, ali po 
previdnosti načelstva tudi več porokov.

Vsi poroki jamčijo solidarno kot poroki in plačniki 
za vse zaveze iz zadevnega posojila.

Notorično imovitim zadružnikom se sme dovolje
vati posojila tudi brez porokov ali drugačne varščine 
do zneska in za dobo, katero določa načelstvo in nad
zorstvo v skupnih sejah.

Posojila na zastavo se dajejo: 
d) na vrednostne listine;
b) na deleže zadruge do dveh tretjin vrednosti;
c) na stvari majhnega obsega in večje vrednosti, ka

tere se pri hranjenju ne kvarijo;
d) na blago, katero ni pristopno kvarljivosti;
e) na knjižne terjatve, katere so narasle iz 

opravilnega obrata izposojevalca ;
f) na hipoteke.

Razen navedenih načinov dajal bode zavod po
sojila tudi na odplačevanje (amortizacijo) v 
mesečnih, četrtletnih, polletnih in letnih obrokih.

Naša splošna gospodarska organizacija se z usta
novitvijo trgovsko-obrtnega denarnega zavoda izpo
polni v znatni meri. Osnovo je zategadelj pozdravljati 
že s stališča gospodarskega napredka. Posebne važ
nosti pa je novi zavod za naš trgovski in obrtni stan. 
Želimo in upamo, da se naši trgovci in obrtniki za
tegadelj z veseljem oklenejo tega zavoda, ki so ga 
zasnovali trgovci in obrtniki sami, ustrezajoč mnogo- 
stranski želji s tem edinim namenom, da služi potrebam 
in koristim naše trgovine in obrta. Naj ne zamudi torej 
noben trgovec, noben obrtnik priglasiti svojega pri
stopa. Za dobro stvar gre, ki je položena v dobre, 
vsega zaupanja vredne roke. Uspeh ne more izostati, 
če se odzovete trgovci in obrtniki in pristopite kot 
člani ! Prijave sprejema začasno do izvolitve načelstva 
odbor trgovskega društva „Merkur“ v Ljubljani.

_________ Dr. Fr. W.

K vprašanju o izvedbi zakona, tičo
čega se penzijskega zavarovanja.

V tesni zvezi z vprašanjem, tičočim se ustano
vitve deželne poslovalnice za deželo Kranjsko je vpra
šanje o porazdelitvi državnega prispevka k 
upravnim stroškom zavarovalnih zavodov. 
Kdor je zasledoval priprave za zakon o penzijskem 
zavarovanju ter v poznejšem stadiju razprave v ple

numu in socijalno-političnem odseku poslanske zbornice, 
mu bo v spominu, da se je na načrtu, ki ga je vlada 
predložila, takoj grajalo kot občuten nedostatek, da se 
vlada brani prispevati k stroškom tega zavarovanja 
ter nalaga kar nakratko celo breme prizadetim krogom 
samim, službodajalcem in službojernalcem. Ves trud 
in napor, izposlovati od vlade, da bi tudi ona vsaj z 
nekolikimi odstotki pomagala pri zavarovalnih premijah, 
je bil zastonj in brezuspešen. Kar se je dalo doseči 
je bilo to, da se je država obvezala prispevati k stroškom 
za plače prvih vodilnih uradnikov penzijskega zavoda 
in pa deželnih poslovalnic z letnim zneskom do 
100.000 K- Znesek 100.000 K je maksimum prispevanja, 
ki je ugotovljeno v § 37 zakona o penzijskem zava
rovanju. Razdelitev tega zneska na posamezne zavode 
bo vsekakor zvezana s težavami. Določitev ključa za 
porazdelitev je tudi za našo deželo znatne važnosti, in 
dobro in previdno bode, da naši poslanci ne odtegnejo 
tej zadevi svoje pozornosti.

Ob določitvi delnih zneskov, ki naj pridejo v 
dobro posameznim zavarovalnim zavodom, bo treba 
vsekakor vpoštevati, da je treba v prvi vrsti ozirati se 
na poslovalnice z manjšim številom članov. Kajti prav 
deželne poslovalnice, ki morejo zlasti v pričetku v ob- 
obstoječih razmerah računati le z omejenim, manjšim 
številom članov ter zategadelj tudi z razmeroma manj
šimi vplačili, potrebujejo gmotne opore od države, 
sicer bi uprava preveč obremenila te podružnice. Go
tova izmera splošnih, generalnih upravnih stroškov, je 
dana količina za vsako deželno poslovnico brez ozira 
in neglede na število članov in na višino letno se 
zbirajočih vplačil. Tako pa je vsekakor stvar pravičnosti 
in obzirnosti do denarno slabejše zaslonjenih zavodov, 
da se jim odkaže razmeroma višji del državnega pri
spevka, kakor bi jim šel ob zgolj mehanični porazde
litvi skupne vsote, ako bi se vzelo v račun le celotno 
število zavarovalnih zavodov ; še slabejše pa bi bilo za 
manjše poslovalnice, če bi se porazdelil državni prispevek 
po višini denarnega prometa. V tem primeru bi prišle 
na manjše zavode docela neznatne vsote. Deželne 
poslovalnice z manjšim delokrogom in zmernim šte
vilom članov bodo stroški splošne uprave, ki se jim 
ni moč ogniti, teže in občutneje zadeli kakor pa 
močnejše zavode. To stoji in s tem je vlada vsekakor 
računala, ko se je odločila prispevati z razmeroma 
prav majhno vsoto. Zategadelj pa je edino pravilno, da 
se ob razdelitvi državnega prispevka v največji izmeri 
per 100.000 K jemlje v prvi vrsti ozir na slabejše in 
manjše zavode ter se jim odkaže tolike zneske, da 
bodo zmogle plačilo za uradniško osobje. Pri tem je 
vpoštevati tudi to dejstvo, da bodo imele deželne po
slovalnice mnogo stroškov vsled pošiljanja delegatov 
na skupne seje ter jim bode kontrola narejala prav 
znatne težave. Dr. F. Windischer
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Načrt zakona, ki urejuje službeno raz
merje uslužbencev v trgovinah in tem 

podobnih podjetjih.
V zadnjem zasedanju poslanske zbornice je vlada 

predložila poslanski zbornici načrt zakona, ki preureja 
in izpopolnjuje obstoječe postavne določbe, ki veljajo za 
službeno razmerje trgovskih nastavljencev in drugih 
službojemalcev v podobnih službah.

Predno obširneje govorimo o določilih tega za
konskega načrta, bodi omenjeno, da je vlada že leta 
1900 izvedla anketo o tem predmetu in potem tudi 
že poslanski zbornici predložila tri zakonske načrte, 
ki govore v bistvu o istih stvareh, kakor sedanja 
predloga. Poslanska zbornica pa v prošli postavodajni 
dobi ni dokončala predložene ji predloge. Načrt zakona, 
katerega je sedaj predložila vlada poslanski zbornici, 
se v prvi vrsti tiče izpremembe trgovinskega zakonika 
in sicer členov 57—65, ki govore o trgovskih pomoč
nikih in njih službenem razmerju. Vlada je, vpoštevajoč 
v mnogih vprašanjih podane izjave, sestavila in pred
ložila ta zakonski načrt vnovič zategadelj, ker obsto
ječe razmere prejkoslej zahtevajo premembo obstoječega 
položaja. Besedilo je sicer izpremenjeno, podlaga in 
vodilna načela pa so ostala neizpremenjena. V naslednjem 
navedemo najvažnejše določbe vladne predloge.

Zakonski načrt določa, da veljajo določila za trgo
vinske pomočnike, to je za osebe, ki opravljajo pri kakem 
trgovcu pretežno trgovska opravila in za osebe, ki oprav
ljajo višja, toda ne trgovska opravila. Za trgovske pomoč
nike ni smatrati onih uslužbencev, ki v trgovskih obratih 
opravljajo podrejena opravila, kakor štacunski hlapci, 
vozniki. Določila tega po vladi predlaganega zakona 
naj veljajo nadalje za osebe, ki opravljajo pretežno 
trgovska in druga višja opravila v sledečih podjetjih 
in zavodih, čeprav podjetnika ali zavoda ni smatrati 
za trgovca v zmislu trgovinskega zakonika: 1. v vsa- 
kojakih podjetjih, za katere velja obrtni red, 2. v 
kreditnih zavodih, hranilnicah in posojilnicah, zastav
ljalnicah, rentnih in zavarovalnih zavodih; 3. v uprav- 
ništvih ali prodajalnicah perijodičnih tiskovin.

Kakovost in obseg službenih opravil 
ter plača se določi po krajevnem običaju, ako ni po
sebnega dogovora. Službojemalec ni upravičen, oprav
ljati pravnih opravil v imenu in na račun delodajalca. 
Kadar mu pa principal naroči pravna opravila v svojem 
podjetju, veljajo določila trgovinskega zakonika o 
trgovskih pooblaščencih. Trgovski pomočnik ni upra
vičen brez privolitve delodajalca v njegovi kupčijski 
stroki sklepati trgovskih opravil niti za svoj račun, niti 
za račun tretje osebe. Pripomniti je, da po trgovinskem 
zakoniku nastavljenec brez privolitve šefa sploh ne 
sme sklepati nobenih kupčij niti zase, niti za druge.

Takozvana konkurenčna prepoved je torej v načrtu 
milejša v korist uslužbencev. Nastavljenec, ki ga pri 
opravljanju službe ovira bolezen ali nezgoda, ki je 
ni sam zakrivil, obdrži pravico do plače in prehranitve 
za dobo 6 tednov. V plačo se smejo vračunati zneski, 
ki jih prejema od bolniške blagajne, le v onem delnem 
znesku, ki odgovarja prispevanju principala k bolniško- 
zavarovalni vsoti. Če službojemalca ovira ne nad 
8 tednov trajajoča vojaška služba, da ne more oprav
ljati svoje službe, obdrži pravico do plače do dobe 
4 tednov, ako je bil pri zadnjem delodajalcu nepre
trgoma vsaj 6 mesecev, računano od dneva, ko je 
poklican v vojake.

Načrt potem govori o provizijah. Če je izgo
vorjeno, da naj dobi trgovski pomočnik provizijo za 
kupčije, ki jih on sklene ali posreduje, mu pristoji, če 
ni nič dogovorjenega, tista provizija, ki je običajna za 
dotično kupčijsko stroko v kraju zavoda, za katerega 
dela pomočnik. V kolikor se ni dogovorilo kaj dru
gega, je pravica do provizije pri prodajnih kupčijah, 
ki jih sklene nastavljenec, pridobljena šele tedaj, ko je 
došlo plačilo in le po razmerju došlega zneska. Pri 
drugih kupčijah, ki jih sklene službojemalec ter pri 
vseh kupčijah, ki jih posreduje, pristoji provizija, če ni 
drugega dogovora, brž ko je kupčija sklenjena. Obračun 
o provizijah, katere je plačati, se napravi, ako ni dru
gega dogovora, konec junija in konec decembra vsakega 
leta; če' preneha službeno razmerje prej, pa ob izstopu 
iz službe. Nastavljenec ima pravico do knjižnega izpiska 
o kupčijah, sklenjenih z njegovim delovanjem. Na
stavljenec, ki je pooblaščen s sklepanjem in posredo
vanjem kupčij, sme od osebe, s katero sklepa za go
spodarja kupčije, sprejeti provizijo ali nagrado le, če 
mu delodajalec dovoli, ali če obstoja tozadeven trgovski 
običaj in se ni dopustnost sprejemanja provizij in 
nagrad po pogodbi izključila. Nagrad, ki so bile ob
ljubljene, dasi so nedopustne, ni moč sodnim potom 
izterjati. Delodajalec pa sme tekom treh let zahtevati, 
da se mu proti dovoljenju sprejete nagrade izroče. Če 
je dogovorjeno, da obstoji del službenih prejemkov iz 
deleža pri dobičku od vseh ali določenih kupčij, se 
obračamo, če ni drugega dogovora, za preteklo kup
čijsko leto na podlagi bilance. Če plača ne presega 
3000 K na leto, gre izplačilo plače najpozneje konec 
vsakega meseca. Če službeno razmerje traja vsaj šest 
mesecev, gre službojemalcu pravica, da dobi za vsako leto 
vsaj 10 dni dopusta. Za čas dopusta nima pravice do 
plače. Gospodar je dolžan skrbeti, da prodajalni pro
stori in stanovanje niso nezdravi, nadalje mora skrbeti 
za varnostne priprave, ki so potrebne.

Zakonski načrt se peča potem z odpovedjo. 
Če je službeno razmerje sklenjeno za določen čas, 
poteče s potekom tega časa. — Za nedoločen čas 
sklenjeno, se odveže z odpovedjo. Če ni dogovora o
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roku, se sme razvezati službeno razmerje po preteku 
vsakega koledarskega četrtletja obojestransko po prejšnji 
šesttedenski odpovedi. Tudi p;otom pogodbe se 
odpovedni rok ne sme skrčiti pod en mesec 
ter se mora končati vedno zadnji dan me- | 
seca. Odpovedni rok mora biti za oba dela isti. Do
voljena je poskusna doba za najdalj en mesec; za 
čas poskusne dobe se sme od obeh strani službeno | 
razmerje razvezati vsak čas. Službena razmerja, dogo- j 
vorjena za mimoidoče potrebe, se smejo odpovedati 
na en teden, če trajajo dalj kakor en mesec. Načrt 
ima potem prav umestne določbe za slučaj konkurza, 
smrti ali prodaje. Masa, odnosno pravi naslednik vstopi 
na mesto prejšnjega gospodarja. Za čas odpovednega 
roka je dati nastavljencu primeren prost čas ob de
lavnikih, da si more dobiti drugo službo, in sicer 
tekom vsakih dveh tednov največ en cel delavnik. To 
določilo je pomembno le za večja mesta.

Zakonski načrt določa, kakor že sedaj trgovinski 
zakonik, da se sme v gotovih primerih službeno 
razmerje razvezati brez odpovedi. To se sme 
zgoditi le iz važnih razlogov, načrt navaja nekatere 
take zglede. Če gospodar ali nastavljenec brez zako
nitega razloga razveže brez odpovedi službeno raz
merje, je dolžan povrniti oškodovanemu drugemu delu 
škodo. Načrt podaja podrobna določila glede izmere 
odškodnine za slučaj nepravilno končanega službenega 
razmerja ter določa, da sme sodnik konvencijonalne 
kazni, če so dogovorjene, po svojem preudarku znižati.

Načrt potem navaja določbe glede konku
renčne klavzule, ki obstoji v tem, da se službo- 
jemalec obveže, da tekom gotovega časa ne vstopi v 
kakem kraju v službo ali pa da ne prične samo
stojne kupčije sploh ali pa le gotove stroke ne. Do
govor med nastavljencem in principalom, po katerem 
se prvi po končanem službenem razmerju omejuje v 
svojem nadaljnem pridobitnem delovanju, je veljaven 
le, če je ob času dogovora nastavljenec imel vsaj ] 
3000 kron plače in je bil že samopraven. Tak do
govor je pa tudi v takih razmerah le dovoljen, če 
se omejitev delovanja tiče le kupčijske stroke deloda
jalca in ne presega dobe enega leta ter ne obtežuje 
neopravičeno zaslužka. Konkurenčna klavzula nima 
veljave, če se je službeno razmerje razvezalo po krivdi j 
delodajalca.

Načrt ima nadalje določbe o izpričevali h. ' 
Prineipal je zavezan ob izstopu dati uslužbencu pis
meno izpričevalo glede časa službovanja in kakovosti | 
opravil. Na posebno zahtevo mora principal izdati tudi 
izpričevalo o delovanju in vedenju. Principal je zavezan, 1 
izdati tudi izpričevalo za časa službenega razmerja v 
slučaju potrebe. Originale izpričeval, katere ima spravljene | 
principal, mora na zahtevo uslužbenca vsak čas izročiti. | 
Pripomniti je, da so po določilu načrta določbe ve

ljavne za vsa ob času uveljavljenja obstoječa službe
na razmerja.

O fakturi.
Spisal Rudolf Sega.

(Konec.)
Boljše določilo ima dunajska borza. Po tem do

ločilu more prodajalec le tedaj zahtevati, da mu kupec 
po odbitju bančne obrestne mere plača, če mu kupec 
tudi na opomin ne pošlje akcepta.

Če pa kupčija ni bila na borzi sklenjena, tedaj 
smemo smatrati naslednjo opombo, katero čestokrat 
navajajo kot ugodno za kupca in torej kot pravilno : 
„Če ne bom imel akcepta v teku 30 dni od izdanja 
fakture v rokah, tedaj se mora v gotovini plačati.“

Na mnogih fakturah najdemo opombo : „Od do- 
spetka računamo 6% zamudnih obresti.“ Tudi ta 
opomba je pravilna in odgovarja zakonu, ker se med 
trgovci sme zahtevati od dospetka obresti in po trg. 
zakoniku znašajo obresti 6 %. Če bi pa na fakturi stalo : 
„Od dospetka računamo 6 1/2 % zamudnih obrestij“ je 
vsled % % opomba za kupca nezakonita in torej ne
obvezna.

X. Kje, komu in kako naj se plača.
Po § 325. trg. zakonika je dolžnik zavezan, če ni 

bilo morda kaj drugega sklenjeno, da na svoje stroške 
in nevarnost plača upniku na mestu, na katerem ima 
upnik svojo trgovino v času, ko je dolg nastal. Torej 
je popolnoma pravilna opomba : „Poslali smo Vam za
........K • • v. To vrednost blagovolite franko plačati
pri naši blagajni.“ Pravilna je tudi opomba: „Geld- und 
Säckesendungen sind stets zu frankieren“, ali pa „porta 
od poslanega denarja ne vračamo.“

Vsled tega je za kupca zelo ugodna opomba: 
„Denar se naj nam vedno franko pošilja ali pa naloži 
na naš poštni konto“, kajti stem se mu prihranijo stroški. 
Obvezna je za kupca opomba, če prodajalec določi: 
„Vsote do 150 kron nam blagovolite pošiljati s poštno 
nakaznico, višje vsote pa potom poštne hranilnice.“

Če prodajalec kupca prosi, da vsoto vloži na 
njegov poštni konto, tedaj priporočamo, da pripomni : 
„Plačitev potom poštne hranilnice priznamo le tedaj, če 
dobimo obvestilo do dospetka.“ Z ozirom na to, da je 
manipulacija pri poštni hranilnici dolga in da je bilo 
že nekolikrat razsojeno, da je plačano že tedaj, če 
dolžnik vloži denar na upnikov konto — pošta je 
polnomočnik imejitelja konta •— se prav lahko zgodi, 
da prodajalec, ki n. pr. 1. aprila toži, trpi stroške tožbe, 
če je kupec že 31. marca vložil vsoto na njegov račun. 
Kupec zve to namreč šele 2. ali pa 3. aprila.

Prodajalec more dirigirati denarje tudi na drugo 
mesto, ne na svoj zavod, če se s tem kupcu pošiljanje 
ne otežkoči in ne zdraži ; obvezna je torej opomba :
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„Priznavamo le one plačitve, ki so naslovljene na moj 
zavod v Trstu“, ali pa „fakturirano vsoto blagovolite plačati 
na naš račun pri Ljubljanski kreditni banki v Ljubljani.“

Radi načina plačitve pripisujejo se v fakturi razne 
opombe, ki so več ali manj samoobsebi razumljive in 
katere so za kupca obvezne, ne vsled tega, ker so na 
fakturi napisane, temveč ker so po zakonskih predpisih 
za njega obvezne. Take samoobsebi razumljive in vsled 
tega nepotrebne opombe so n. pr. „k inkasovanju ni 
za nas nihče opravičen. .„priznavamo le plačitve, 
ki se direktno nam plačajo ali pa osebam, ki se izkažejo 
z našo polno močjo.“ —

Tupatam pošilja kupec svoj dolg v rekomandiranem 
pismu. Že zgoraj smo omenili, da pošilja kupec na 
lastne stroške in nevarnost — vsled tega gre tudi po
šiljanje rekomandiranih pisem na njegovo nevarnost. 
Na ta način sme pošiljati tudi tedaj, če prodajalec na 
fakturi napiše : „Plačitev ne pošiljajte v rekomandiranih 
dopisih“, kajti vedno gre na kupčevo nevarnost. Če 
torej prodajalec na ta način poslanega denarja ne dobi, 
mora kupec še enkrat plačati. Izjemo dela slučaj, če 
prodajalec sam določi, da naj pošlje denarje v reko
mandiranem ali navadnem pismu, kajti v tem slučaju 
jemlje prodajalec nevarnost nase.

XI. Embalaža.

Po § 351. trg. zakonika trpi prodajalec, če ni bilo 
drugega dogovorjeno ali če ni druge navade, troške 
oddajanja, merjenja in tehtanja; troški prejemanja pa 
pa gredo na račun kupčev. Iz tega sledi, da je — z 
ozirom na to, da ima prodajalec po zakonu dolžnost 
le na mestu svojega zavoda oddati blago — le v in
teresu kupca, ki naj bi prevzel blago pravzaprav na 
mestu, kjer ima prodajalec svoj zavod, če kupec blago 
pošlje. Vsled tega nosi kupec ne le transportne troške, 
temveč tudi troške za embalažo. Seveda le one troške, 
katere zahteva transport, nikdar pa ne troške za emba
lažo, ki so le nekak okras blaga, kakor n. pr. zavitek 
pri cikoriji, škrobu itd.

Pri nekaterem blagu pridava prodajalec vsled do
govora ali vsled trgovske navade zavitek, to se ozna
čuje v fakturi z besedami : „Franko emballage“ : n. pr. 
petrolej (bareli).

Kjer te navade ni, se ti embalažni troški na razen 
način povračujejo. Pri gotovih stvareh se prišteva em
balaža ceni blaga in se torej prodaja brutto za netto, 
cela teža z embalažo vred se jemlje kot temelj in v ceni 
blaga se plača tudi embalaža, n. pr. pri moki.

Pri drugem blagu jemljejo razne stvari za za
vijanje, ki se pri zavijanju in odpošiljanju porabijo, 
slama, papir, rezanca i. dr. ; v tem slučaju se embalaža 
ne more vračati in vsled tega jo sme prodajalec kupcu 
zaračunati. Računati jo pa sme le tako visoko, kakor 
njega stane.

Če hoče prodajalec računati višjo ceno — ni k 
temu opravičen, vendar pa zahteva previdnost, da se 
kupec proti tej višji ceni še o pravem času zavaruje. 
Podoben slučaj imamo pri hmelju, kjer ostane nova 
vreča lastnina kupčeva in mu jo prodajalec zaračuna 
za nakupno ceno.

Pri nekaterih stvareh ima embalaža stalno ceno, 
kakor steklenice pri sodovki in pivu, vreče, sodi i. dr. 
V tem slučaju ni povoda, čemu bi kupec obdržal tako 
embalažo; v tem slučaju jo prodajalec le posoja kupcu, 
in ta je vsled tega ne le dolžen, temveč tudi opravičen 
jo vračati. V takem slučaju se gre torej le za posoje- 
vanje zavitkov. Po § 972. obč. zak. ima izposojevalec 
pravico, da izposojeno stvar na določen način rabi, toda 
obvezan je, da stvar kakor hitro mogoče vrne in ne 
zadržuje z uporabo.

Steklenice pri sodovki posodi prodajalec na tako 
dolgo, kakor se pri normalnih razmerah sodovka po
rabi, vreče pa posodi le za transport in mora kupec 
kakor hitro mogoče blago v druge posode dati.

Kupec mora vrniti posojeno mu stvar nepokvar
jeno in jamči za vsako vsled njegove krivde nastalo 
poškodbo. Če se vreče vsled transporta polagoma po
kvarijo, tedaj kupec ne jamči za to škodo; če je vreče 
rabil v drugo svrho, tedaj mora škodo nagraditi (§ 982. 
obč. zak : übertriebene Abnützung).

Iz tega torej sledi, da mora kupec tako embalažo 
vrniti, in sicer jo mora vrniti v primernem času, če 
mogoče nepokvarjeno in pa franko, t. j. na lastne 
troške. § 981. obč. zak. pravi: „Diemit dem Gebrauche 
ordentlicher Weise verbundenen Kosten muss der Ent- 
lehner selbst bestreiten.“

Če pa kupec embalaže v primernem ali določenem 
času ne vrne, tedaj ima prodajalec pravico zahtevati za 
njo nakupno ceno.

V zmislu teh izvajanj moramo torej kot pravilno 
smatrati opombo na fakturi: „Embalažo jemljemo proti 
računani ceni nazaj, če se jo nam v teku 6 tednov v 
dobrem stanju vrne“, ali pa „nepokvarjene sode jem
ljemo nazaj, toda le če se nam jih franko dopošlje — 
to odgovarja popolnoma predpisu §225. uzanc dunajske 
produktne borze, ki določa, da sme prodajalec, če se 
mu pri špiritu sod v 14 dneh ne vrne, zahtevati faktu
rirano vsoto.

Navada je tudi, da se pri nekaterih stvareh za 
embalažo potrebnih računa za posojitev, tako n. pr. je 
treba plačati po § 67. uzanc praške produktne borze 
od vreče in za en dan V5 vinarja, če je kupec vreče 
več nego 8 dni obdržal; to se plača le do 3 mesecev. 
Če pa kupec v tem času ne vrne vreč, tedaj mora 
plačati še vreče. Podobna določila veljajo tudi za plahte 
pri senu in slami, kjer se mora tudi plačati do enega 
meseca od posojitve. Po preteku enega meseca mora 
razentega plačati še plahto.
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Zatorej so pravilne opombe v fakturah: „Če ne 
vrnete vreč v teku 8 dni, tedaj računamo od vsake 
vreče za vsak dan V5 vinarja; po preteku 3 mesecev ne 
jemljemo vreč nazaj, temveč računamo za nje K ... v..“. 
Če so pa take opombe z ozirom na uzance za kupca 
neugodne, tedaj pa niso obvezne, n. pr. „vreč sploh 
ne jemljemo nazaj.“

XII. Reklamacije.

Po § 347. trg. zakona je kupec obvezan, pa tudi 
opravičen, da nemudoma po prejemu — v kolikor je 
to pri rednem vodstvu trgovine mogoče — blago pre
gleda, in če ne odgovarja naročilu, to takoj prodajalcu 
naznani, reklamira. Tega zakonitega določila se v fakturi 
ne more izpremeniti.

Vsled tega je nepravilna opomba na fakturi: 
„Reklamacij sploh ne priznavamo.“ Ravno tako nepra
vilna je tudi opomba: „Z železnice vzeto blago 
smatramo za prevzeto“, kajti trgovec ima pravico 
blago pregledati. Izjemo v tem oziru more delati 
krompir, ki je popolnoma prosto v vagonu naložen, 
kajti navada je, da se mora pri krompirju, ki je tako 
naložen, že na kolodvoru reklamirati, sicer se sme 
smatrati, da je kupec s krompirjem že disponiral.

Za reklamacijo mora biti določen gotov rok, kajti 
zakon izrecno pravi, da mora kupec blago nemudoma 
pregledati, in sicer v kolikor je to pri rednem trgovanju 
mogoče. Nekatero blago se da pregledati takoj, drugo 
v teku 24—48 ur, drugo zopet v daljši dobi. Borzne 
uzance določajo za gotovo blago natančne roke, tako 
n. pr. uzance dunajske borze za kruh dvanajsturni rok, 
uzance praške borze pri moki, katero kupijo peki, 4 dni, 
pri hmelju 14 dni.

Če se torej po normalnih okolščinah rabi gotov 
čas za pregledanje blaga, oziroma če borzne uzance 
določajo gotov rok — tedaj ne more prodajalec tega 
roka svojevoljno skrajšati, in taka opomba tudi ni za 
kupca obvezna; podaljšati seveda ta rok sme.

Vsled tega je popolnoma neumestna in tudi ne
obvezna opomba: „Diference na teži moramo brez
pogojno zavrniti, na druge reklamacije se pa le tedaj 
oziramo, če se nam te neposredno po prejemu 
blaga naznanijo.“ Pravilna more biti opomba: Na 
reklamacije se oziramo le tedaj, če se nam jih naznani 
v teku treh dni po prejemu blaga; če namreč tridnevni 
rok zadošča, da se blago pregleda, nepravilna je pa, 
če je pri rednem vodstvu trgovine potreben daljši rok 
za pregledovanje blaga ali pa če je pri kupčiji na borzi 
po borznih uzancah dovoljen daljši rok.

Če kupec blago reklamira, tedaj ni opravičen, da 
blago brez prodajalčevega ukaza nazaj pošlje. Proda
jalcu se mora pustiti za slučaj, če se mu blago da k 
dispoziciji, da popolnoma svobodno s tem blagom 
disponira. Prodajalec včasih to reklamirano blago

drugam dirigira, včasih ga pa tudi na istem mestu 
proda drugemu kupcu.

Vsled tega je opomba: „Retourwaren werden 
nicht zurückgenommen,“ samoobsebi razumljiva in 
torej nepotrebna. Če bi pa prodajalec hotel s tem za
vrniti vsako reklamacijo, bi bile te opombe nejasne, 
obenem pa za kupca neobvezne.

Pri strižnem blagu vidimo čestokrat opombo : 
„Osobno izbranega ali po vzorcu naročenega blaga se 
sploh ne jemlje nazaj.“ Tudi tukaj pride na to, kaj 
se pravzaprav misli s to opombo. Če izbere kupovalec 
pri prodajalcu sam blago, tedaj ga ne more reklamirati, 
če se ne gre namreč za tajne napake, katere je mogel 
še-le pozneje videti. Če kupi po vzorcu, tedaj kupec 
ne more blaga reklamirati, če to odgovarja vzorcu, 
seveda je pa sme reklamirati, če vzorcu ne odgovarja.

Do podobnega zaključka pridemo pri opombi: 
„Odstriženega blaga ne jemljemo nazaj.“ Popolnoma 
pravilno je, da je predajalec v takem slučaju na gotov 
način krit, kajti odstriženo blago se le težko v denar 
spravi. Toda tudi v tem slučaju se more reklamirati, 
če n. pr. kdo naroči kupon po vzorcu in ima ta kupon 
napako ali pa ne odgovarja vzorcu.

Priznati moramo, da ta razprava še ni popolna. 
Omenili smo mnogo slučajev, toda v praktičnem živ
ljenju ni slučaj podoben slučaju. In vsled tega bi nas 
zanimalo, če bi nam čitatelji naznanili zanimive slu
čaje, ki se nanašajo na fakturo. Pripravljeni smo pa 
obenem dajati tudi pojasnila v posameznih vprašanjih.

Določbe za poslovni promet z avstro- 
ogrsko banko.

(Dalje.)

IV. Žiro-promet.
1. Glavna zavoda na Dunaju invBudim- 

pešti, ter podružnice posredujejo bančni žiro- 
promet (pobočnice n e).

2. Bančni zavodi prevzemajo v žiropromet 
došle denarje v gotovini ali potom zaračuna, izpla
čujejo na račun imejitelja direktno ali potom prenosa, 
preskrbujejo inkaso menic, čekov, nakaznic i. t. d. 
(točke 6, 7, 9, 10, 11).

3. Kdor se hoče vdeležiti bančnega žiroprometa 
mora prošnjo za otvoritev lastnega žiro-računa pismeno 
ali ustmeno pri onem bančnem zavodu vložiti, v 
katerega okraju ima svoje stalno bivališče.

4. Če se ugodi prošnji, mora prosilec s tem, 
da podpiše odtisek teh določil, svoje soglasje z do
ločbami tega izraziti in to izjavo potem, ko se mu 
je notarijelno ali pri sodišču podpis odobril, pri banki 
vložiti. Ta odobritev odpade, če se prosilec pri banki 
osebno podpiše. Pri tem se mora identiteta osebe
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eventualno po pričah dognati. Pred otvoritvijo mora 
imejitelj žiro-računa določiti z banko svoto, katero mora 
vedno vloženo imeti in jo v gotovini vložiti. Podpisi 
ostalih oseb, ki so opravičeni kot družabniki, prokuristi 
ali kako drugače k podpisu imena ali tvrdke imejitelja 
v žiro računu, se morajo ravno tako v postavni obliki 
ali osebno vložiti. Za pooblaščence se morajo na for
mularjih posebno v ta namen od banke izdanih zakonita 
pooblastila vložiti. Vsi podpisi, izročeni banki in po
oblastila, ostanejo tako dolgo v veljavi, dokler 
se bančni zavod, ki vodi žiro-račun, pismeno ne obvesti, 
da so neveljavna.

5. Po vplačilu gotovine dobi imejitelj računa 
razven potrebnih tiskovin kontraknjigo, v katero potrdita 
uradujoča uradnika vse zneske, katere je on sam ali 
kdo drugi v gotovini ali potom zaračuna vložil. Vplačila 
v gotovini potrdi razven tega tudi blagajnični uradnik. 
Banka n e da druga potrdila.

6. V gotovini vplačani zneski, menice plačljive pri 
bančnem zavodu, ki vodi žiro-račun, ravno tako zneski 
došli potom eskomptiranja menic, zastavljenja vred
nostnih papirjev ali kako drugače na račun imejitelja, 
se ravno tako takoj pripišejo žiro-računu.

7. Zneske v gotovini ali potom bančnega poslo
vanja izplačljive vsote v prilog konto imejiteljev, vloži 
pri bančnem zavodu, ki vodi žiro-račun, lahko vsakdo 
oziroma jih nakaže.

Od oseb, katere nimajo same žiro-računa, pa 
sprejme banka vloge v gotovini oziroma nakazila za 
pripis v prilog kakega zunanjega imejitelja le v 
znesku najmanj 100 kron.

8. Plačila se lahko izvrše vbanknotah, državnih 
papirjih in postavnem kovanem denarju. '

V interesu hitrejšega prometa se priporoča stran
kam, da vlože vloge v gotovini v večjih papirjih, 
vloge v kovanem denarju pa v urejenih, zaprtih, z za
pečatenimi listki opremljenih vrečicah. Pri onih 
bančnih zavodih, kjer so posebne blagajne za zamenjavo 
not ali za kovani denarni promet, se morajo večji 
zneski v papirju ali kovu pri teh blagajnah vložiti in 
prejemna potrdila, katera so te izdale, vložiti pri žiro- 
blagajni za odobrenje.

9. Bančni zavod sprejema od kontroimejiteljev : 
menice, nakaznice, čeke in akreditive po določbah ve
ljavnih za komisijonelni inkaso menic in račune po 
določbah veljavnih za efektni inkaso, s temi spre
membami :

A) Inkaso-papirji se morajo glasiti na kronsko 
veljavo in se morajo vložiti s polami k temu določenimi. 
Obenem se mora prinesti kontra knjiga, v katero se 
potrdi prevzetje papirjev.

B) Inkaso-papirji, plačljivi na kraju vložitve, 
se morajo vložiti akitirani (ne žirirani), papirji plač
ljivi na zunanjih bančnih krajih „in bianco“ žirirani.

C) Za preskrbo vnovčevanja zaračuna banka ime- 
jitelju računa :

a) če se papirji, ki se imajo vročiti pri banki sami 
ali pri kaki z banko v rednem obračunu se na
hajajoči banki plačljivi in so vloženi s posebnimi 
polami, nikake provizije;

b) za druge, plačljive na kraju vložitve ali na kraju 
kake zunanje bančne podružnice, provizijo 7-i0/oo> 
najmanj pa 40 vin. pro komad. (Namesto navadne 
provizije 72o/oo najmanj 60 vin. pro komad.)

c) Za papirje, plačljive na kraju kake bančne po
bočnice provizijo VsVo, namanj 1 K pro komad 
(mesto navadne provizije 7i°/o najmanj l'2O K 
pro komad).

d) Za papirje, ko so ostali neplačani na mestu 
bančnega zavoda, najmanj 40 vin. pro komad, 
za papirje na mestu kake bančne pobočnice 1 K 
pro komad ; za pridobitev akcepta (pri istočasnem 
nalogu za vnovčenje) plačljivega na kraju ban
čnega zavoda 40 vin., na kraju pobočnice 1 K 
pro komad.
D) Došli zneski vnovčenja se ne izplačajo v go

tovini, temveč se pripišejo za papirje plačljive na kraju 
vložitve, potem ko so došli vsi v eno polo zazna
movani papirji, za papirje plačljive na zunanjih bančnih 
mestih po došlem avizu računu vložitelja.

E) Papirji ki so ostali neplačani, se izroče imejitelju 
žiro računa potem, ko se jih prepiše v kontra-knjigo.

Protestiranja inkaso papirjev, plačljivih na 
vložilnem kraju ne preskrbuje banka, in odklanja v 
tem oziru vsako odgovornost.

10. Vsak imejitelj žiro-računa je obvezan do
micilirati svoje akcept e pri bančnem zavodu, ki vodi 
račun, ali pri kaki banki, ki stoji v rednem obra
čunskem prometu z bančnim zavodom. Mora jih tudi 
pravočasno avizirati. Imejitelj računa vnovči lahko me
nice svojih trgovskih prijateljev potom lastnega teko
čega računa. V to svrho je dobro opozoriti take 
prijatelje, da se poslužijo sledeče domicilske klavzule : 
„plačljivo pri podružnici (glavnem zavodu) Avstro-
ogrske banke v............v breme žiro-računa.............. “
Menice nahajajoče se v rokah banke, ki se niso niti 
pri banki sami, niti pri kaki drugi banki pravočasno 
domicilirale ali avizirale, se morajo izplačati v gotovini.

Vnovčeni papirji se izroče imejitelju žiro-računa 
proti potrdilu. Banka ne prevzame nikakih okveznosti 
za papirje, ki so shranjeni pri njej dalj kot tri dni.

11. O svoji imovini razpolaga imejitelj računa v 
vsakem času v poljubnih zneskih, toda le potom 
čekov na blanketih, katere je banka izročila. (Izjema 
v točki 10). Na kak drugi način ni dovoljeno razpo
lagati. Priporoča se kolekovati pred izdajo čeke s 
tvrdkino znamko.
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Izplačanje v gotovini se vrši potom belih 
čekov, glasečih se na gotovo osebo ali tvrdko s pri
pombo „ali donašalec“. Banka izplača vsoto donašalcu, 
ne da bi se prepričala o identiteti osebe ali pristnosti 
žira ali akija. Tozadevno ne prevzame nikakih obvez
nosti. Akvitiranje čekov ni potrebno.

V slučaju, da se ček ne izplača v gotovini, 
temveč le služi vzaračun z banko ali kakim imeji- 
teljem računa, mora biti ta prekrižan, to se pravi 
opremljen s pripombo pisano spredaj povprečno čez 
besedilo: „le v zaračun“. V tem slučaju ne sme banka 
gotovine izplačati.

Belih čekov, glasečih se na donašalca ni mogoče 
preklicati.

Za prenos v račun na istem ali kakem drugem 
bančnem kraju služijo rdeči čekovni blanketi. Glasiti 
se morajo na ime, ne na ordre, in ne smejo biti niti 
cedirani niti žirirani.

iz trgovske prakse.
10. Nesprejete pošiljatve.

Železnica je glasom § 70 obratnega opravilnika obvezana 
odpošiljatelj u naznaniti, da se naslovnik, kateremu se je pošiljatev 
naznanila (avizirala) ali ni zglasil po blago ali pa, da zavrača prevzem. 
Navadno se v takih slučajih naročnik oziroma naslovnik od strani 
pošiljatelja poživlja k prevzemu blaga. Čestokrat se naslovnik temu 
pozivu tudi naknadno odzove, bodisi, da uvidi opravičenost ali pa, 
da se je medtem preskrbel s potrebnim denarjem, da more pov
zetje plačati. Zgodi se pa, da naslovnik na poziv pošiljatelja ne 
odgovori, železnica pa v drugič ne javi, da se blago ni prevzelo, 
vsled česar lahko blago, posebno če ni pokvarljivo, mesece in mesece 
na železnici leži, bodisi v škodo pošiljatelja, ako je imel prejemnik 
tehten vzrok sprejem zavrniti ali pa prejemnika, če v to ni imel 
povoda. Olika vsakega trgovca že sama zahteva, da se na vsako 
pismo odgovori, ki je odgovora potrebno in moj nasvet je, da na
slovnik tudi v takem slučaju pošiljatelju pismeno naznani, da blaga 
ne sprejme, ako v to sploh ni primoran, odpošiljatelj pa naj ne 
zamudi brigati se, za to, če se je blago prevzelo ali ne, ko mu je, 
četudi samo enkrat bilo kot neprevzeto naznanjeno. Na ta način 
se odvrne marsikaka sitnost, pa tudi veliki nepotrebni stroški bo
disi v kvar ene ali pa druge stranke. J. J.

„Slovensko trgovsko društvo v Celju.“
Sklepi sej: Ker bi bilo pretežavno, o sklepih sej obveščati 

posamezne gospode odbornike izven Celja in poverjenike, se je 
dogovorilo, da se sklepi sej kratko prinašajo v „Slov. trg. vestniku“, 
ki ga čita itak vsak član društva. Društvo je prepričano, da s tem 
vrši v popolni meri svojo dolžnost napram gg. zunanjim odbornikom 
kakor poverjenikom in ustreza posameznim članom društva.

3. seja dne 26. julija t. 1. Vsled poziva gosp. kancelista 
Mahorčiča iz Radovljice v imenu odseka, ki se je sestavil v 
svrho, da nabira prispevke in postavi pokojnemu sotrudniku in 
vrlemu sodelovalcu društva g. Železniku spomenik, sklenilo se 
je z ozirom na okolnost, da je naše društvo še zelo mlado in ne 
razpolaga z večjo imovino, prispevati za spomenik K 30.— in 
sicer takrat, ko bo postavljen. V svrho nabiranja prispevkov 
za zaklad „trg. bolniške blagajne“ se sklene nabaviti 10 nabiral
nikov, ki se potem razdele. Kot odgovor na nestrpnost celjskega

magistrata, ki jo je s prepovedjo slov. izobesnih napisov pokazal, se 
bo ako le mogoče, napravila jako primerna reklama. Opravila po
sredovalnice vodi v bodoče gosp. Sladič pod nadzorstvom g. pred
sednika in se poživljajo cenj. gg. člani in nečlani, ki žele službe 
oddati ali sprejeti, da naslavljajo vse tozadevne dopise v bodoče 
naravnost na „Slov. trgov, društvo“ v Celju. Sestavi se odsek v 
svrho predpripravljalnih del za sestavo pravil trg. boln. blagajne.

4. seja dne 8. avgusta t. 1. se je vršila v svrho dogovora 
z ozirom na poziv „Slov. trg. društva“ „Merkur“ v Ljubljani glede 
nameravane prireditve velikega trg. shoda v Ljubljani, katero misel 
društvo z veseljem pozdravlja in bode vse potrebno ukrenilo, da 
se prireditev shoda omogoči. Ker se bomo tozadevno še posebej 
obrnili na gg. poverjenike— in tudi o stvari še natančneje poročali 
— izostane za danes daljša razprava.

*
Nabiranje voznih listov v svrho revizije v prid zakladu 

trg. bol. blagajne se žal do sedaj ni obneslo, ker se gg. trgovci 
našemu pozivu niso odzvali. Dobili smo le nekaj voznih listov 
manjših pošiljatev, pri katerih se pa ni izkazalo pomot. Prosimo 
torej, da nam posebno veliki trgovci pošiljajo vozne liste, ki pre
jemajo blago v velikih množinah, kajti pri takih pošiljatvah so 
navadno znatni pogreški v izgubo trgovca. Zadovoljimo se z malim 
delom povrnjenega zneska, sicer pa, kdor kaj stori v prid zakladu 
boln. blagajne, stori to deloma tudi v lastno korist.

*
Položnice nerabljene, bodisi katerekoli hoče tvrdke, pokažene 

menične golice sprejema društvo hvaležno v prid trg. bol. zaklada.
*

Himen: Poročil se je dne 5. t. m. naš član gospod Rihard 
Pernat, nadknjigovodja in korespondent paromlina gosp. Petra 
Majdiča v Celju z gospodično Pavlo Miklavc. Čestitamo! Bila srečna 1

Opomba. Vse cenjene gg. člane in nečlane, ki nam dopisujejo, 
prosimo rabiti pismeni naslov „Slov. trg. društvo v Celju“, 
ne pa pridejati „Merkur“, kajti navadno se vsi tako naslovljeni dopisi 
trgovini z železnino „Merkur“ dostavijo, vsled česar utegnejo nastati 
zamude.

Raznoterosti.
Dne 16. avgusta t. 1. stopi v veljavo obrtna novela. O

določbah tega važnega zakona, ki prinese tudi za trgovce dokaj, 
dalekosežnih prememb, smo že v prejšnjih številkah našega lista 
govorili. Opozarjamo danes še enkrat na kratko pred vsem na 
uvedbo sposobnostnega dokaza za detajlno trgovino z mešanim, 
kolonijalnim, špecerijskim in materijalnim blagom. Važne stroke 
trgovine ostanejo sicer še brez varstva, dostopne tudi strokovno 
neizvežbanim osebam; nadejati se je pa, da se v bližnji bodoč
nosti posreči pravilno in racijonalno urediti sposobnostni dokaz 
za vse stroke detajlne trgovine. Sposobnostni dokaz je enoten, 
zadošča torej dokaz izvežbanosti v eni trgovski stroki za samo
stojno izvrševanje poljubne trgovine. Za trgovce je važno nadalje 
vprašanje o dopustnosti, jemati mero in sprejemati 
naročila v trgovinah. Trgovec kot tak nima pravice izdelo
vati blaga ter ga prenarejati; na blagu so mu dopustne le one 
premembe, ki so potrebne, da priredi blago primerno potrebi ku- 
povalca. Trgovec sme sprejemati naročila na one vrste blaga, 
katere sme po svojem obrtnem listu prodajati. V ta namen sme 
jemati tudi mero, naročila pa mora dajati v izvršitev vedno sa
mostojnim producentom. Zabranjeno mu je efektuiranje naročil po 
profesijonistih, ki so v njegovi službi. Isto velja glede popravil pri 
blagu, ki ga je prodal. Posebne določbe veljajo za prodajo 
čevljev in storjene obleke. Prodajalci čevljev in storjene
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obleke smejo jemati mero le v toliko, kolikor je to potrebno za 
izbero primernega blaga iz njih zaloge. Jemati mero v ta namen, 
da se po meri še-le napravi obleka ali čevlji, je prepovedano. Ob
stoječih podjetij — prodajalci čevljev in oblek —, ki se pečajo s 
to kupčijo izključno ali saj v pretežni meri že od 1. januarja 1907 
dalje, ta prepoved ne zadene.

Slovensko obrtniško društvo. Slovenski obrtniki so si 
ustanovili pred nekaj dnevi stanovsko organizacijo, zgrajeno na 
strokovni podlagi. Mi z veseljem pozdravljamo ustanovitev nove 
stanovske organizacije domačih obrtnikov. Taka strokovna organiza
cija, ki naj združi slovenske obrtnike v krepko enoto, je bila danes 
ob času splošnega združevanja nujno potrebna. Želimo in upamo, 
da bode novo društvo razvilo živahno delavnost v prid in povzdigo 
obrtnega stanu. Obrtniško društvo je strokovna organizacija kakor 
naše društvo, samo da bode sprejemalo za redne člane le samo
stojne obrtnike in obrtnice. Prepričani smo, da bodemo z novo 
organizacijo vedno v dobrih odnošajih, da se bomo medsebojno 
podpirali v vseh vprašanjih, pri katerih gre za interese produktivnih 
slojev. Iz pravil novega društva povzamemo : § 2. Slovensko 
obrtniško društvo je stanovska organizacija, katere namen je, 
skrbeti za povzdigo strokovne in splošne izobrazbe obrtnega stanu 
ter zastopati in pospeševati stanovske koristi in splošne interese 
obrtnega stanu. Društvo hoče združiti obrtnike in priboriti jim 
vpliv in veljavo v javnem življenju. Društvo čuva in brani koristi 
in pravice obrtnega stanu in posameznih obrtnih skupin ter deluje 
za povzdigo gospodarskega blagostanja obrtnikov. Društvo hoče 
biti svojim članom tudi zabavna vez. § 3. V dosego tega namena 
se društvo poslužuje vseh postavno dovoljenih sredstev, zlasti pa 
stremi društvo za svojimi nameni s tem : a) da prireja shode in 
predavanja ; b) da izdaja strokovne knjige, brošure in svoje glasilo, 
v katerem zastopa pravice obrtnega stanu, zagovarja težnje obrtnega 
stanu ter budi in širi stanovsko zavest; c) da vzdržuje po potrebi 
knjižnico, čitalnico, posredovalnico služb ter prireja obrtne razstave 
ter oglede obrtnih podjetij ; d) da opozarja na potrebe obrtnikov 
in se poteguje za koristi obrtnega stanu na shodih, po peticijah, 
prošnjah in spomenicah pri oblastvih, pri zakonodajnih in avto
nomnih zastopih in pri članih teh zastopov; e) da daje svojim 
•članom pojasnila in svete; f) da samo ustanavlja gospodarske 
naprave ali pa sodeluje pri ustanavljanju takih naprav in zavodov, 
ki naj izboljšajo gospodarski položaj obrtnikov in pospešujejo 
obrtovanje; gì da snuje dobrodelne naprave v korist svojih članov 
in obrtnikov sploh, tako bolniške blagajne, podporne sklade itd. ; 
h) da pospešuje zabavno življenje članstva s prirejanjem veselic 
in izletov. — Na ustanovnem občnem zboru, ki se je vršil dne
7. avgusta t. 1. v hotelu „Ilirija“, je bil izvoljen ta-le odbor. 
Predsednik: Dragotin Hribar, lastnik tiskarne; podpredsednik: Jos. 
Vidmar, dežnikar; odborniki: Ivan Adamič, vrvar; Ferdo Primožič, 
mizar; Ivan Belič, gostilničar; Engelbert Franchetti, brivec; Franc 
Kraigher, krojač; Milko Krapež, urar; Franc Stare, sobni slikar; 
Josip Künstler, kovač; Franc Seber, tapetnik; dr. Fran Windischer; 
predsednik razsodišča: dr. V. Murnik; pregledovalca računov: 
Ivan Črne, tapetnik, Josip Rebek, ključavničar.

*
Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko je imela 

v petek, dne 9. avgusta t. 1. redno javno sejo pod predsedstvom 
zborn. predsednika g. Josipa Lenarčiča. Predsednik je otvorivši 
sejo pozdravil novovstopivšega zborničnega člana gosp. Josipa 
Vidmarja. Zapisnik zadnje seje, ki je že izšel v tisku, se je odobril ; 
obširno poslovno poročilo se je odobrilo. Po poročilu zborn. člana 
g. Ivana Mejača je zbornica odobrila račun za 1. 1906. V šolski 
odbor obrtnonadaljevalne šole v Idriji je zbornica imenovala za 
svojega zastopnika g. Dragotina Lapajneta. Čevljarski zadrugi v 
Tržiču je zbornica dala podporo v znesku 200 K v pokritje stroškov,

ki so nastali s prireditvijo strokovnega čevljarskega tečaja. Roko
delski zadrugi v Idriji je zbornica zagotovila podporo za pokritje 
stroškov čevljarskega tečaja in sklenila, da obiskovalcem strokovnih 
tečajev ne more dajati denarnih podpor. Končno je zbornica sklenila 
pritrditi predlogu ravnateljstva umetnoobrtne strokovne šole v 
Ljubljani glede razdelitve ustanov učencem. Zbornica je sklenila 
priporočiti deželni vladi, da dovoli posredovalnicam za službe in 
mesta, ki se uvrste po novi obrtni noveli med koncesijonirane 
obrte in so torej podvržene odslej zakonu o nedeljskem počitku, 
poslovati ob nedeljah tekom dopoldanskih ur od 8—11. Zborn. 
član g. Ivan Mejač je pri tej priliki spomnil na nesoglasnost pred
pisov o nedeljskem počitku v sosednih deželah. V Celovcu in 
Gorici so trgovine ob nedeljah odprte, dočim je v Ljubljani popolen 
nedeljski počitek. Priporočal je, da zbornica deluj na uvedbo ne
deljskega počitka tudi po sosednih deželah. Na željo g. Mejača 
se bo o tem posvetovalo še v odsekovi seji. Zborn. član gosp. 
Kraigher je opozarjal na nekulantno postopanje okrajnih glavarstev 
napram obrtnikom, dokazal s konkretnim primerom, kako se obrt
nikom napravlja škoda vsled zamudnega poslovanja ter predlagal, 
da predsedstvo stori pri vladi potrebne korake. Nato je sledila 
tajna seja.

Obiskovanje sejmov na Ogrskem. V zmislu obstoječe 
pogodbe so upravičeni avstrijski podaniki obiskovati ogrske sejme 
pod istimi pogoji, kakor ogrski državljani. Isto velja za Ogre, če 
pohajajo na sejme v Avstriji. Za naše sejmarje je tedaj važno, da 
so poučeni o določbah, ki veljajo za sejme na Ogrskem. V tem 
pogledu določajo predpisi, veljavni za sejme na Ogrskem, da se 
morajo sejmarji izkazati na zahtevo nadzorovalnih uradnikov vsak 
čas z obrtnim listom. Prodajalcem, ki nimajo obrtnega lista, se 
zabrani razpečevanje blaga. To določilo velja za vse one, ki redno 
obiskujejo sejme. Ne tiče se pa ta predpis onih prodajalcev, ki 
razpečavajo izdelke domače industrije. Ker utegne za tuje proda
jalce nastati dvom, ali so predmeti, ki jih prodajajo na sejmu res 
izdelki domače industrije, je priporočati, da si taki prodajalci 
priskrbe potrdilo svojega županstva ali pa pristojnega glavarstva.

Detajlno trgovino s pivom v zaprtih steklenicah name
rava vlada, poslužujoč se pravice, ki jo daje obrtni red, uvrstiti v 
kratkem med koncesijonirane obrte. Koncesijoniranje zadene prodajo 
piva v množinah pod 10 litrov. Prodaja piva v zaprtih steklenicah 
je sedaj svoboden obrt, ki ga sme proti zglasitvi izvrševati vsakdo,

I ki je izpolnil splošne pogoje. S tem, da se uvrsti ta način razpe
čevanja piva med koncesijonirane obrte, se hoče na eni strani 
preprečiti, da bi število prodajalcev piva naraščalo brez ovire, na 
drugi strani pa poskrbeti za to, da se omogoči presojati zanesljivost 
prodajalcev in tako po. možnosti zatreti zlorabljanje prodaje v 

1 točenje. Za našo deželo to vprašanje ni tolike važnosti, kakor za 
severne dežele. Število prodajalcev piva v steklenicah je razmeroma 
neznatno in tudi do zlorabe prodaje piva v točenje pride le redko. 
Po tem, kakor so potekle razprave v državnem zboru ob posve
tovanju obrtne novele, je vlada vsekakor trdno odločena izvesti 
reformo, tičočo se prodaje piva, želeti pa je nujno, da v predmetni 
ukaz ne privzame določb, katere bi po nepotrebnem motile promet 
in provzročale pivovarnam nove stroške. Zlasti je želeti, da vlada 
ne izda takega ukaza, ki bi oseboval nadležne predpise glede 
oznake steklenic, s tem bi se le naložilo nove izdatke za nabavo 
steklenic, konzumenti pa bi efektivno ne imeli nobene koristi.

Hotelska družba „Triglav“ vzbuja pri občinstvu vedno 
večje zanimanje in se tudi število udeležnikov množi, čeprav 

I potrebna glavnica 300.000 kron še ni pokrita. Opazujemo posebno
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to, da se rodoljubi za to podjetje še bolj zanimajo, ko so si ogle
dali krasne in moderne naprave in lepo razvrstitev posameznih 
objektov. Vsak, ki si to krasno skupino ogleda, je prijetno izne
nađen in prizna, da ni pričakoval, da se je pripravljalnemu odboru 
posrečilo za tako nizko ceno pridobiti take obširne in krasne 
zgradbe. Tudi tujci se o podjetju laskavo izrekajo. Nekateri malen
kostni nedostatki, ki so bili od začetka neizogibni, so se že od
pravili, tako, da je danes vsakdo zadovoljen s stanovanjem in 
restavracijo. Kar se tiče nabiranja udeležnikov, opozarjamo naše 
zaupnike, da pojasnijo vsakemu interesentu, da po načrtu pravil 
noben udeležnik ne bo obvezan zvišati svoje vloge ali 
kaj doplačati in da je torej njegova udeležba omejena le na 
že vplačani delež. To naj se posebno uvažuje, ker mislijo nekateri, 
da je treba pri družbah z omejeno zavezo kakor pri zadrugah 
jamčiti še z enakim zneskom. To je papri hotelski družbi „Triglav“ 
popolnoma izključeno in je tudi utemeljeno v zakonu.

Društvene vesti.
Odborova seja dne 31. julija t. 1. Ob navzočnosti 13 

odbornikov otvarja I. podpredsednik g. Lilleg sejo, imenuje za 
overovatelja zapisnika gg. Janca in Kostevca ter naznanja, da mu 
je bila pravkar izročena ponudba nekega knjigoveza za vezavo 
društvenega koledarja za leto 1908. Sklene se oddajo vezave raz
pisati in se da predsedstvu polna moč, da odda najnižjemu po
nudniku to delo. Na to poroča tajnik, da je bilo od zadnje seje do 
danes izven posredovalnice rešenih 34 dopisov. Poleg drugih so se 
dala pojasnila glede odpovedi, glede dobave špecerijskega blaga 
in glede lesa. Dalje poroča tajnik, da je pevski zbor kot član zveze 
slovenskih pevskih društev sodeloval pri serenadi na čast g. županu 
Ivanu Hribarju. Slednjič predlaga tajnik sprejem 9 novih članov, 
ki se brez ugovora sprejmejo, poročilo pa se vzame na znanje. Za 
tem poroča g. dr. Windischer o prireditvi vseslovenskega 
trgovskega shoda v Ljubljani. Poročevalec se je izrazil zoper 
prireditev shoda sredi septembra t. L, to pa z ozirom na razmere, 
ki so nastale v Postojni. Na udeležbo trgovcev iz Postojne in okolice 
pa moramo računati. Debate se udeleže gg. Drčar, Kostevc, Lilleg 
in Meglič, od katerih se slednji zavzema za to, da se nameravani 
shod na vsak način vrši v prvi polovici oktobra. G. Drčar predlaga, 
naj vprašamo pred vsem nekatere vnanje člane za mnenje glede 
udeležbe na shodu, dalje naj naprosimo nekatere gg. člane, naj 
se izjavijo o umestnosti te prireditve. Predlog se sprejme ter se 
definitivna odločitev, ali se shod vrši ali ne, preloži za prihodnjo 
sejo, ko dojdejo odgovori. Slednjič se je razpravljalo o vprašanju, 
ali bi ne kazalo društvu skleniti z neko slovensko tovarno za milo 
pogodbo za prodajo mila v prid zakladu za „Trgovski dom“. Do 
te razprave je prišlo vsled tega, ker imamo dobro urejeno domače 
podjetje te vrste. Omenjeno podjetje je svoječasno ponudilo družbi 
sv. Cirila in Metoda, da je pripravljeno v prid družbe izdelovati 
milo, a niti odgovora ni dobilo. Pač pa je družba sklenila drugo 
pogodbo. Odbor je sklenil vprašati družbo sv. Cirila in Metoda, 
kako stoji stvar. Če bi družba s tem podjetjem sklenila pogodbo, 
se naše društvo v stvar ne bo vmešavalo, če pa bi družba obstajala 
trdovratno na tem, da za njo izdeluje milo tuje neslovensko podjetje, 
naj stopi predsedstvo z omenjenim slovenskim podjetjem v dogovor 
in naj o zadevi poroča v eni prihodnjih sej. Mnenje odborovo je 
bilo, da, če imamo slovenska podjetja, nikakor ne gre, da bi tuja 
podjetja podpirali in s tem domača uničevali. Posebno se je po
udarjalo, da se mora geslo „Svoji k svojim“ res povsodi uresni
čevati in da so dobro uspevajoča obrt, trgovina in veleindustrija 
najmočnejša opora za prospevanje vsakega naroda. To se kaže pri 
drugih narodih in to moramo tudi mi posnemati. Nato konec seje 
ob 10. uri 25 minut zvečer.

Pevski odsek naznanja, da se vrše pevske vaje našega 
društva odslej redno vsak torek in petek, pričetek ob deveti uri 
zvečer. Gg. pevce, ki so člani pevskega zbora in vse druge 
člane, ki imajo .veselje do petja, vabimo, da se pevskih vaj pridno 
udeležujejo.

*
Čeke so poslali gg.: A. Brezovnik, Vojnik, Jakob 

Perdan, Sodražica; A. Žibert, Ljubljana. Hvala!

Zakladu za „Trgovski dom“ je daroval g. Rafael Thaler, 
trgovec v Škofji Loki, mesto venca pokojnemu prijatelju g. Jakobu 
Rantu 5 K. Iskrena hvala!

f Umrl je dne 6. t. m. v Podragi g. Slavoj Jenko, trgovec 
in posestnik, večletni dež. poslanec itd. itd. Rajnki je bil vnet član 
našega društva in splošno znan kot delaven naroden mož. Bodi 
mu zemljica lahka in prijazen spomin!

Samostojni so postali pred kratkim sledeči člani našega 
društva: Emil Dobrič, trg. z galant, blagom v Ljubljani, Pavel 
Magdič, trg. z modnim blagom v Ljubljani, Božidar Pavčič, trg. z 
meš. blagom v Ljubljani (Zaloška cesta) in Oroslav Schaffer, trg. 
z meš. blagom v Zatični. Navedenim gospodom, ki so vneti člani 
našega društva, želimo obilo sreče!

*

Izlet našega društva ki se je vršil v nedeljo, dne 14. t. m. 
v Belo peč in Podbrezje, je lepo uspel. Izleta se je udeležilo 67 
društvenikov, katerim se je priklopilo popoldne še lepo število pri
jateljev društva. Izlet se je vršil točno po programu. Najprvo so 
si ogledali izletniki krasna Belopeška jezera, pri katerih je zapel 
društveni pevski zbor ob velikem navdušenju dva zbora. Prelepim 
naravnim krasotam se udeleženci kar niso mogli načuditi. Nato so 
izletniki odšli v Radeče, kjer je bil v hotelu „Mangart“ skupni 
obed. Postrežba je bila izborna, cene solidne, za kar gre vsa čast 
hotelirju g. Jalenu. Po obedu je zapel pevski zbor tri zbore, nakar 
smo se odpeljali v Podnart ter odtod šli v Podbrezje. Tu se je 
med kolegi razvila prijetna zabava, h kateri je v veliki meri pri
pomogel društveni zbor, ki je zapel več zborov in čveterospevov. 
V znani gostoljubni gostilni g. Pavlina v Podbrezjah smo bili naj
bolje pogoščeni, za kar gre gosp. Pavlinu vse priznanje. Posebna 
dolžnost pa nas veže izreči g. Pavlinu iskreno zahvalo za njegovo 
izredno gostoljubnost, ker je postavil na kolodvor dva voza, s ka
terima so se starejši izletniki peljali v Podbrezje in nazaj. Tako se 
je ta izlet vršil ob vzornem redu ter ostane ta prireditev izletnikom 
gotovo v lepem spominu. Omenimo še, da smo poslali z izleta 
navdušen brzojaven pozdrav prirediteljem slavnosti v Št. Jakobu 
v Rožu. *

Izkaz posredovalnice slovenskega trgovskega društva 
„Merkur“ v Ljubljani. V službo se sprejmo: 3 poslovodji me
šane stroke za deželo, 1 knjigovodja in korespodent za Reko, 
1 kontorist za Kranj, 7 pomočnikov mešane stroke, 2 pomočnika 
špecerijske stroke, 4 pomočniki manufakturne stroke, 4 pomočniki 
železninske stroke, 1 kontoristinja za Ljubljano, 5 prodajalk, 8 
učencev. Službe iščejo: 3 poslovodji, 3 knjigovodji in korespodenti, 
4 kontoristi, 16 pomočnikov mešane stroke, 6 pomočnikov špece
rijske stroke, 4 pomočniki manufakturne stroke, 3 pomočniki že
lezninske stroke, 3 pomočniki modne in galanterijske stroke, 10 
kontoristinj, 4 blagajničarke, 6 prodajalk. Posredovalnica posluje za 
delodajalce popolnoma brezplačno, za delojemalce proti majhni od
škodnini.
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Trgovsko bolniško in podporno društvo 
v Ljubljani.

Izvleček iz odborove seje z dne 4. julija : I. v društvo je 
bil sprejet 1 član, II. obolenje je naznanilo 16 članov, III. bolniški 
stroški so se povrnili 9 članom v znesku K 598'30, za oskrbo 4 
članov v Leonišču se je izplačalo K 334'29. IV. mesečno podporo 
je prejelo 12 članov v znesku K 640'— in en član fakultativno 
podporo po K 150-— V. drugih raznih dopisov je došlo 39, ki so 
se točno rešili.

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!“

J. Kopač, svečar v Go rici.
jako dober za pecivo ali zdravilo 

kg po K 120 
izpihani pomladanski kg po K 1*60 
čebelni pitanec . . kg po K 1*20

Na debelo v originalnih posodah 
se cena znatno zniža.

Nad 30 let obstoječa, živahna in večjega obsega

v zvezi z gostilno na Gorenjskem, se da za več let v najem. 
Na razpolago je prodajalna z večjimi skladišči. Hiša z dvema 
sobama in vinsko kletjo za gostilno, petimi sobami za stanovanje 
z drugimi potrebnimi prostori. Pri hiši je vrt, gospodarsko poslopje, 

hlev itd. Potrebuje se 5000 kron kapitala 
Pojasnila daje društvo „Merkur“ v Ljubljani.

Agencija JVIerkuF, Trst. 
J. Ulčakar & Go.

Ulica Nicolò Machiavelli štev. 19.
Telefon 1874.

Komisije in zastopstva.
Informacijska pisarna.

v Gorici
v ulici Corso Verdi štev. 22

v najlepšem kraju mesta

Eden teh prostorov bi bil pripraven zlasti tudi za lepo 
kavarno. --------

Reflektanti na te prostore se vabijo, da se s svojimi 
ponudbami obrnejo na načelstvo podpisane Centralne 

posojilnice, ki je lastnica dotičnega poslopja.
V Gorici, dne 2. avgusta 1907.

Načelstvo Centralne posojilnice v Gorici.

V Gorici
se proda

hiša za trgovino.
Hiša je v dobrem stanju, v nji je sedaj zaloga moke 
in testenin, izključna prodaja in zaloga umetnega ledu 
za Gorico in okolico in zastopstvo neke življenske za
varovalnice. Kupec lahko vse prevzame.

Pojasnila daje „Merkur“ v Ljubljani.

Proda ali « najem se odda

hiša za trgovino
blizu postaje Sv. Lucija*Tolmin, ki ima vse ugod

nosti za prospevanje.
Pojasnila daje društvo „Merkur“ v Ljubljani.





SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur“ 
in „Slovenskega trgovskega društva v Celju“.

Letnik IV. V Ljubljani, dne 15. septembra 1907. Št. 9.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Naš koledar.

Vzpodbujeno po vspehih lanskega koledarja je naše 
društvo tudi letos izdalo elegantno vezano priročno knji
žico pod skromnim naslovom „Trgovski koledar 1908“.

Po pravici lahko trdimo, da je to skromen naslov, 
kajti v koledarju je zbrane toliko lepe in poučne vse
bine, da se knjižica lahko imenuje „trgovčev va
demecum“ in je koledarska vsebina takorekoč le na- 
vržek. Iz praktičnih in gmotnih ozirov je pa društvo 
„Merkur“ moralo izdati te praktične članke v obliki 
koledarja, ker se tako bolj razširijo in tudi lažje raz- 
pečajo. Potrebno se nam zdi v prvi vrsti opozarjati 
na to, naj se stari društveni koledar ne vrže proč, 
ampak spravi v knjižnico, kjer je vedno pri roki, da 
se človek lahko vsak čas informira, če kaj potrebuje. 
Letošnji koledar ima na primer drugačno vsebino nego 
lanski in je iz lanskega koledarja le najvažnejša vse
bina privzeta; le to, kar se pogosteje rabi. Društvo se 
bo trudilo, da bo vsako leto opremilo koledar s kar 
najbolj zanimivo in poučno vsebino in da se bo na ta 
način iz teh koledarjev nanizala cela knjižnica, v kateri 
bo zastopano vse, kar potrebuje inteligenten in izo
bražen trgovec bodisi za svoj obrt bodisi za življenje. 
Predvsem se bodo poljudno razlagali za trgovca važni 
zakoni dalje navodila za prakso in vsakdanjo potrebo, 
vobče torej vse, kar mora trgovec ali obrtnik vedeti, ozir. 
se poučiti, da doseže svojemu stanu primerne vede. 
Kajpada je tega gradiva jako veliko in se ne da 
spraviti v enega ali dva koledarjeva letnika, zato se 
bo pa v koledarju leto za letom priobčevalo najpo
trebnejše in sčasoma obdelalo vse, kar je količkaj 
važnosti za trgovski ali obrtni stan. Iz tega stališča se 
mora torej smatrati društveni koledar kot izobraže
valno knjižico, ki ohrani svojo trajno vrednost tudi 
po preteku solnčnega leta, ko se sicer druge koledarje 
vrže proč ali sežge. Popolnoma na mestu je torej naše 
priporočilo, naj se naš koledar shrani in večkrat pre
gleda kazalo, da se takoj ve, kam je treba seči po 
informacije v slučaju potrebe.

Lanski koledar je jako ugajal, o tem je bila 
splošna sodba. Letošnji, ki je pravkar izšel, ima pa še 
bolj obširno vsebino, ki bo gotovo veselila vsakega in 
ga tudi zadovoljila. Ker je koledarjeva vsebina nave
dena med „Društvenimi vestmi“, hočemo na tem mestu 
opozoriti le na bolj važne stvari, ki jih vsebuje letošnji 
koledar, ter omeniti razloge, ki so vodili redakcijski 
odsek, da jih je priobčil.

Uvozna carina špecerijskega blaga, 
južnega sadja, dišav (drogve) in semen je 
bilo potrebno objaviti, ker se v naše dežele največ 
uvažajo ti predmeti. V jako razvidnih in abecedno urejenih 
tabelah je navedena carina omenjenih predmetov, ki je 
stopila v veljavo s 1. marcem t. 1. Te tabele ne bodo 
le zanimale onih, ki imajo opraviti s temi predmeti, 
ampak vsakdo se bo rad informiral, koliko znaša carina 
ob uvozu od te ali one stvari in pri kakem predmetu 
si bo lahko tudi razlagal, zakaj je tako drag. Marsikdo 
se bo vpraševal, zakaj je od ene stvari plačati tako 
visoka carina, dočim je druga prosta. To ga bo na
potilo, da bo študiral vprašanje o carini in carinskih 
pogodbah, kar je janimivo in tudi važno za vsakega, 
ki hoče kaj več vedeti o narodnem gospodarstvu.

Ker ima naša trgovina in industrija kupčijske 
zveze s tujimi državami, je koledar priobčil avstrij
ske konzulate, in sicer v onih državah, ki pridejo 
največ v poštev za naše dežele. Konzulati so naša 
kupčijska zastopstva v inozemstvu in vesten trgovec 
se bo obračal nanje po informacije ali po pomoč.

Jako obširno in temeljito je obdelana panoga 
trgovskega poslovanja, kateri mora trgovec posvetiti 
največjo skrb, namreč knjigovodstvo. Razpravi se 
vidi, da jo je spisal praktik, ki se dannadan peča s 
knjigovodstvom in ki je torej tudi zmožen podati to 
tvarino v lahko umljivi in praktični obliki. Takega 
spisa še nismo imeli v slovenskem jeziku, zato je 
tembolj pozdravljati, da se bo v koledarju razširil med 
slovenske trgovce, zlasti pa med nastavljence in va
jence, ki bodo veliko pridobili s študijo tega spisa. 
Knjigovodstvo je pisano zanimivo, vestno in praktično,
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predočeno z različnimi formularji v boljše razume
vanje.

Veliko aktualnost in važnost ima za trgovce, 
bodisi šefe ali nastavljence marljivo in lahko umljivo 
sestavljeni spis „Pokojninski zakon za zasebne 
uslužbence“. Ker je pokojninsko zavarovanje za 
nastavljence takorekoč ekzistenčno vprašanje, smo pre
pričani, da je društvo v polni meri ustreglo s tem 
spisom. Vse, kar je treba vedeti o tej stvari, je teme
ljito in praktično obdelano in da ne izgubljamo besed, 
je s tem dovolj povedano, da je to razpravo spisal 
veščak Silv. Škerbinec.

V dopolnilo vestne razprave o varstvenih 
znamkah v lanskem koledarju ima letošnji tri vzorce 
prošenj za registriranje varstvenih znamk, ki bodo prav 
dobro došli interesentom.

Omenili bi lahko še veliko točk lepe koledarjeve 
vsebine, toda prostor nam ne dopušča, da bi oceno 
preveč razširili. Omenjamo le, da se je obdelalo po
stopanje, kako se pokvarjeni kolki in kolkovne vred- 
nostnice zamenjajo, varstvo iznajdb in vzorcev, pomen 
in delokrog trgovskih in obrtniških zbornic, oziralo se 
je na izpremenjeni obrtni red glede trgovskih obrtov, 
za katere je treba odslej dokazati usposobljenost, po
jasnilo pravno razmerje med šefom in nastavljencem, 
opisalo novi čekovni zakon itd.

Vsakdo naj se pa sam prepriča, če je koledar 
vreden pohvale, s tem, da si ga nabavi in pregleda. 
Čudil se bo bogati vsebini in hvaležen bo društvu 
„Merkur“, ki mu nudi v lepi elegantni knjižici toliko 
zanimivega in potrebnega skoro zastonj.

Sezite po koledarju in priporočajte ga tudi drugim.

O varstvenih znamkah.
Piše dr. V. Murnik.

(Dalje) *)

Glede kolkovanja blagovnega seznama, ki ga je 
v petih oziroma šestih izvodih predložiti po § 1. od
redbe trgovinskega ministrstva z dne 15. decembra 1906, 
drž. zak. št. 248**) in kolkovanja odtiskov, narejenih s 
predloženim kolčnikom***), ki jih je po § 3. te odredbe 
predložiti, je trgovinsko ministrstvo sporazumno s 
finančnim ministrstvom z razpisom z dne 19. aprila 
1907, št. 1095 trgovskim in obrtniškim zbornicam po
jasnilo, da so ti blagovni seznami in odtiski kolka 
prosti, ker so izključno pripomočki za uradno poslo
vanje uradov za varstvo znamk.****)

*) Glej št. 1., 2. in 3. letošnjega letnika „Slovenskega 
Trgovskega Vestnika“.

**) Glej letošnjo št. 1. na str. 5. točko 2.
***) Glej letošnjo št. 2. na str. 17. pri točki 4.

****) Tudi 4 izvodov znamk, ki jih je v zmislu zakona 
predložiti, ni treba kolkovati.

Zbornični znamčni register.

Ako prošnja in njene priloge ustrezajo vsem za
konitim zahtevam, se en izvod znamke priloži znam- 
čnemu registru, ki ga je voditi trgovski in obrtni zbornici.

Znamčni register je napravljen po vzorcu, ki ga 
je določilo trgovsko ministrstvo z razpisom z dne 
18. aprila 1890, št. 15.377 in glede nekaterih rubrik 
izpremenilo z razpisom z dne 29. decembra 1906, 
št. 34.489. Znamčni register mora po teh razpisih imeti 
naslednje rubrike:
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Kar se tiče vpisa znamk, nam je o znamčnem 
registru omeniti naslednje :

K 1. rubriki: Vpise v znamčni register je bilo 
začeti s številko 1 in jih je po vrsti nadaljevati z za
porednimi številkami. To zaporedno numeriranje znamk 
v znamčnem registru pa je za prioriteto (prednost) 
znamke brez pomena in se s prioriteto ne krije 
nikakor ne brez izjeme na ta način, da bi bila z višjo 
številko združena poznejša prioriteta. To pa zategadelj, 
ker je zaporedno numeriranje uvedeno le radi večje 
preglednosti znamk in radi reda v registrih posameznih 
trgovskih in obrtniških zbornic, in ker bo v primerih, 
v katerih trgovinsko ministrstvo ugodi pritožbi proti 
odklonitvi registriranja, višja številka poznejšega regi
striranja vkljub temu za znamko pomenila prejšnjo 
prioriteto. Prioriteta kakšne znamčne pravice se ustanovi 
še le s časom predložitve vsem zakonitim zahte
vam ustrezajoče znamke pri trgovski in obrtniški 
zbornici. Zategadelj znamke, pri kateri so zadržki glede 
na njeno zakonitost z ozirom na določbe §§ 3. in 4. 
znamčnega zakona ali pa glede na zahteve po določbah 
§ 13. tega zakona, sploh ni moči registrirati. Le glede 
onih znamk, pri katerih treba predložiti poskuske, je 
dovoljena izjema. Omenili smo že, da v primerih, ko 
treba za izgotovitev poskuskov posebnih priprav in teh 
priprav ni moči takoj oskrbeti, more trgovska in obrt
niška zbornica dovoliti primeren rok za 'poznejšo
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predložitev poskuskov s pristavkom, da bo, če se ob tem 
roku poskuski ne predlože, smatrati vloženo znamko 
za neregistrirano. Razen tega primera pa se ob na
tančnem ravnanju po predpisih ne more zgoditi primer, 
da bi se znamka registrirala ob zadržkih, ki se odpravijo 
šele pozneje. Ob navedenem izjemnem primeru pa 
se ima registriranje ravno tako izvršiti, kakor če bi 
znamka ustrezala vsem zakonitim zahtevam, ker je pri 
poznejši predložitvi poskuskov znamki tako prvotna 
prioriteta ohranjena, če pa se poskuski ne predlože, 
pa se itak znamka izbriše.

V rubriko 2 je prilepiti izvirno znamko. Poleg 
znamke je zaznamovati število predloženih poskuskov.

K 4. rubriki je pripomniti, da je tvrdke vpisati 
natančno z besedilom, kakor so trgovinskosodno pro
tokolirane. V to rubriko je vpisati tudi kakšno poznejšo 
premembo tvrdke, to pa le tedaj, če se ni niti glede 
posesti podjetja niti glede osebe posestnika izvršila 
kakšna prememba. Zaznamovanje premembe tvrdke je 
utemeljiti v rubriki 9 znamčnega registra.

V rubriko 5 je poleg oznamenila podjetja in 
njegovega stojališča vpisati tudi blago, za katero je 
znamka namenjena. Na pr.: Podjetje: trgovina z me
šanim blagom v Ljubljani. Blago: čaj. Pri vpisih za 
celo vrsto blaga, kjer treba predložiti blagovni seznam 
v 6 oziroma 5 izvodih*), je en izvod tega seznama 
pritrditi v to rubriko.

Rubrika 9 je določena za vpise kakor na pr. 
o predloženih dokazih za pravico do odlik, omenjenih 
v § 4. znamčnega zakona, ter za označitev, kako se 
bo nameščala oziroma rabila registrirana znamka. Pri 
znamkah, ki obstoje iz več delov, je natančno v tej 
rubriki navesti, na katerem delu blaga ali njegovega 
ovoja se bo nameščal vsak posamezen znamčni del.

Certifikati o registriranju znamk.
Drugi izvod znamke vrne urad za registri

ranje znamk stranki s posebnim potrdilom ali cer
tifikatom. To potrdilo mora obsegati po § 14. 
znamčnega zakona : d) zaporedno številko registra, 
6) dan in uro, ob kateri se je znamka podala, č) ime 
ali tvrdko, na katero se je znamka vpisala, d) ozname
nilo podjetja in blaga, za katero je znamka namenjena. 
Če je bilo treba predložiti poskuske, je v potrdilu 
navesti tudi število predloženih poskuskov.

Osrednji znamčni register.
Ostala dva po prosilcu predložena izvoda 

znamke je predložiti trgovinskemu ministrstvu. Eden 
teh izvodov je določen za avstrijsko trgovinsko mini
strstvo, drugega pošlje le-to ogrskemu trgovinskemu 
ministrstvu. Ta izvoda predloži trgovska in obrtniška 
zbornica z dvema docela enakima seznamoma, ki ob
segata iste podatke, kakor zbornični znamčni register.

*) Glej letošnjega letnika št. 1. na strani 5. pri točki 2.

Poslati jih ji je v začetku vsakega meseca za vse 
znamke, registrirane v prejšnjem mesecu.

Trgovinsko ministrstvo mora voditi osrednji 
znamčni register in znamke objaviti, kakor 
določa § 17. znamčnega zakona, ki se glasi:

„Pri trgovinskem ministrstvu se mora voditi 
osrednji znamčni register, v katerega je pri trgovskih 
in obrtniških zbornicah registrirane znamke vstavljati 
po redu, kakor dohajajo.

V osrednji znamčni register se morajo sprejemati 
isti podatki, katere obsegajo registri pri trgovskih in 
obrtniških zbornicah (§ 14.).

V dotičnih uradnih prostorih mora biti za vpogled 
razgrnjen osrednji znamčni register in pa abecedno 
urejeni katalogi, katere je treba napraviti o njegovi 
vsebini in jih vedno vestno oskrbovati.

Isto velja o poskusih (§ 13.).
Ko so se znamke vpisale v osrednji znamčni 

register, je objaviti njih odtiske, za kar se porabijo 
vpodani kolčniki (§ 13.).“

K tem določbam je pripomniti, da je znamčna 
pravica že z vložitvijo znamke pri trgovski in obrtniški 
zbornici osnovana, ne pa še-le s sprejemom znamke 
v osrednji znamčni register pri trgovinskem ministrstvu. 
Vložitev znamke v osrednjem registru ima le evidenčne 
namene, osrednji register je le zbirka za vse znamke, 
ki so se že registrirale v zborničnih registrih, kateri 
edini morejo osnovati znamčno pravico. Sprejema v 
zborničnem registru vložene znamke v osrednji znamčni 
register nikakor ni smatrati za odredbo trgovinskega 
ministrstva, s katero bi se zakonitost registriranja 
kakšne znamke končno veljavno priznala, tem
več samo za upravni činv dosego razvidnosti 
vseh v tuzemstvu registriranih znamk. Če bi bila 
kakšna razlika v izvedbi med znamko, vloženo v 
zborničnem registru, in znamko, vloženo v osrednjem 
znamčnem registru, je samo znamko v zborničnem 
registru smatrati za avtentično.

Po zadnjem odstavku § 17. je treba znamke 
objaviti. Te objave pošilja ministrstvo trgovskim in 
obrtniškim zbornicam, da so strankam na vpogled. 
Stranke pa si morejo tudi naročiti te v založbi c. kr. 
dvorne in državne tiskarne izhajajoče objave. Izdaja 
jih ministrstvo pod naslovom „Osrednji znamčni 
oglasnik“ („Zentral markenanzeiger“). Po
sebna izdaja skupine I, obsegajoče kovine, 
kovinsko blago, orodje, instrumente in stroje (Sonder
ausgabe der Gruppe I des Zentralmarken
anzeigers) izide, če se oglasi najmanj 50 naročnikov. 
Besedne znamke se objavljajo v seznamu besednih 
znamk (Wortmarkenverzeichnis).

„Osrednji znamčni oglasnik“ izhaja me
sečno; za 1. 1907. je prva številka, ki obsega meseca 
januarja 1. 1907 registrirane znamke, izšla 10. marca

9*
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1. 1907. Ta oglasnik stane za celo leto 48 kron, za 
pol leta (1. ali 2. poluletje) 24 kron in četrtletno (1., 
2., 3. ali 4. četrtletje) 12 kron. Posamezni zvezki sta
nejo po 50 vin. za tiskovno polo. Cena za starejše 
letnike osrednjega znamčnega oglasnika znaša za let
nike 1898—1902 po 16 kron, za letnike 1903—1906 
pa po 24 kron. Letnika 1896 in 1897 sta razprodana.

Posebna izdaja skupine I osrednjega 
znamčnega oglasnika izhaja tudi mesečno; za 1. 1907 
je prva številka, ki obsega v mesecu januarju 1907 
registrirane znamke, izšla 15. marca 1907. Stane celo
letno 15 K, posamezni zvezki stanejo 1 K 50 vin. Za 
starejše letnike je cena in sicer za letnike 1896—1902 
po 5 kron, za letnike 1903—1906 po 7 kron.

Seznam besednih znamk je letos izšel 
1. aprila 1907 ter obsega 1. 1906 I. v osrednji znamčni 
register vpisane besedne znamke, II. od registriranja 
izključene besedne znamke in III. izbrisane besedne 
znamke. Seznam stane 6 kron. Za starejše letnike je 
plačati in sicer za seznam 1895—1901 3 krone, za 
letnika 1902 in 1903 po dve kroni, za letnik 1904 
tri krone in za seznam 1896—1905 deset kron.

Naročilne priglase je poslati na osrednji znamčni 
arhiv c. kr. trgovinskega ministrstva (Zentralmarken
archiv des k. k. Handelsministeriums), denar pa na 
c. kr. poštni hranilnični urad na Dunaju za osrednji 
znamčni arhiv po poštni nakaznici ali po poštnem čeku.

Povrnitev predloženih pomočkov in dokazil.
Po izvršenem registriranju se stranki praviloma 

vrnejo predloženi pomočki in dokazila. Ker pa je 
večina trgovskih in obrtniških zbornic strankam do
kazila vračala brez izjeme, celo ne da bi se bili podatki 
teh dokazil zaznamovali za kakšno poznejšo potrebo, 
se je ponovno zgodila neprilika, da se pozneje potrebni 
podatki niso mogli več oskrbeti, ko je predložitev teh 
dokumentov postala važna ob priliki kakšnega prav
nega spora ali ob priliki poizvedb o pravnosti znamke, 
in so se dokumenti med tem stranki izgubili.

Trgovinsko ministrstvo je zategadelj pozvalo 
trgovske in obrtniške zbornice, da podatke po 
strankah pri registriranju ali pri poznejših vpisih v 
znamčni register predloženih javnih listin (diplom 
o odlikah i. pod., notarskih aktov i. t. d.), predno jih 
vrnejo stranki, natančno zabeležijo, da se dotične listine 
po teh podatkih vedno morejo lahko in sigurno po
iskati pri dotičnih uradih. Po strankah predložene 
zasebne listine pa je pridržati pri uradu za 
registriranje znamk in strankam vrniti le, če 
predlože poverjene prepise.

Priporočati je zategadelj, da si stranke, predno 
vlože prošnjo za registriranje kakšne znamke, katerim 
treba priložiti zasebne listine, oskrbe poverjene pre
pise teh listin in te prepise prilože prošnji.

___________ (Dalje prih.)

Karteli, ringi in trusti.
Spisal Rudolf Šega.

V 5. številki „Slovenskega Trgovskega Vestnika“ 
je priobčil gospod Silvester Škerbinec članek, naslovljen 
„Kondicijske združbe, karteli, ringi in trusti.“ 
Ta razprava po mojem mnenju ne odgovarja popolnoma 
faktičnim razmeram in so posamezni pojmi premalo 
jasno orisani. Ker bodo te gospodarske organizacije 
brezdvomno odločilno vplivale ne le na vse gospodarsko 
življenje, temveč tudi na državnopolitični razvoj, naj mi 
bo dovoljeno, da spričo velike važnosti teh gospodar
skih organizacij nekoliko dopolnim omenjeni članek 
gospoda Silv. Škerbinca.

Najprej naj odgovorim na vprašanje, ali naš pojem 
kartel velja le za organizacije producentov ali pa tudi 
za komercialne, trgovske organizacije. Večina pisateljev, 
ki se bavijo s kartelnim vprašanjem, smatra brezdvomno, 
direktno ali indirektno, pojem „kartel“ le za organi
zacije producentov.*)

Sicer je vsekako res, da oba specialista za kar
telno vprašanje, Liefmann in Goldstein, govorita 
v svojih spisih le o podjetnikih oziroma podjetjih. 
Toda če natančno študiramo obe knjigi, v katerih se 
Liefmann peča s terminologijo, vidimo, da smatra pi
satelj vendarle za kartele le organizacije podjetnikov- 
producentov. Liefmann razlikuje predvsem med popol
noma špekulativnimi ringi trgovcev in trajnimi organi
zacijami le-teh, katere nazivlje trgovske kartele, ker 
imajo namen „da drže kolikor mogoče korak s cenami 
producentov.“ Vsekako pa vidimo, da igrajo pri njem 
te trgovske organizacije v okviru kartelov le podrejeno 
vlogo napram kartelom producentov, kajti v zadnjih 
odstavkih svoje knjige govori le o producentih in sicer 
o industrijalnih producentih. Naposled pa pride do 
zaključka, da je produkcija še najpripravnejša za skle
panje kartelov.

Ne morem tajiti, da so tudi organizacije trgovcev, 
v prvi vrsti veletržcev, zelo podobne kartelom, ker se 
itak le kot nekaka reakcija zoper kartele producentov 
ustanavljajo in razvijajo. Vendar se pa moram pridru
žiti večini pisateljev in omejiti pomen „kartel“ le na 
producente. Kartel je torej: zveza producentov. 
Pri tem me vodijo naslednji razlogi:

Če ne razločujemo vsaj nekoliko bolj ostro 
med subjekti teh organizacij, tedaj se nam prav lahko 
zgodi kakor onim, o katerih pravi Liefmann, in sicer

*) Kleinwächter (Die Kartelle.): Kartelle sind Überein
kommen der Produzenten ..." Brentano (Mitteilungen der Ge
sellschaft ösferr. Volkswirte 88/89) : „Koalitionen von Produzenten...“ 
Diehl (Nationalökonomische Betrachtungen zur Frage der recht
lichen Regelung der Kartelle, „Zeitschrift für Handelsrecht, LVI.): 
„. . . sind Vereinigungen von Produzenten.“ Paul de Roussiers 
(Les Syndicats Industrieis de Producteurs en France et à 1’ Etranger) : 
...... une association de producteurs ..."
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popolnoma opravičeno, da še danes kartele, ringe, 
truste, sindikate, sploh vse organizacije, ustanovljene 
v svrho prevladanja trga, v en lonec mečejo.

In ravno na razliko med producentom in trgovcem 
moramo polagati največjo važnost. Po mojem mnenju 
zavzemajo organizacije producentov, torej karteli, kon
vencije, sindikati, v današnjem narodnem gospodarstvu 
popolnoma samostojno stališče, vsled česar jih moramo 
tudi pri določevanju definicije popolnoma ločiti. Pri 
tem nočem vpoštevati dejstva, da igrajo združbe trgovcev 
v svrho reguliranja cen faktično podrejeno vlogo. In 
če se bodo karteli bodoče tako razvijali, kakor do zdaj, 
tedaj bodo omenjene združbe trgovcev še bolj izgubile 
svoj prvotni pomen. S tem bo prišlo zopet do onega 
starega razmerja med produkcijo in trgovino v narodnem 
gospodarstvu, da zavzemaj namreč produkcija prvo 
mesto in prevlado na trgu. Naloge, ki jih skušajo pro
ducenti rešiti s pomočjo svojih kartelnih organizacij, 
so narodnogospodarsko mnogo večjega pomena nego 
naloge podobnih organizacij trgovcev. Pri tem naj 
omenim le eno, da namreč vsi pisatelji smatrajo vedno 
naraščajoči kapitalni riziko za najvažnejši in 
gospodarsko opravičeni vzrok, da se ustanavljajo kar
teli. V tem so popolnoma edini — strogo liberalni 
gospodarski politiki kakor Brentano, in pa oni, ki 
se navdušujejo za varstveno carino, kakor S ehm o 11 er. 
Čim večji je vsled izpreminjanja industrije v veleobrat 
pod vlado kapitala kapitalni riziko, tem večjo narodno
gospodarsko važnost bodo imele te organizacije, tem 
manjša bo pa iz popolnoma naravnih vzrokov relativna 
važnost vmesne trgovine. In ker močnejši karteli orga
nizirajo obenem tudi eksport, tedaj bo postala tudi ta 
važna naloga današnje veletrgovine bolj in bolj funkcija 
velikih kartelov. V obliki organizacije odjemalcev poleg 
organizacije ponujalcev že dandanes nadomeščajo višje 
organizirani karteli vmesno trgovino. Faktično torej 
izgublja vmesna trgovina vsled industrijalne organizacije 
svoj gospodarski pomen, obenem se pa zmanjšuje tudi 
naloga in kapitalni riziko tega gospodarskega faktorja. 
Popolnoma jasno vidimo to pri trgovini s premogom 
in surovim železnim blagom.

Toda nele po svojem nastanku so te organizacije 
trgovine in industrije popolnoma različne, temveč tudi 
v bistvu. Pripomnim naj le, da karteli producentov, 
kakor hitro so nekoliko trdnejše organizirani, torej že 
kot cenovni karteli vedno vplivajo na gospodarski razvoj 
dotične produkcijske stroke, dočim trgovina že po svoji 
naravi ne more tako vplivati. Vsled tega so vse take 
trgovske organizacije pravzaprav le efemernega značaja, 
zadruge odvisne od milosti kartelov ali pa varstvene, 
obrambne zadruge zoper kartelne združbe producentov.

Tako so n. pr. pred nedavnim časom nastale v 
nemški in avstrijski tekstilni industriji združbe gro
sistov. V teh združbah zastopajo grosisti svoje skupne

interese nasproti kartelom fabrikantov ter določajo pro
dajne cene, da korakajo s cenami, katere določajo 
karteli producentov. Kolikor sem mogel razvideti, za
stopajo te družbe tudi občne stanovske interese dotičnih 
trgovskih strok in ravno v tem se razločujejo od špe- 
kulacijskih družb, ringov, ki delajo edinole mono
polistično cenovno politiko, obenem pa tudi od kartelov 
producentov, ki so ustanovljeni tudi le v svrho pro
dukcijske in cenovne politike. Tako je torej najbolje, 
da rabimo pojem kartel, in pa besede konvencija, 
sindikat, comptoir, le za organizacije producentov in 
sicer modernih kapitalističnih producentov.

Imamo pa dve kategoriji kapitalističnih produ
centov : industrijske in poljedelske. V evropskih državah 
igrajo poljedelski karteli le podrejeno vlogo. Vzrok 
temu je brezdvomno ta, da se je naše poljedelstvo 
vedno zoperstavljalo velikemu kapitalizmu, vsled česar 
so se ohranila majhna kmetska posestva. Ravno na
sprotno se pa godi v ameriški agrarni produkciji. 
Faktično moramo pa organizacije poljedelskih produ
centov, v kolikor hočejo monopolistično prevladati trg, 
prištevati kartelom. Seveda moramo pa te kartele strogo 
ločiti od navadnih nakupovalnih in prodajnih zadrug. 
Teh ne moremo smatrati za kartele, ker nočejo pre
vladati trga, temveč hočejo doseči le dobiček pri ceni 
in razpošiljevanju.

Tako si na podlagi tega kratkega razmotrivanja 
lahko napravimo definicijo za kartel: Kartel je po 
pogodbi sklenjena zadružna organizacija 
industrijskih ali poljedelskih podjetnikov, 
ki naj ureja produkcijo in prodajanje ter s 
tem monopolistično vpliva na trg.

V kartelu združeni podjetniki obdrže svojo samo
stojnost in oddajo navadno le del svoje avtonomije; 
pri cenovnih kartelih le odločevalno pravico o prodajnih 
cenah in pogojih, pri višje organiziranih pa tudi pravico 
individualno občevati z odjemalci. Pri trustu je pa to 
popolnoma drugače.

Toda predno preidemo k trustu, oglejmo si še 
takozvane cornerje in ringe. Corner je nakup, če 
mogoče, vsega na trgu se nahajajočega blaga, da se 
ga monopolizira. Že v starem veku*) dobimo poskuse, 
n. pr. nakupiti vse žito na trgu ter si na ta način pri
dobiti monopol, da se potem popolnoma poljubno 
določa prodajno ceno. Kot ring smatramo torej združbo 
več trgovcev, da skupno izvedejo „corner“. Ring torej 
ni pogodba med samostojnimi podjetniki, temveč je 
družbeno podjetje in sicer v svrho skupnega trgovskega 
obrata. Ring ima namen s tem, da nakupi vse na trgu 
se nahajajoče blago, ustvariti veliko potrebo na trgu, 
vsled česar se bodo cene zvišale — ring bo pa napravil 
lep dobiček. Ta gospodarska oblika je torej edinole

*) Dr. Emil Steinbach: Der Staat und die modernen Privat
monopole.
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špekulativno podjetje; ideal ringa je hitro se me
njajoče in velike diference v cenah. Tipičen slučaj ringa 
je bila francoska société des metaux 1. 1887, katero je 
vodil Secrétau. Ta ring je skoro z vsemi bakrenimi 
rudniki sklenil pogodbo, po kateri so se ti zavezali, 
da bodo pet let vso svojo produkcijo dobavili po 
65 funt-šterlingov. In takoj nato je cena poskočila na 
80 funt-šterlingov. Družba je pa opustila, napraviti enake 
pogodbe tudi z velikimi ameriškimi rudniki v Montani, 
Anacondi, Hecli in Calumetu, kakor tudi z japonskimi 
in kineškimi. In ti so napravili med seboj kontrasindikat, 
ki je v par tednih znižal ceno bakra od 80 na 40 funt- 
šterlingov. Posledica tega je bila, da société de metaux 
ni mogla izpolnjevati svojih obveznosti in je postala — 
bankrotna.

Pri določevanju pojma „trust“ imamo večje 
težkoče, ker je trust — če ga natančneje opazujemo — 
precej meglen stvor, posebno v svojem najnovejšem 
razvoju. Ameriški frusti so stopili na mesto takozvanih 
„pools“, ki so bili popolnoma podobni našim kartelom, 
in so vedno bolj in bolj izgubljali svoj prvotni korpo
rativni zadružni značaj ter se polagoma izpremenili v 
popolnoma kapitalistično velepodjetje. Prvotno 
so trust na ta način ustanovili, da so vse akcije več 
podjetij izročili nekaterim (7 ali 9) zaupnikom (trustees), 
ki so za to izdali posebna potrdila (trust certificates). 
Certifikati so bili prenesljivi, akcije ne. Tako so imeli 
trustees odločilno besedo, posestniki certifikatov pa le 
pravico do dobička.

Namen trustov je, napraviti iz prvotno demokra
tične organizacije industrije več akcijskih družb, 
ki so med seboj konkurirale, — oligarhično centra
lizirano organizacijo v okvirju enotne upravne 
družbe, ki more zadobiti vsled združenih operacij 
monopol na trgu. Kot truste moremo definirati: vsled 
koncentracije kapitala ali asocijacije na
stala velepodjetja s centralističnim vod
stvom, ki hočejo monopolistično vplivati 
na trg.

V Angliji in Ameriki imamo zelo malo kartelov. 
V Angliji imamo takozvane amalgamations, ki so 
bolj podobni ameriškim trustom nego pa našim kar
telom. Sicer je pa tudi oblika ameriških trustov izpo
sojena iz angleškega prava. Največ kartelov imamo v 
Nemčiji in v Avstriji, katero imenuje neki pisatelj 
„klasično deželo kartelov“.

Določbe za poslovni promet z avstro- 
ogrsko banko.

(Dalje.)

V slučaju, da se prekliče prenos, je plačati pri
stojbino 1 krone. Preklicati že odobrenega prenosa 
ni mogoče.

Nepravilno sestavljeni, popravljeni in taki čeki 
ki imajo med tiskanimi vrstami kake pisane pridatke, 
se ne honorirajo.

12. Banka da čekovne blankete po potrebi 
vsakemu imejitelju računa po 50 komadov proti potr
dilu in vračilu stroškov 4 vin. pro komad. Imejitelj 
računa je obvezan skrbno spravljati čekovne blankete, in 
trpi sam vse posledice in škodo, ki morebiti nastane 
vsled izgube teh blanketov, če ne naznani pismeno 
bančnemu zavodu, ki vodi njegov račun, pravočasno 
izgube, da prepreči izplačevanje na nepooblaščene.

Ravno tako je imejitelj računa banki odgovoren 
za to, da izpolni netiskane prostore na blanketih na 
tak način, da je ponarejanje izključeno. V interesu 
imejitelja žiro-računa se morajo blanketi, ki so maku- 
lirani (sprideni), vrniti banki, opremljeni s tvrdkino 
znamko ali podpisom imejitelja.

13. Vsak lastnik žiro-računa da lahko pri bančnem 
zavodu, pri katerem ima svoj žiro-račun, prepisati vsote 
od svojega računa na vsakega, kateri je v kliring-pro- 
metu c. kr. poštne hranilnice na Dunaju ali kr. ogr. 
poštne hranilnice v Budimpešti. Naznaniti mora 
številko računa, ime in bivališče lastnika poštnohra- 
nilničnih računov.

Take prenose posredujejo vsi bančni zavodi na 
avstrijska in tudi ogrska mesta.

14. Za take prenose se vporabljajo beli in 
rdeči čeki. Najprej se izpolni beli ček, tako kot bi 
mislil izpolnitelj čeka direktno dvigniti kak znesek, 
torej namesto ordre postavi besede „na mene (nas) 
samega“. Na tako izpolnjen in podpisan ček se 
mora v svrho prenosa na poštno hranilnični račun na 
sprednji strani povprečno čez tekst napisati 
„dispozicija“ glaseča se:

„V odobrenje pri c. kr. poštnohranilničnem uradu
na Dunaju na račun štev........... (ime, tvrdka)..............
v (kraj).............. “

oziroma :
„V odobrenje pri kr. ogr. poštnohranilničnem

uradu v Budimpešti na račun štev......... (ime, tvrdka)
..................v (kraj).....................“

Da je dispozicija pisana povprečno čez ček ve
ljavna, mora jo izdajatelj vnovič podpisati. 
(Dispozicije lahko tudi tiska s štampilijo.)

Dispozicijo za tak prenos na poštnohranilnični 
račun sme vedno povzročiti le izdajatelj čeka, 
nikdar pa kak tretji imejitelj.

15. Če želi lastnik žiro-računa istočasno več 
prenosov, zadošča, da izda rdeči, oziroma beli ček glaseč 
se na skupno imenovano vsoto. V tem slučaju se mora 
na čeku ozirati na priloženi popis posameznih 
tvrdk, na katere se hoče pripisati.

16. Če razpolaga imejitelj žiro-računa z večjo 
vsoto, kot znaša njegova imovina pri banki, ne zavrne
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samo banka izplačitve, temveč si pridrži tudi pravico, 
pretrgati z njim takoj vsak promet. Če razpoloži s 
celo imovino, pokaže s tem namen, končati svoj 
račun pri banki. Če konča svoj žiro-račun, mora pri 
zadnjem dvigu vrniti vse še neporabljene čekovne 
blankete banki, ki vodi njegov žiro-račun.

17. Kontra knjige se morajo pri vsaki vlo
žitvi, vsakrat, ko se vlože ali vzamejo inkaso papirji 
in drugače čimvečkrat mogoče, najmanj pa mesečno 
enkrat v svrho vknjiženja kreditnih točk predložiti. 
Vknjiženje kreditnih točk, oziroma odpis vrnjenih inkaso 
papirjev oskrbujejo uradniki banke. Debet točke mora 
oskrbovati imejitelj sam, ravno tako soštevanje v kre
ditu in v debetu.

Žiro-računi se sklepajo koncem meseca junija in 
decembra vsako leto. Saldo se vnovič prepiše in ime
jitelj žiro-računa poizve v uradnih urah vedno pri banki 
znesek svoje imovine.

V svrho popolnega soglašanja si pridrži banka 
pravico, naznaniti imejitelju žiro-računa od časa do časa 
pismeno znesek njegove imovine s prošnjo, naj ta 
obratno potrdi pravilnost zneska.

Tujim osebam se ne daje nikakih pojasnil o 
stanju žiro-računa.

18. Banka pričakuje, da se imejitelji žiro-računov 
imenovanih pravic redno poslužujejo, da vporabljajo 
napravo žiro-računa le zase ali za druge imeji
telj e računov in da obdrže trudu primerno 
gotovino vedno nedotaknjeno. Pridrži si pravico, 
pretrgati trgovsko zvezo v žiro-računu brez pojasnil 
potom pismenega obvestila, če se temu pričakovanju 
ne ugodi ali če smatra iz drugih vzrokov za potrebno, 
primerno pretrgati vsako zvezo.

19. Banka opravlja brezplačno za imejitelje 
računov vsa plačila, prenose, odračune in vnovčevanja 
(izvzemši točko 9 C b), c) in d), ki izvirajo iz žiro- 
prometa.

Imovine v žiro-prometu banke ne obrestuje.
Izpremembe določil za promet v bančnem žiro- 

prometu postanejo pravomočne 14 dni potem, ko so 
se potom javnih lepakov v dotičnem bančnem zavodu 
razglasile.

V. Promet z nakaznicami.
1. Bančne nakaznice izdaja banka v vsakem po

ljubnem znesku v kronski veljavi, kakor želi dotičnik 
ali na svoje ime, oziroma naslov, na ime ali naslov 
kake druge osebe ali tvrdke in so plačljive a vista 
(ko se predlože) ali v določenem času.

Potom bančnih zavodov izdane nakaznice so 
proste kolkovanja in pristojbin, zato so tudi 
žiro in prejemna potrdila, ki se stavijo na kake bančne 
nakaznice, proste kolkovanja.

2. Znesek, ki se ima nakazati, se vplača in doda 
položnica. Na položnici je natančno zaznamovan znesek,

kraj izplačevanja, eventualno plačilni termin nakaznice, 
oseba ali tvrdka, kateri ali na katere naslov se ima 
izplačati nakaznica, potem določilo, ali naj se naka- 
zilna provizija plača pri banki, ki je sestavila nakaznico 
ali pri banki, pri kateri se nakaznica izplača. Položnica 
se mora datirati in opremiti s podpisom onega, ki je 
vzel nakaznico.

3. Za izdajo nakaznic se zaračuna provizija 
V4 per mille nakazanega zneska, najmanj 10 vin. za 
nakaznico. Na noben način se ne vrne že vplačane 
provizije.

4. Na zahtevo se na kraju vplačanja rešijo na
kaznice. Če zahteva to kdo drugi kot prvotni prejemnik 
nakaznice ali če je nakaznica, dasiravno na zahtevo 
prvotnega prejemnika v svrho rešitve predložena, že 
večkrat žirirana, se mora plačati' razen že plačane ali 
vplačljive provizije, še enkrat enaki provizijski znesek 
kot retourna-provizija.

5. Glede prezentacije, prepisa ali izplačanja na
kaznic veljajo predpisi, veljavni za menice na kraju 
izvršitve.

6. Če se izgubi nakaznica, dovoli bančni zavod 
izgubitelju na njegovo prošnjo v kraju plačan j a 
sistiranje izplačitve za 14 dni v svrho amortizacijskega 
postopanja, če je naznanil pravilno številko in znesek 
nakaznice, kraj in čas izdaje in ime dotičnega, na ka
terega se glasi nakaznica. Če ne more izgubitelj ome
njenih stvari popolno in natančno navesti, odloči dotični 
bančni zavod po lastni volji, ali naj se dovoli začasno 
sistiranje izplačitve za 14 dni.

7. Pri amortizaciji se ima postopati po predpisih,
ki so veljavni v kraju izplačitve za amortizacijo 
menic. _________ (Dalje prih.)

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Trgovska bolniška blagajna. S predpripravami za sestavo 

pravil se je začelo. *

Skupno inseriranje. Na poziv, ki smo ga razposlali vsem, 
nam po naših poverjenikih imenovanim narodnim trgovcem, obrt
nikom in zavodom, odzvalo se jih je že lepo število z obljubo, 
da prispevajo primerne zneske, kar je pa za tako velikansko delo 
seveda še vse veliko premalo. Skupno inseriranje je odvisno od 
zadostnih prispevkov in torej tem potom še enkrat opozarjamo in 
poživljamo vse narodne zavode in trgovce, da se čimprej izjavijo, 
ako in koliko so v ta namen voljni prispevati in da na to opozore 
tudi vse narodne obrtnike. *

Prodaja koledarja slovenskega trgovskega društva „Merkur“ 
v Ljubljani, ki obsega vsebino neprecenljive vrednosti, je prevzelo 
naše društvo in prosimo vse člane, da pridno segajo po kole
darju in priporočajo nakup tega tudi nečlanom. Čisti dobiček ko
ledarja pripade zakladu za „Trgovski dom“ v Ljubljani, ki bo dom 
ne samo ljubljanskega trgovstva ampak vsega slovenskega trgovstva. 
Koledar se dobiva pri našem tajniku gosp. Fr. Leskovšeku v 
„Zvezni trgovini.“ Noben slovenski trgovec in nastavljenec, noben 
slovenski zavod naj ne bo brez tega vodnika v marsikaterem važnem 
vprašanju. *
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Telefon. Interurbanski državni telefon je končno dobilo tudi 
Celje in je začel le-ta 20. julija poslovati, ter ima dosedaj 36 na
ročnikov. *

Poštne položnice v prid trgovske bolniške blagajne nam 
je poslala tvrdka Lončarec & Havelka, Ptuj. Lepa hvala!

Raznoterosti.
Formalna ureditev sposobnostnega dokaza v trgovinah.

Sposobnost je dokazati z učnim izpričevalom in izpričevalom o 
vsaj dveletni službeni dobi. Doba skupne vporabe v kakem trgo
vinskem obrtu ali kontorju kakega trgovskega ali tovarniškega 
podjetja mora znašati vsaj 5 let. Izpričevala določenih učiteljišč mo
rejo nadomestiti učno dobo deloma ali popolnoma, trgovsko prakso 
pa v največji meri do enega leta. Trgovinski minister je nedavno 
izdal ukaz, ki navaja učilišča, katerih izpričevala dajejo pravico do 
olajšav. Absolventom nižje gimnazije in realke ter enoletnih trgov
skih tečajev se učna doba okrajša za eno leto. Absolventom višje 
gimnazije in realke ter dveletnih trg. šol se učna doba popolnoma 
izpregleda. Absolventom višjih trg. šol se učna doba popolnoma odpusti 
ter vrhutega skrajša doba prakse na eno leto. Treba jim je torej po 
dovršenih študijah le eno leto v trgovsko prakso. Na tej izpopol
nitvi postavnih določb je s posebnim ozirom na naše razmere 
grajati z vso odločnostjo, da se ni jemalo ozir a na meščanske 
šole s trgovskim značajem, dasi so se, kolikor vemo, po
klicani faktorji za to toplo zavzemali. Ali vladi se je zadnjih 14 
dni pred uveljavljenjem obrtne novele sila mudilo ; pet mesecev 
se ni ganila, zadnji mesec pa je šlo vse s tisto uradno pospešitvijo, 
od katere odleti prizadetim krogom redko kaj dobrega. Izjave 
strokovnih korporacij so bile zategadelj več ali manj le formaliteta, 
ozirati se nanje, ni bilo več časa. To je pač lahko uvideti, da si 
bo absolvent meščanske šole s trgovskim značajem pridobil dokaj 
več za trgovca potrebnega znanja kakor absolvent nižje gimnazije. 
Čemu torej tem praktičnim zavodom odrekati olajšave in ugodnosti, 
ki jim po vsej pravici gredo !

*
Trgovska-obrtna zadruga v Ljubljani, registrirana zadruga 

z omejenim jamstvom je vpisana v zadružni register po sklepu 
c. kr. deželnega kot trgovskega sodišča v Ljubljani z dne 8. sep
tembra 1907, št. firm 741/7. Naši slovenski trgovci in obrtniki so tako 
dobili svoj denarni zavod, čigar namen je izboljševati gospodarsko 
blagostanje ter pospeševati trgovino in obrt. Novi denarni zavod 
bo dajal svojim članom posojila in jim preskrboval kredit po ko
likor možno nizki ceni. Preskrboval bo svojim članom sredstev 
v trgovske in obrtne namene, zlasti tudi dobavne kavcije ter tako 
olajševal našim domačim trgovcem in obrtnikom udeležbo pri od
daji javnih del. Trgovsko-obrtna zadruga bo pomagala svojim članom 
pri skupnih podjetjih, osobito pri skupnem nabavljanju, odnosno 
skupnem razpečavanju trgovskega in obrtnega blaga. Snovala bo 
za svoje člane naprave, ki povzdigujejo trgovsko in obrtno obrato
vanje. Jamstvo zadruge je omejeno. Zadružni deleži so dvojni : 
glavni po 100 K, opravilni po 2 K. Deleži se vplačujejo v gotovini 
pri vstopu. Število članov je neomejeno. V zadrugo sprejema na
čelstvo fizične in juridične osebe, ki se morejo vezati po pogodbah. 
Denarni zavod je zasnovan na taki podlagi, da je pristop mogoč 
vsakemu tudi manj premožnemu. Pričakujemo, da se posebno naše 
trgovstvo in obrtništvo oklene novega zavoda polnoštevilno. Tr
govsko-obrtna zadruga bo sprejemala hranilne vloge in denar v 
tekoči račun. Hranilne vloge so po določbah zadružnih pravil 
dvojne. Prva skupina hranilnih vlog so tiste vloge, ki se spreje
majo od vsakogar, če je član zadruge ali ne. Druga skupina so 
hranilne vloge, ki jih morejo vlagati le člani, ki so vplačali vsaj 
en opravilni delež po 2 K. Zadruga daje s tem svojim članom 
priliko, da z vplačevanjem vlog po 1 K na teden prihranijo tekom

petih let dobro obrestovano glavnico trehsto kron. Ta narašča iz 
260 tedenskih vplačil po 1 krono in iz obresti v znesku 40 kron 
od teh vplačil. S to uredbo je dana zlasti trgovskemu naraščaju 
ugodna in lepa priložnost za hranjenje. Poživljamo in vabimo naše 
trgovstvo in obrtništvo, da se pridno oglaša za pristop. Čim mnogo- 
brojnejši bo odziv, tem lepši vspeh bo zagotovljen novemu za
vodu. Stanovska organizacija je z ustanovitvijo tega zavoda storila 
krepek korak naprej in zadobila krepko oporo. V kratkem se skliče 
ustanovni občni zbor. Čas in kraj ter dnevni red občnega zbora je 
razvideti iz inserata v današnjem listu. Vpis trgovsko-obrtne za
druge so izposlovali gg.: Ivan Knez, Alojzij Lilleg, Josip 
Vidmar. „

Bojkot ogrskim izdelkom. Na Hrvatskem se je začel bojkot 
proti ogrski industriji in ogrskim izdelkom sploh, ter se upa na ta 
način v gospodarskem oziru vsaj nekoliko strmoglaviti madžarsko 
nadutost in samovladstvo. Vsi Slovani posebno pa mi Slovenci 
kot najbližji bratje Hrvatov imamo povoda dovolj, da se tega od
ločnega koraka veselimo in le najsrčneje želimo, da se ta dobra 
ideja obnese. Ker se nahaja na Hrvatskem ogromno veliko Židov, 
ki imajo po večini trgovino v rokah, so se kajpada tudi ti pridružili 
Hrvatom in njih ideji, dasi so brezdomovinci in je njih naklonjenost 
napram Hrvatom le navadna kramarska politika in grdo hinavstvo. 
Na Hrvatskem imajo Židje tudi večja industrijska podjetja v rokah 
in jim seveda kar v glavo ne gre, ako se enaki izdelki, ki jih ti 
izdelujejo, naročajo izven Hrvatske-Slavonije, ter jim očitajo prezi
ranje domače industrije. Gotovo se bo v sedanjem času pritepel 
marsikateri hrvatski Žid tudi k nam Slovencem z nakano, da s 
svojim priliznjenim in potuhnjenim govorjenjem izrablja opravičeno 
jezo Hrvatov proti Madžarom, kajpada mora vsak razsoden slovenski 
trgovec takoj uvideti, da tem krivonoscem ne bije v resnici srce 
tako iskreno za ubogi hrvatski narod, kakor pa za lastni židovski, 
nenasitni žep. Naše mnenje je, da bi bil skrajni čas, da se začne 
hrvatsko ljudstvo gibati proti izkoriščevalcu Židu, ki mu je velika 
nenasitna pijavka na lastnem telesu. Srce mora boleti vsakega 
Slovenca, da se tudi na Kranjskem množi židovstvo in dobiva 
bogastvo v svoje roke — ali ni pomoči za iztrebljenje tega — ali
pa vsaj za omejitev razširjanja? J. J.

«
Novosti v poštnem prometu. Radi hitrejšega prometa in 

večje udobnosti za občinstvo namerava poštna uprava uvesti nekaj 
izprememb v tehničnem oziru. Najprej se bodo za poskušnjo po
stavili v večjih mestih avtomati za rekomandirana pisma, katera se 
bo tudi lahko odpošiljalo, ko bo pošta že zaprta. Nastavili se bodo 
pri poštah tudi avtomati, ki bodo prodajali poštne vrednotice, pred
vsem znamke. To uredbo moramo s posebnim veseljem pozdravljati. 
Nujni zavoji se bodo brez ozira na njih obseg sprejemali v odpo- 
šiljatev. Od 1. oktobra t. L se bodo smele tudi manjše dopisnice 
odpošiljati nego doslej, toda nikakor ne pod višino 7 cm in dol
žino 10 cm. Poštnina se ne bo zvišala razen pri pismih s težo nad 
250 gramov. Doslej so se namreč pisma sprejemala samo do teže 
250 gramov, zdaj pa hočejo uvesti novost, da bodo smela pisma 
biti do 500 gramov težka. *

Denarja primanjkuje! Že pri nas se splošno govori, da 
primanjkuje gotovega denarja, čeprav te okolnosti še ne čutimo 
veliko. Vendar se naši denarni zavodi že pripravljajo na to in govo
rica se čuje, da se bo denar v jeseni podražil, ravno raditega, ker 
bo malo gotovega denarja dobiti. A take sile pri nas še ni, kajti 
naši denarni zavodi imajo dovolj denarja, ker naši ljudje rajši denar 
nalagajo v hranilnice, nego da bi ga spravljali v podjetja. Pri nas 
je res tako malo podjetnosti in če se vendarle kaj ustanovi, ni dobiti 
ljudi, ki bi dali denar. Deloma so tudi politična nasprotstva kriva, 
kajti politično še nismo tako dozoreli, da hi narodnogospodarsko 
polje izločili iz politike. Če gospodarsko podjetje količkaj diši po 
strankarstvu, ga že druga stranka pobija, vsled česar se podjetju
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škoduje in ljudje postanejo nezaupni ter nočejo denarja nalagati v 
podjetja. Dokler še nimamo velekapitalistov, ne preostaja drugega, 
nego ustanavljati podjetja z denarjem vseh, ki so za to pripravljeni. — 
Kakor rečeno je torej na denarnem trgu pomanjkanje gotovega denarja 
precej občutljivo, zlasti čutijo to na Ogrskem. Vzrokov je veliko, naj
važnejši je pa ta, da prihajajo ogrski vrednostni papirji, ki so v ino
zemstvu cirkulirali, nazaj. V Nemčiji n. pr.potrebujejo za industrijalna 
in komercijalna podjetja veliko gotovega denarja, zato prodajajo 
efekte, ki romajo potem domov in gotovi denar v Nemčijo. Res je, da bi 
Ogrski ne bilo treba nazaj kupovati svojih rent in zastavnih listov, 
toda potem bi padli v kurzu in ogrski državni kakor hipotekarni 
kredit bi bil zelo oškodovan. Tudi iz Francoskega se vračajo ogrski 
efekti in da se kredit ohrani na isti stopnji, se jih mora pokupiti. 
Jako važen vzrok je tudi ogrsko prizadevanje, da si ustanovi lastno 
industrijo in se na ta način emancipira od avstrijske. V našem listu 
smo že večkrat omenjali, kako se množe na Ogrskem industrijska 
in druga podjetja. Za taka podjetja je pa treba veliko denarja, vsled 
česar ni čudno, da se je denar podražil in da ga še primanjkuje. 
Tudi v Nemčiji je tako, zato se je shod nemških bankirjev, ki se 
je vršil zadnje dni v Hamburgu intenzivno pečal s tem vprašanjem 
ter o sredstvih, s katerimi se bo v okom prišlo pomanjkanju. 
Borzni zakon se hoče izpremeniti in nasvetovalo se je, naj se v 
Spandavu shranjeni vojni zaklad v znesku 180 milijonov mark ko
vanega denarja, ki zdaj čisto mrtev leži, izroči državni banki. S 
tem bi se situacija denarnega trga popolnoma izpremenila. Na 
zborovanju bankirjev se je tudi priporočala večja vporaba čekovnega 
prometa in sicer mednarodnega.

*
Trgovinski promet z Dalmacijo. Že dlje časa se opazuje, 

da obiskujejo Dalmacijo v intenzivni meri trgovski potniki izven- 
avstrijskih tvrdk, dočim zastopniki domačih firm kaj redko pohajajo 
Dalmacijo. Posledica in vspeh se je že pokazal v tem, da se v 
Dalmacijo dobavljajo predmeti, ki jih domača produkcija boljše 
izdeluje. Priporočamo torej, da se domače tvrdke bolj zanimajo za 
to deželo in svoje zastopnike doli pošiljajo.

*
Uravnava letnih in živinskih sejmov v Ljubljani. V zmislu 

sklepa ljubljanskega občinskega sveta je deželna vlada dovolila, da 
.se popolnoma opuste dosedanji letni blagovni sejmi in da se uve
dejo vsako sredo živinski sejmi. Ako pade sreda na praznik, 
se vrši semenj en dan poprej. Na te živinske sejme se sme prignati 
vole, bike, krave, teleta, kozle, koze, ovce jančke in prašiče ; vsako 
prvo sredo v mesecu se smejo prodajati tudi konji. Prodaja majhnih 
teličkov kot klavno živino je prepovedana. Sejmi so se pričeli v 
tem mesecu.

Društvene vesti.
Trgovski koledar za leto 1908. Vsebina mu je: Slovensko 

trgovsko društvo „Merkur“ in odbor ; — posredovalnica ; — koledar ;
— kolkovne lestvice; — podrobna določila za kolkovanje listin, 
spisov, računov itd.; — poštne določbe; — kovani denar raznih 
držav; — mere in uteži držav, ki še niso uvedle metričnega zi- 
stema, — obrestne tabele; — preračunjevalne tabele; — užitninska 
tarifa za mesto Ljubljano; — uvozna carina od špecerijskega blaga, 
južnega sadja, dišav in semena;—lovski red; avstrijski konzulati;
— deset zapovedi za trgovca ; — knjigovodstvo ; — tabela za raz- 
redčenje alkohola; — zamenjava pokvarjenih kolkov in kolkovnih 
vrednostnic; — varstvo iznajdb (patentj; — vzorci-modeli ; — po
kojninski zakon za zasebne uslužbence;—vkladarina na železnicah;
— o povzetju in predplačilu na po železnici odposlano blago; — 
predpisi za naročitev železniških vozov; —preračunanje faktur; — 
o varstvenih znamkah; — krošnjarstvo; — dopustnost trgovskega 
potovanja; — razprodaje; ugodnosti na železnicah za trgovske 
potnike s kovčeki in vzorci; — potni listi; — kaj je treba storiti

osebam, ki hočejo postati samostojni trgovci (pri tem so navedene 
vse vrste trgovine, za katere se po novem zakonu zahteva dokaz 
usposobljenosti); — kako se protokolira firma; — trgovske in 
obrtniške zbornice; — šekovno pravo; — pravno razmerje med 
šefom in nastavljencem zlasti glede odpovednega roka ; kratice. 
Koledar nudi, kakor kaže obširna vsebina (143 strani teksta) mnogo 
poučnega in praktičnega. Zlasti opozarjamo na zelo praktično urejen 
in zelo poučen spis o knjigovodstvu, ki obsega 27 tiskanih strani 
z malimi vzorci in dvema velikima tabelama ter na penzijsko za
varovanje privatnih uslužbencev, ki je tako za delodajalce, ki imajo 
uslužbene in privatne nastavljence, kakor za nastavljence same 
velike važnosti. Koledar sta uredila g. dr. Rudolf Marn in knji
govodja g. Silvester Škerbinec. Cena 1 K, po pošti 1 K 20 v.; 
naročiti ga je naravnost pri slov. trgovskem društvu „Merkur“ v 
Ljubljani in ga ni zamenjati s trgovsko-obrtnim koledarjem, ki ga 
izdaja neki zasebnik.

Vseslovenski trgovski shod v Ljubljani. Sloven, trgovsko 
društvo „Merkur“ v Ljubljani je sklenilo v odborovi seji dne
11. septembra t. L, da priredi v nedeljo, dne 20. oktobra t. L v 
Ljubljani vseslovenski trgovski shod v Ljubljani. Potrebo prireditve 
takega shoda je odbor smatral za dano, potrdile so ga v tem mnenju 
izjave, ki so mu došle od drugih stanovskih organizacij, trgovcev 
v Celju, Trstu in Gorici, pa tudi odgovori, ki jih je prejel od svojih 
zaupnikov v Ljubljani in izven Ljubljane. Odbor se je obrnil do 
raznih odličnih mož, ki so drage volje izrekli svojo pripravljenost, 
da obiščejo shod in sprejmo referate. Poseben pripravljalni odbor 
je dobil naročilo, da določi program za trgovski shod, ki se mora 
izkazati kot veličastna manifestacija slovenskega trgovstva. Mi po
zdravljamo z zadoščenjem sklep odbora našega društva ter smo 
trdne vere, da prihite slovenski trgovci od vseh strani naše do
movine na dan 20. oktobra 1907 v Ljubljano. Podrobnosti o shodu 
priobčili bomo pravočasno v slovenskih časopisih, za danes ome
njamo, da so svoje sodelovanje zagotovili društvu gg. Lavoslav 
Fiirsager, trgovec v Radovljici, dr. Danilo Majaron, odvetnik 
in deželni poslanec v Ljubljani, dr. Henrik Tuma, odvetnik in 
deželni poslanec v Trstu, Josip Ulčakar, ravnatelj hranilnice in 
trgovec v Trstu.

❖

Učni tečaji „Slovenskega trgovskega društva Merkur“.
Odbor našega društva je v svoji seji dne 11. t. m. razmotrival 
vprašanje glede prireditve učnih tečajev in sklenil, da poskrbi le
tošnjo zimsko sezono za učne tečaje, če bode razgovor, ki se v 
kratkem času skliče, pokazal, da želi članstvo učnih tečajev. Glede 
strok, ki naj bi bile predmet predavanj in pouka, še ni odbor storil 
definitivnih sklepov, marveč je sklenil, da se stroke določijo potem, 
ko bodo povedali člani svoje želje. Sestanek se vrši v soboto, dne 
21. t. m. v društvenih prostorih ob 9. uri zvečer.

*
Odborova seja dne 26. avgusta t. 1. Navzočih 12 gg. od

bornikov. Po konštatiranju sklepčnosti in imenovanju overova- 
teljev zapisnika gg. Kraigherja in Kesslerja naznanja I. podpred
sednik g. Lilleg, da je potrebno ukrenil, da bomo dobivali list 
„Obchodni Listy“ v zameno za naš list. Umrl je dne 22. avgusta 
vnet član društva g. Ivan Podkrajšek, trg. sotrudnik v Ljubljani. 
Priljubljenemu pokojniku je zapel pevski zbor dve žalostinki. V 
znak sožalja vstanejo navzoči. Knjigoveška dela koledarja so se 
oddala najnižjemu ponudniku g. Breskvarju. Na to prebereta tajnik 
in vodja posredovalnice svoji poročili, ki se brez ugovora odobrita. 
Za tem se je sklepalo o kilometričnem kazalcu. Svoječasno je odbor 
prosil nekega železniškega uradnika, da sestavi tak kazalec za 
koledar. Ker je delo preobširno, se ni moglo letos v koledar spre
jeti. Debate se udeleže gg. Kostevc, Lilleg, Šarabon in Volk. 
Sklene se redakcijski odsek pozvati, naj sestavi natančen proračun. 
Za tem prebere tajnik vse došle odgovore glede „Vseslovenskega
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trgovskega shoda“ v Ljubljani. Iz odgovorov je razvidno, da slov. 
trgovstvo prav simpatično pozdravlja prireditev takega shoda. Dalje 
se prečitajo tudi vsi odgovori onih gospodov, ki smo jih naprosili, 
da prevzamejo govore za ta shod. Odzvali so se vsi razen enega. 
G. predsednik je otvoril o predmetu debato, katere se udeleže vsi 
navzoči. Na predlog predsednika se določi, da se ima shod vršiti 
v nedeljo, dne 20. oktobra t. 1. v veliki dvorani „Mestnega doma“. 
Za shod se izvoli posebni odbor; veselični in pevski odsek pa se 
pozoveta, prirediti na dan shoda zvečer v Sokolovi dvorani zabavni 
večer. Na predlog g. predsednika se sklene gg. trgovske potnike 
opozoriti, da bude zanimanje med slovenskim trgovstvom po deželi. 
Slednjič se na predlog g. Volka dovoli za M. Železnikarjev nagrobni 
spomenik z ozirom na zasluge, ki jih je imel pokojni za organi
zacijo slov. trgovstva na Štajerskem, prispevek 20 K. Ob 10. uri 20 m 
zvečer konec seje. *

Odborova seja dne 11. septembra t. 1. Navzočih 14. go
spodov odbornikov. G. predsednik imenuje za overovatelja zapisnika 
gg. Kovača in Vašiča ter naznanja, da je društveni koledar za 
leto 1908. že izšel. Po poročilu predsedstva in tajništva je poročal 
gospod dr. Fran Windischer glede referatov za vseslovenski 
trgovski shod, ki se bo vršil 20. oktobra t. 1.; vsi predlogi 
g. poročevalca so bili sprejeti in se je sklenilo, vse predpriprave 
izročiti posebnemu odseku, ki je bil že za to prireditev izvoljen. 
Dalje poroča g dr. Windischer glede izdaje kilometričnega kazalca. 
Sklene se na predlog g. Megliča, da se kilometrični kazalec 
izda. Nato poroča g. dr. Windischer glede prireditve učnih tečajev 
v letošnji zimski seziji. Sklene se sklicati na soboto, 21. t. m. 
sestanek vseh ljubljanskih članov, na katerem se ima člane vprašati, 
katere tečaje bi kazalo prirediti. V imenu veseličnega in pevskega 
odseka poroča g. Berjak, da je odsek sklenil odboru predlagati, 
da se vrši na dan shoda zvečer v Sokolovi dvorani Narodnega doma 
prijateljski sestanek s sodelovanjem godbe in pevskega zbora. Spre
jeto z dostavkom, da se vse podrobnosti prepuste odseku.

*
Čeke so poslali: Jos. Boecio, Brežice; Fr. Čuden, Ljub

ljana; Neimenovan, Postojna; Fran Tavčar, Selca; H. Tavčar, 
Gorica in M. Zajc, Borovnica. — 28 pokvarjenih dopisnic je poslal 
g. Vladko Kodrič v Gorici. — Lepa hvala!

*
Slovensko trgovsko društvo „Merkur“ vabi svoje člane 

na sestanek, ki bo dne 21. t. m. v društvenih prostorih. Razgo- 
varjalo se bo o prireditvi učnih tečajev v letošnji zimski 
seziji. Želja odbora je, da se tega sestanka gg. člani v obilnem 
številu udeleže. *

Kava v prid zakladu za „Trgovski dom“. Z veseljem bi
lježimo, da slovenski trgovci prav pridno pošiljajo kontrolne kupone 
od kave v prid „Trgovskemu domu“. To kaže na eni strani, da so 
slovenski trgovci zavedni, na drugi strani pa, da so kavni suro
gati prve jugoslovanske tovarne res izborni. Ti lepi pojavi pa tudi 
pričajo, da se slovensko trgovstvo v vedno večji meri ravna po 
geslu „Svoji k svojim“. Naša želja je: „Le tako naprej!“

*
Slovensko gledališče. Kakor znano, je uprava slovenskega 

gledališča dovolila članom našega društva 3O°/o popust za vse slo
venske predstave v deželnem gledališču. V ta namen je izdala 
uprava gledališča posebne kupone, ki jih bo kot dosedaj tudi v 
bodoče prodajal vrli član našega društva gosp. Jernej Bahovec, 
trgovec s papirjem na Marijinem trgu. Pri nakupu kuponov se je 
izkazati z legitimacijo našega društva za leto 1907. Če bi kdo 
izmed gg. članov legitimacijo izgubil, naj blagovoli zahtevati pis
meno ali pa osebno v pisarni našega društva duplikat.

*
Himen. Dne 18. pr. m. se je poročil naš član gosp. Oskar 

Skušek, uradnik avstro-ogrske banke, z gospico Angelo Accetto. 
Veliko sreče! Ä

Opozarjamo na današnji inserat knjige dr. E. Volčiča „Ci- 
vilno-pravdni red in sodni pravilnik“. Knjiga je tudi za 
trgovce in obrtnike jako porabna in priporočljiva.

Knjižnica. Oni gospodje, ki imajo izposojene knjige 
iz društvene knjižnice, naj jih blagovolijo kakor mogoče 
hitro vrniti, ker jih nujno rabimo za katalogiziranje 
knjižnice.

*
Izkaz društvene posredovalnice. V službo se sprejmo:

2 poslovodja, 1 knjigovodja in korespodent, 1 kontorist, 10 po
močnikov mešane stroke, 3 pomočniki špecerijske stroke, 5 po
močnikov manufakturne stroke, 2 pomočnika železninske stroke,
1 pomočnik modne in galanterijske stroke, 5 prodajalk, 6 učencev. 
Službe iščejo: 3 poslovodji, 3 knjigovodji in korespodenti, 2 kon
torista, 14 pomočnikov mešane stroke, 6 pomočnikov špecerijske 
stroke, 4 pomočniki manufakturne stroke, 2 pomočnika želez- 
ninske stroke, 2 pomočnika modne in galanterijske stroke, 14 
kontoristinj, 5 blagajničark, 8 prodajalk in 1 potnik. Posredovalnica 
posluje za delodajalce popolnoma brezplačno, za delojemalce proti 
majhni odškodnini.

Trgovsko bolniško in podporno 
društvo v Ljubljani.

Izvleček iz ravnateljske seje dne 27. avgusta 1907.
I. v društvo se je sprejelo 10 rednih članov, izmed teh

3 vajenci.
II. Obolenje je naznanilo 34 članov, od katerih so bili spre

jeti 3 v Leonišče in 1 član v deželno bolnico.
III. Povračilo bolniških stroškov se je dovolilo 21 članom v 

znesku 1263 K 63 vin, Dalje se je izplačalo dvema tukajšnjima 
zdravnikoma za I. polletno zdravljenje 1021 K.

IV. Raznih drugih 42 dopisov se je rešilo.

Vabilo
na

ustanovni občni zbor
Trgovsko-obrtne zadruge v Ljubljani

—i— reg. zadruge z omejenim jamstvom. ■■■——
ki se vrši

v nedeljo, dne 29. septembra 1907 
ob 10. dopoldne

v prostorih „Slov. trgov, društva Merkur“ v 
Ljubljani (Narodni dom, pritličje, na levo).

DNEVNI RED:
1. Nagovor in poročilo o ustanovitvi.
2. Čitanje pravil.
3. Sprejemanje članov.
4. Volitev 7 članov načelstva
5. Volitev 5 članov nadzorstva.
6. Slučajnosti.

K obilni udeležbi vabijo
Ivan Knez, Alojzij Lilleg1, Josip Vidmar

kot predlagatelji.

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.







SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur“ 
in „Slovenskega trgovskega društva v Celju“.

Letnik IV. V Ljubljani, dne 15. oktobra 1907. Št. 10.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom**!
Vseslovenski trgovski shod.

Slovensko trgovsko društvo „Merkur“ v Ljubljani 
prireja in sklicuje shod vseh slovenskih trgovcev, ki 
se bo vršil v nedeljo, 20. t. m. dopoldne in popoldne 
v Mestnem domu ljubljanskem. Biti če to prvi shod, 
na katerem se zbere slovensko naše trgovstvo, da se 
spoznava v svojih vrstah, da pregleda svoje stanje 
po slovenski domovini, da se posvetuje o svojih po
trebah in navduši za bodoče stanovsko delo v zmislu 
vednega napredka, gospodarskega in kulturnega.

Potreben je tak veliki sestanek. Vsi stanovi se 
dandanes združujejo, ker so v organizaciji močnejši 
za varstvo ali obrambo svojih interesov, ker tako po
vzdignejo svojo socijalno in politično veljavo in tudi 
ustvarijo podlage za bodočnost svojo. Tudi trgovski 
stan v Avstriji se organizira ne le po posameznih 
deželah, temveč za več pokrajin skupaj in tudi po 
narodnostih. Nemcem in Čehom n. pr. ne zadoščajo 
trgovske zbornice, tudi ne deželna društva, ampak imajo 
svoje velike trgovske shode, ki razpravljajo trgovske 
stvari z višjega in širšega stališča.

Slovenski trgovci so si zadnja leta po raznih 
pokrajinah osnovali že svoja strokovna društva, tako 
na Goriškem in Štajerskem, tako v Trstu in v Ljubljani. 
Vsa ta društva delujejo dobro, vsako v svojem okviru 
in seveda s posebnim ozirom na svoje člane ter na 
lokalni svoj delokrog. Slovenska trgovska stvar pa 
potrebuje še drugačnih vezi in širših temeljev, če se 
hoče pospeti do višjih oblik. Slovenski trgovci imajo 
interese, ki niso omejeni na torišče posameznika, niti 
na to ali ono pokrajino, — imajo skupne splošne 
interese, ki so za trgovce isti po vsej domovini in ki 
torej tudi spadajo na razgovor na občnem shodu 
slovenskih trgovcev. Naši trgovci in seveda tudi njih 
sotrudniki se zavedajo, da so slovenski stan in da 
kot tak imajo svoje posebne naloge glede gmotnega 
napredka vsega naroda, naloge, ki se dajo najbolje 
poudarjati in pospeševati zopet le na skupnih velikih 
trgovskih shodih. Stanovska vzajemnost, slo

venska vzajemnost zahtevata odločno, da 
se začno prirejati vseslovenski trgovski 
shodi.

Vse to je vpoštevalo društvo „Merkur“, ki ima 
žive stike tudi z izvenkranjskimi slovenskimi trgovci, 
in prireja zategadelj vseslovenski trgovski shod. Program 
shodu se je dogovoril s poznavalci slovenskega trgov
stva po raznih delih naše domovine in izhaja takorekoč 
sam od sebe iz sedanjih razmer. Treba je javno iz
pregovoriti o velikem pomenu trgovine za slovensko 
narodno gospodarstvo in za ojačitev slovenskega življa, 
kajti ta pomen se vobče podcenjuje in tupatam žalibog 
celo zanikuje. Slovenska trgovina danes ni niti tako 
intenzivna, niti ekstenzivna, kakor bi naj bila glede 
na preugodno geografično lego našega naroda. Treba 
je torej pregledati sedanje stanje slovenske trgovine, 
konstatirati, kje so njeni nedostatki, kje ovire potrebnega 
napredovanja, kje so pa tudi sredstva, da se naš 
trgovski stan izpopolni, okrepi in pripravi za višje 
naloge. Tu ne bo lahko dvomiti, da je pri nas treba 
sistematične stanovske izobrazbe, posebno pa treba 
cele vrste nižjih in višjih šol. To mora biti naravno 
ena poglavitnih točk vseslovenskega trgovskega shoda, 
kateremu bo osobito zastopati zahtevo po višji trgovski 
šoli v Ljubljani. Nadaljnje sredstvo za povzdigo doma
čega trgovstva je stanovska organizacija, ki se je že 
pričela, a se mora še na vse strani razviti in poglobiti. 
Treba je delati na ustanovitev osrednjega organa 
trgovske organizacije, kateremu ne bo le zastopati 
splošne stanovske koristi na Slovenskem, nego skrbeti 
tudi, da trgovstvo slovensko izvršuje svoje poslanstvo 
glede na obmejne Slovence. Tudi s tem važnim in 
perečim vprašanjem se bode torej baviti prvemu veli
kemu shodu slovenskih trgovcev. Pokaže naj se nadalje 
zdravo razmerje med samostojnimi slovenskimi trgovci 
in njih nastavljenci, razmerje, ki se lepo goji že po 
dosedanji organizaciji, posebno v društvu „Merkurju“. 
Skrbeti za trgovski naraščaj, kateremu se odpira še 
toliko lepega gospodarskega polja med nami, naj bo 
še nadalje resna naloga stanovske organizacije. Na
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stanovski shod pa sodijo končno instruktivna pre
davanja in preskrbljeno je za predavanje o pravni 
podlagi trgovskega stanu, kakršna je ustvarjena po 
novem obrtnem redu.

Program, ki se ozira na vse gorenje točke, je 
torej jako primeren in ne le zanimiv za trgovce same, 
temveč tudi za širšo javnost, ki ima zmisel za narodno
gospodarska vprašanja. Vseslovenski trgovski 
shod hoče biti tudi pojav, ki naj ne vpliva 
le na stan in naj ne oživlja samo trgovske 
zavesti, ampak hoče imeti tudi zdravih 
praktičnih posledic za naš gospodarski 
položaj. Če se tudi ne izpolnijo vse nadeje, začetek 
bo storjen, temelj položen. Vsak, kdor želi za naš 
narodnogospodarski napredek dobro, bo torej I. vse
slovenski trgovski shod prijazno pozdravljal in mu 
želel najboljših uspehov!

O varstvenih znamkah.
Piše dr. V. Murnik.

(Dalje.)
Kdaj se začne znamčna pravica?

V opombi k-1. rubriki zborničnega znamčnega 
registra*) smo že omenili, da je za prednost kakšne 
znamčne pravice odločilen čas predložitve vsem zako
nitim zahtevam ustrezajoče znamke pri dotični trgovski 
in obrtniški zbornici. To velja seveda ne samo glede 
znamk, ki bi se vložile pri isti zbornici, temveč tudi 
glede znamk, vloženih pri različnih zbornicah.

Navedemo naj radi popolnosti tu še tozadevno 
določilo § 18. zakona o varstvu znamk :

„Vložitelj znamke dobi izključno pravico do njene 
rabe z dnem in uro, ko je znamko podal trgovski in 
obrtniški zbornici, in po tem se razsoja prednost pravice, 
ako bi bilo isto znamko vložilo več prosilcev varstva 
pri isti ali pa pri različnih trgovskih in obrtniških 
zbornicah.“

Obvestilo o enakosti ali podobnosti znamk.

§ 18. zakona o varstvu znamk določa:
„Ako je kakšna znamka, ki je z novo prijavljeno 

identična ali nji podobna, že registrirana za isto vrsto 
blaga, obvesti trgovinski minister, potem ko je even
tualno vprašal strokovnjake za mnenje, o tem prosilca 
znamčnega varstva, da more le ta po svoji presodbi 
svojo prijavo vzdržati, jo izprémeniti ali pa jo umakniti.

To obvestilo (avis préalable) pošlje ministrstvo 
trgovski in obrtniški zbornici, ki jih strankam dostavi 
proti potrdilu prejema. Številko razpisa, s katerim trgo
vinsko ministrstvo zbornici dopošije obvestilo, je zazna
movati v rubriki 9 zborničnega znamčnega registra.

*) Glej zadnjo številko „Slovenskega Trgovskega Vestnika 
na str. 98.

O tem obvestilu je treba predvsem poudariti, 
da trgovinsko ministrstvo ž njim prosilcu znamčnega 
varstva le naznani okolnost, da že obstoji znamka, ki 
je njegovi za isto vrsto blaga na novo prijavljeni 
znamki podobna, ter da mu daje izrecno na voljo, da 
svojo prijavo vzdrži, jo premeni ali umakne. Ta 
obvestitev ne obsega torej niti kakšne 
odločbe niti kakšne odredbe. Ker ni nobena 
oblastvena odločitev, ni proti njej tudi ne dopusten 
kakšen ugovor, kakor se proti njej tudi ne more vložiti 
pritožba pri upravnem sodišču. Ministrstvo te obvestitve 
ne more umakniti ali preklicati. Tu pride v poštev le 
istočasni obstoj dveh podobnih ali identičnih znamk, 
ne da bi se preiskala njih pravilnost ali prednost, ter 
to obvestilo ni nikaka rešitev zadevnih pravnih vprašanj. 
Kakšna odločba to obvestilo že zategadelj ni, ker je 
njen namen edinole, na eni strani prosilca varstva za 
novo znamko obvarovati eventualnega spora radi 
izbrisa njegove znamke, na drugi strani pa imetniku 
prej registrirane znamke omogočiti, da izposluje izbris 
nove znamke z odločbo trgovinskega ministrstva, ki 
jo izda brez ozira na poprejšnje obvestilo 
kot samostojno pravno odločbo še le potem, ko je 
zaslišalo stranki. O tem nam bo govoriti še pozneje, 
tu pa naj le še omenimo, da gre v primeru izbrisnega 
spora za podobnost, ki je sposobna premotiti na
vadnega kupca dotičnega blaga, dočim pošlje mini
strstvo obvestilo tudi tedaj, če se je izkazalo, da je 
na novo prijavljena znamka sploh podobna znamki, 
ki je za isto vrsto blaga že registrirana.

Obvestilo pošlje ministrstvo uradoma. Stranke 
nimajo pravice predlagati, da se pošlje. Tudi ni moči 
ugoditi prošnji, da ministrstvo izda potrdilo, da 
kakšne prijavljene znamke ni izpoznalo za identično 
ali podobno, tako da ni bilo povoda za obvestilo v 
zmislu § 18. znamčnega zakona.

Presoja znamk, ki jo odreja § 18. znamčnega 
zakona glede na njih podobnost z drugimi znamkami 
se omejuje samo na. to, da se novo prijavljene, to je 
pri trgovskih in obrtniških zbornicah registrirane in 
s seznami o znamkah, registriranih v teku enega meseca, 
trgovinskemu ministrstvu predložene znamke primerjajo 
z znamkami, ki so bile že prej registrirane za enako 
blagovno kategorijo. Zategadelj trgovinsko ministrstvo 
ni upravičeno, dajati pojasnila o tem, če je že regi
strirano kakšno blagovno znamenje, ki je podobno 
še ne prijavljeni znamki.

Z znamkami, ki jih prosilec vsled takega obvestila 
ministrstva premeni, je v vsakem oziru ravnati kakor 
z znamkami, ki jih je na novo registrirati. Zakaj 
v § 18. znamčnega zakona odrejena presoja o podob
nosti ne premeni ne le ničesar na pravnem obstoju 
dotične znamke, ki jo je vkljub obvestilu mogoče 
vzdržati ali pa premeniti oziroma umakniti, temveč za
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to presojo je celo pogoj, da je znamka, kakor že 
zgoraj navedeno, zakonito registrirana in da se je s tem 
registriranjem pridobila znamčna pravica. Tej znamčni 
pravici, h kateri pripada zlasti tudi prioriteta, pa je 
predmet docela določena znamčna podoba, in se ne 
more prenesti na druge, bistveno različne znamčne 
podobe. Za predložitev izpremenjene znamke zategadelj 
tudi ni treba nobene dovolitve roka, ker more 
ta znamka, katero je na novo treba registrirati in za 
katero treba tudi plačati novo takso, prioriteto dobiti 
še le z dnem, ko se je predložila pri trgovski in 
obrtniški zbornici.

II. Obnovitev registriranja znamk.

§ 16. zakona o varstvu znamk določa:
„Registriranje znamk je od desetih do desetih 

let, računajoč od dne registriranja, obnavljati proti 
novemu plačilu takse, ker bi se sicer pravica do 
znamke morala smatrati za ugaslo.“

Za obnovitev registriranja je treba izpolniti iste 
zahteve, kakor pri prvotnem registriranju. Predložiti 
je vse to, kar smo navedli za novo (prvotno) regi
striranje znamke, razen tega pa še, če mogoče certi
fikat o prvotnem registriranju znamke.

Vzemimo v št. 3. letošnjega letnika tega lista na 
str. 29 pod I. navedeni primer prošnje za novo regi
striranje znamke in recimo, da bi bil Ivan Ločnik dal 
svojo znamko registrirati 10. marca 1. 1897. Obnoviti 
bi mu jo bilo torej letos. Njegova prošnja za obnovitev 
registriranja bi se glasila:

Kolek za Trgovski in obrtniški zbornici za Kranjsko 
1 K

v Ljubljani.

Podpisanemu Ivanu Ločniku, imetniku to
varne voščenega blaga, mila in sveč v Ljubljani, 
je za to tovarno in sicer za sveče (blagovna 
skupina VI.) ki jih izdelujem v njej, trgovska 
in obrtniška zbornica dne 10. marca 1897. leta 
registrirala priloženo znamko pod številko 200 
znamčnega registra. Znamko uporabljam kot 
etiketo na ovojih.

Prosim, da se registriranje te znamke obnovi.
Tej prošnji prilagam :

1. Obrtni list, kot dokaz posesti podjetja, za katero 
je znamka namenjena.

2. Certifikat o prvotnem registriranju znamke.
3. Četvero docela enakih izvodov znamke.
4. Kolčnik znamke in en izvod znamke, narejen s 

tem kolčnikom.
5. Deset kron v gotovini, kot takso za obnovitev 

registriranja znamke.

6. Kolek za eno krono za kolkovanje potrdila o 
izvršeni obnovitvi registriranja znamke.

V Ljubljani, dne 7. marca 1907.
Ivan Ločnik.

Kdaj se še pravočasno obnovi registriranje 
znamke?

Iz določbe, po kateri je obnoviti znamke od 
desetih do desetih let, računajoč od dneva registriranja, 
v zvezi z določbo § 21, Z/L b) zakona o varstvu 
znamk*), po kateri je obnovitev izvršiti pravočasno, 
sledi, da je treba prošnjo za obnovitev kakšne znamke, 
da velja za pravočasno, pred potekom desetletja 
vložiti. Nikjer pa ni postavljen kakšen rok, pred po
tekom katerega med desetletjem bi se ne moglo 
pravočasno prositi za obnovitev registriranja za pri
hodnjo dekado: zakon torej pozna pač prepozno, ne pa 
prezgodnje prošnje za obnovitev znamčnega registriranja.

Kako pa je izračunati desetletni rok za obnovitev 
znamk?

Določba zakona, da je znamke obnoviti od de
setih do desetih let, računajoč od dneva registriranja, 
se je dostikrat tako izvrševala, da se je v primeru 
obnovitve kakšne znamke na nadaljnih deset let tek 
drugega desetletja računil od dneva prošnje za ob
novitev, ne pa od poteka prvih deset let, ter se je 
znamka radi opuščene obnovitve izbrisala že ob po
teku nadaljnih desetih let od dneva prošnje ob
novitve. Ta praksa ni bila v zakonu utemeljena; 
zakaj § 16. zakona o varstvu znamk predpisuje izrecno, 
da je registriranje obnoviti od desetih do desetih let, 
računajoč od dneva registriranja; ni pa v 
zakonu nikjer določbe, iz katere bi se dalo sklepati, 
da se imetnik znamke, ki prosi za obnovitev pred 
potekom prvih desetih let, obenem odpove še ne 
poteklemu času varstva, izvirajočega iz prvotnega re
gistriranja, tako da bi bilo nadaljno dekado, na katero 
se pridobi varstvo z obnovitvijo, brez ozira na ta še 
ostali čas prejšnje dekade, računati že od dneva prošnje 
za obnovitev. Zategadelj je trgovinsko ministrstvo po
zvalo trgovinske in obrtniške zbornice, da čas znamčne 
pravice vedno tudi pri obnovitvi računajo od enakega 
dne, ob katerem se je znamka priglasila k prvotnemu 
registriranju.

Dne 10. marca 1897 registrirana znamka bo 
potemtakem, če se opusti obnovitev, vedno le dne
10. marca 1907, 1917, 1927 itd. ugasnila.

Ako je zadnji dan desetletne znamčne dobe 
nedelja ali kakšen na sedežu trgovske in obrtniške 
zbornice zapovedan praznik, je tudi v teku celega 
sledečega delavnika došlo prošnjo za obnovitev spre
jeti kot pravočasno.

*) „Znamka se izbriše .... è) ako se registriranje proti 
predpisom § 16. ni pravočasno obnovilo.“
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Ne malokrat se dogaja, da se pri obnovitvi kakšne 
znamke vložita znamčna podoba in kolčnik, ki sta 
različna od prvotno registrirane podobe in oblike 
izvedbe znamke, ki naj bi se obnovila. Tu je pripom
niti, da ima dolžnost obnovitve le namen, dognati, če 
je imetniku znamke kaj na njenem nadaljnjem obstoju 
po preteku 10 let, da se register oprosti onih znamk, 
na katerih ni nič imetnikom in ki se torej ne obnove 
več. Obnovitev pa nikakor ne sme služiti v to, da bi 
se na varovanih blagovnih znamenjih mogle izvršiti 
kakšne premembe; že v zakonu rabljena beseda „ob
noviti“ kaže, da se more le enaka, ne pa samo po
dobna znamka porabiti za obnovitev. Na tem ne iz
preminja ničesar, da se obnovitev izvrši v obliki novega 
registriranja ob predložitvi novih znamčnih izvodov in 
kolčnika. Razlike znamčne podobe, ki jo je pred
ložiti pri obnovitvi kakšne znamke, od prvotne so 
načeloma nedopustne. Le pri neznatnih raz
ločkih, ki postanemo nanje pozorni še le, če natančno 
primerjamo znamčni podobi drugo poleg druge, in 
kateri praviloma ne izvirajo iz namena, znamčno po
dobo premeniti, ampak imajo svoj vzrok v slučajnostih, 
kakor so netočen odtisek ali manj natančna in vestna 
izgotovitev novega kolčnika, kakor tudi pri majhnih 
razločkih, ki se nanašajo le na to, kar je brez dvoma 
nebistveno, kakor na primer pri razločkih v barvenosti 
podstave ali pri razločkih v barvi kakšnega pečatnega 
vtiska, kakor tudi pri malih razločkih v velikosti, se 
lahko opuste zadržki. Drugače je pri znamkah, ki ka
žejo proti prvotno registriranim premenjeno podobo, 
ravnati kakor pri registriranju na novo.

V znamčnem registru je ob obnovitvi registri
ranja kakšne znamke izpolniti iste rubrike, kakor pri 
novem registriranju znamke, razen tega pa še rubriko 
6, kjer je zabeležiti, kateri dan in katero uro ter pod 
katero številko se je znamka prvotno registrirala. Ob
enem je v tem registru, v katerem je prvotno registri
ranje, v deveti rubriki „opomba“ označiti obnovitev 
znamke. Pri znamkah, ki so se že enkrat obnovile 
in se, če tudi pred potekom desetih let drugič 
prijavijo v obnovitev, je v ta namen, da se lažje 
poiščejo vsi na dotično znamko se nanašajoči vpisi v 
osrednjem znamčnem registru, ob njih obnovitvi za
znamovati ne samo datum in številko, pod katero je 
bila znamka prvotno registrirana, ampak tudi 
datum in številko, pod katero se je izvršila zadnja ob
novitev.

Po vpisu v osrednji znamčni register se tudi ob
novljene znamke objavijo. (Dalje prih.)

Določbe za poslovni promet z avstro- 
ogrsko banko.

(Dalje.)
VI. Posojila proti ročni zastavi.

1. Bančni zavodi dajejo samo na take vrednostne 
papirje (obligacije državnih, deželnih, občinskih, prio
ritetnih posojil, zadolžnice, srečke, delnice itd.) predu- 
jeme, na katere sme banka dati posojila. (Seznamek 
teh papirjev dobi vsakdo pri banki brezplačno.)

2. Posojila proti ročni zastavi se dajo samo za 
tri mesece. Bančni zavodi imajo pravico, prošnje za 
posojila sploh odklanjati ali jih dajati v manj
šem znesku in za krajši čas, nego se je prosilo. 
Enake določbe veljajo tudi za podaljšanje posojil.

Posojila se dovolijo le v zneskih, ki so s 100 
deljivi.

3. Glavni zavodi na Dunaju in v Budimpešti dajejo 
posojila do K 100.000.— na zahtevo takoj; večja 
posojila se morajo navadno do 11. dopoldne začasno 
naznaniti, in popoldne ob 2. uri se naznani, kateri 
znesek se more prihodnji uradni dan dvigniti kot 
posojilo.

Bančne podružnice izplačajo zneske dovoljenih 
posojil takoj.

4. Predno dvigne prosilec posojilo, izroči banki 
zadolžnico, na kateri so razen posojenega zneska 
in zapadlega dne zaznamovani natančno tudi nomi
nalni znesek, število in vrsta v zastavo izročenih vred
nostnih papirjev, in zraven spadajoči najprej zapadli 
kuponi. Če se zastavijo zastavni listi avstro-ogrske 
banke ali premijske srečke, se morajo sprejeti v za
dolžnico tudi njih številke in serije, eventualno tudi 
število oddelka. Pri zastavi drugih izžrebanih vred
nostnih papirjev se prepušča navedba številk in serij 
v zadolžnici volji prejemnika posojila. Navedba številk 
in serij vrednostnih papirjev, ki se ne žrebajo, v za
dolžnici ni dovoljeno. Zadolžnica se ima izpolniti na 
blanketu, ki se dobi pri bančnih zavodih. Prejemnik 
posojila jo mora podpisati in pristaviti svoje bivališče. 
Zadolžnica ostane pri bančnem zavodu do vrnitve 
posojila.

Pri vrednostnih papirjih, ki so pri banki v svrho 
oskrbe in varstva deponirani, zadošča za najem poso
jila izročitev depozitnega lista, v slučaju, da se dvigne 
posojilo v onem glavnem zavodu, kjer je papir vložen. 
Če se pa želi dvigniti posojilo pri drugem bančnem 
zavodu, se mora vložiti depozitni list s pismeno prošnjo 
za posojilo pri dotičnem bančnem zavodu.

5. Banka izroči jemalcu posojila pri vročitvi po
sojila zastavni listek. Ta obsega štiri strani in 
vsebuje vse bistvene znake zadolžnice. Le številke za
stavljenih vrednostnih papirjev se ne sprejemajo v 
zastavni list.
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Dostavkov ni dovoljeno delati na zastavnem listu.
6. Banka ne sprejema glede pri njej zastavljenih 

vrednostnih papirjev nikakih obveznosti, da bi pregle
dala žrebne pole ali oznanila o odpovedi, konverziji, 
izplačanju itd., vsled česar mora jemalec posojila, da 
se izogne tozadevnim izgubam, v tem oziru sam skrbeti.

7. Posojilne obresti se plačajo za nazaj, 
ko preteče zapadla doba posojila, oziroma pri vrnitvi 
ali prolongaciji. Ako se posojilo vrne, predno poteče 
15 dni, se morajo plačati banki obresti najmanj za 15 dni.

V slučaju, da izpremeni banka obrestno 
mero, velja izpremenjena mera za vsa nanovo vzeta 
posojila.

Istotako velja izpremenjena obrestna mera za vsa 
obstoječa posojila ne glede na njih zapadli čas od 
dne izpremembe obrestne mere izvzemši prvih 15 
dni po izplačanju posojila. Za teh 15 dni velja vedno 
obrestna mera, ki je obstajala ob času prejema posojila.

8. Posojila se lahko vrnejo v polnem ob
segu ali deloma tudi predno zapadejo. Lahko se 
tudi zvišajo pri sorazmernem pokritju. Če se vrne 
posojilo deloma predno preteče 15 dni, se morajo plačati 
banki obresti o vrnjenem posojilnem znesku najmanj 
za 15 dni, oziroma je treba za še dolžni znesek plačati 
le tekoče obresti. V vseh teh slučajih se izvrši p o - 
polni obrestni obračun.

9. Vsaka delna vrnitev in vsako zvišanje posojila, 
istotako delni dvig zastavljenih vrednostnih papirjev in 
vsaka pomnožitev zastavljenih papirjev potrdi na za
dolžnici jemalec posojila, na zastavnem listu dotični 
bančni zavod.

Prolongacije posojil, vplačevanje obresti in drugih 
pristojbin, izročitev kuponov je razvidno na zastavnem 
listu in na zadolžnici (točka 10).

Pri vrnitvi znatnih delnih zneskov posojila se vrne 
tudi primeren del zastavljenih efektov.

Ko se vrne posojilo v polnem obsegu, se izroče 
zastavljeni vrednostni papirji in zadolžnica proti izro
čitvi akitiranega zastavnega listka njega prinašalcu.

10. Pri prostovoljni izmenjavi ali dvigu za
stavljenih vrednostnih papirjev, brez istočasne prolon
gacije, delne vrnitve ali zvišanja posojila 
se zaračuna manipulacijska pristojbina K 2.— 
za vsak zastavni zavoj.

11. Na pismeno prošnjo, ki natančno označuje 
zastavljeni efekt, katero vloži jemalec posojila pri onem 
bančnem zavodu, pri katerem je zastavil vrednostne 
papirje, se prenesejo ti vrednostni papirji na stroške 
in nevarnost jemalčevo z navedbo polne kurzne vred
nosti ali na zahtevo z navedbo manjše vrednosti, ki 
vendar popolnoma pokrije posojilo, na kak drug bančni 
zavod brez provizije, pri katerem se potem vrše vsa 
opravila, ki se tičejo zastavljenih predmetov.

___________ (Dalje prih.)

Šekovno pravo.
Spisal Rudolf Šega.

Dne 20. julija 1906 je stopil v veljavo novi šekovni 
zakon. S tem zakonom se je ustreglo dolgoletnim željam 
avstrijskih trgovskih krogov. Ena glavnih in principi- 
jalnih predvprašanj za zakonito uredbo šeka je gotovo 
sodba o vrednosti in koristi šekovi. Kakšnega velikega 
pomena je plačevanje s šekom, nam pač ni treba na 
dolgo razlagati. Za posameznika je šek vsled tega ko
risten, ker mu ni treba imeti lastne blagajne, ker mu 
zmanjšuje težkoče, stroške in nevarnosti plačevanja ter 
mu prihrani izgube obresti, ki nastajajo vsled zbiranja 
gotovega denarja za predstoječe večje plačitve. Narodno
gospodarsko nam pa šek v zvezi z razširjenim žiro- 
prometom nudi velike koristi, predvsem z omejitvijo 
potrebe gotovega denarja in z važnimi financijalnimi 
konsekvencami te prihranitve, s tem, da zabranjuje 
denarne krize in združuje kapitalije. S to koncentracijo 
olajšuje produktivno vporabo teh kapitalij in privlačuje 
tudi one mnogoštevilne male vsote, ki bi sicer pri 
svojih posameznih imeteljih ostali za narodno gospo
darstvo neplodni. Bistven predpogoj te poslednje koristi 
je pa brezdvomno ta, da se šekovni promet zbira v 
gotovih zbirališčih. Če se zakonodajstvo ozira na vsa 
ta dejstva, tedaj pač lahko upozna korist čekovnega 
zistema — ne le za posamezno, temveč tudi za občno 
gospodarstvo. In z začetkoma omenjenim zakonom je 
naše zakonodajstvo zadostilo vsem tem potrebam.

Zakon smatra šek za pismeno nakaznico, ki temelji 
na imetju izdateljevem (trasant) pri pozvancu (trasat), 
ne podaja nam pa natančne definicije šekove. S šekom 
more izdatelj ah pa kdo drug vzdigniti gotovo vsoto 
denarja; uporablja se pa šek tudi lahko v zaračunja- 
valne svrhe. Vsled te poslednje izjeme ne spadajo pod 
ta zakon takozvani nakazovalni ah prenaševalni šeki 
(Überweisungs- oder Übertragungsschecks), katere vpo
rablja avstro-ogrska banka in nekateri drugi bančni 
zavodi, ravno tako tudi ne efektni šeki. Tudi vporaba 
šeka kot pobotnica je izključena.

Popolnoma neodvisno od predpisov obč. prava o 
asignacijah in trg. prava o trgovskih nakaznicah je šek 
samostojno zakonito urejen. Kakor menica mora tudi 
šek odgovarjati gotovim bistvenim zahtevam, ki ga na 
zunaj ločijo od ostalih, ravnokar omenjenih nakaznic 
in ga takoj označujejo kot šekovno-pravno na
kaznico. Šekmora obsegati: l.v besedilu listine 
označitev kot šek (t. zv. š e k o v n a klavzula); te 
klavzule ni treba le pri onih šekih, ki so v inozemstvu 
na tuzemstvo trasirani, če namreč zakon v inozemstvu 
tega ne zahteva; 2. podpis izdajateljev z njegovim 
imenom ah z njegovo tvrdko; 3. označitev kraja, 
dneva, meseca in leta izdaje; 4. ime ah tvrdko, ki 
ima plačati (t. z. šekovnik, trasat); 5. pozvanje
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izdajatelja na šekovnika, naj iz njegovega imetja 
zplača gotovo denarno vsoto; to pozvanje pa ne sme 

biti odvisno od kakega protiplačila od strani prejem
nika ali pa od kakega drugega pogoja (§ 2). Kaj 
naj smatramo kot imetje izdajateljevo, to določa po
godba, ki obstoji med izdajateljem in pozvancem (če
kovna pogodba). Vloge v gotovini od strani izdate- 
Ijeve, prejemki v gotovini na njegov konto od vplače
vanj tretjih oseb, posojila na vrednostne papirje, kredit, 
katerega dovoli pozvanec izdatelju i. dr. morejo tvoriti 
temelj za-imetje, s katerim sme izdatelj razpolagati s 
pomočjo šeka.

Pri vprašanju, kdo sme kot pozvanec v zmislu 
zakona fungirati, se niso odločili za šekovno svobodo, 
temveč za omejeno pasivno šekovno sposob
nost. Pasivno šekovno sposobnost imajo, t. j. kot 
pozvanci, trasati ali šekovniki smejo biti označeni : 
1. c. kr. poštna hranilnica, javne banke in drugi za
vodi, ki so po statutih opravičeni jemati denar za tuji 
račun ; 2. vse druge v trgovskem registru protokolirane 
tvrdke, ki se pečajo obrtoma z bančnimi kup
čijami (§ 1).

Šeki, ki ne odgovarjajo zahtevam §§ 1. in 2. in 
pa indosamenti na teh šekih nimajo nikakršnega še- 
kovno-pravnega učinka. Njihove pravne učinke sodimo 
kakor druge nakaznice po obč. in trg. pravu (§ 2., 
odd. 2.). Če šeki niso izgotovljeni na predpisanih 
blanketih, ne izgube vsled tega svoje moči — razen, 
če morda ne obstoji kak tozadeven dogovor med izda- 
teljem in pozvancem, (pozvanca bomo vsled jasnosti 
rajše nazivali bankirja). Vendar je treba plačati za šeke, 
ki so plačljivi v tuzemstvu in ki so izgotovljeni na zato 
določenih blanketih bankirjevih, po štiri vinarje, 
indosamenti i. t. d. so potem prosti kolka. Šeki pa, ki 
so v inozemstvu plačljivi, morajo imeti kolek za deset 
vinarjev (§ 25., odd. 1.).

V šeku navesti ni treba imena onega, ki prejme 
plačilo, plačilnega časa in pa kraja. Dopustni so : šeki, 
glaseči se na ime, ordrski šeki, šeki na imetelja (pri- 
nesitelja). Izdajatelj sme tudi sebe označiti kot prejem
nika plačila. Šeki, glaseči se na ime z dostavkom „ali 
prinesitelju (imetelju)“ in šeki, ki nimajo določila o 
tem, komu naj se plača, se smatrajo kot šeki na ime
telja (§ 3.).

Šek se plača vedno pri vpogledu, četudi je 
na šeku naveden drug plačilen čas ali četudi nima 
sploh nobenega določila o plačilnem času (§ 5.). Kot 
plačilen kraj mora izdatelj navesti le kraj, kjer ima 
bankir svoj zavod (filialko i. t. d.) ali kjer se nahaja 
odračunjevalni zavod, katerega član je bankir. Kraj 
izdaje in kraj plačitve more biti identičen ali pa raz
ličen (krajeven ali distančen šek). Če v šeku ni na
veden plačilni kraj ali če ta navedba ne odgovarja 
zakonu, tedaj je šek na onem kraju plačljiv, kjer ima

bankir svoj sedež, oziroma kjer ima bankir svoj glavni 
zavod (§ 4.). Označenje domicila je mogoče torej 
le pri šekih, ki se glase na tvrdko z večimi zavodi.

Šeka načeloma ni mogoče preklicati. 
Vsekako pripušča zakon izjeme v tej smeri. Bankirjeva 
dolžnost je ugoditi izrecnemu preklicu izdajateljevemu 
ali je pa izplačitev po zakonu prepovedana. Bankir ne 
sme v naslednjih slučajih honorirati šeka, če pa hono
rira, tedaj mora povrniti eventuelno škodo : d) če mu 
je znano, da je bil nad premoženjem izdateljevim 
proglašen konkurz (§ 12, odd 1.); b) če je poslal iz
datelj orderski šek ali pa šek glaseč se na ime ban
kirja v to svrho, da pošlje ta pokritje prejemniku 
plačila, in če izdatelj izrecno prekliče to naročilo pred 
izpolnitvijo (§ 13, št. 1); c) če se prekliče potem, ko 
je bankir zamudil prezentacijski rok, ali pa za slučaj 
če bankir zamudi ta rok (§ 13, št. 2). Sicer odgovarja 
principu zakona o nepreklicnosti šeka, če zakon določa 
(§ 12, odd. 2), da bankir ne sme vsled smrti izdate- 
ljeve ali vsled pravne nesposobnosti izdateljeve za 
samostojno upravljanje premoženja (na pr. vsled ku- 
ratele itd.), ki je nastopila še le po izdaji šeka, za
braniti izplačilo šeka.

Bankir po zakonu ni prisiljen šeka iz
plačati, če tudi ni nikakršnega zakonitega vzroka 
za zavrnitev, in vsled tega tudi nima imetelj šeka 
nikake pravice tožbenim potom zahtevati od bankirja, 
da honorira šek. Bankir ima torej prosto voljo, če 
hoče plačati šek — četudi ima dovolj pokritja za to. 
Če se bankir brez vzroka in povoda brani -plačati šek, 
tedaj je vsled tega odgovoren le izdatelju, ne pa 
imetelju šeka. Le takrat bi moral plačati šek, če bi 
bil ta akceptiran; tega pa pri šekih ni, in vsaka 
akceptačna opomba od strani bankirja je brez 
pravnega učinka (§ 8.). Le v enem oziru mora 
bankir upoštevati pravice onega, ki prejme plačilo, če 
napiše namreč izdatelj ali pa indosant čez prednjo 
stran šekovo dostavek: „ Le v zaračunjevanje.“ Vtem 
slučaju ne sme bankir izplačati šeka v gotovini, ker 
sicer bi moral tudi imetelju šeka povrniti škodo (§ 22.). 
To stališče bankirjevo napram imetelju šeka bi moglo 
praktično nekako popolnoma odstraniti principialno 
nepreklicljivost šeka. Vendar pa ta nevarnost ni tako 
velika. Navadno bankir le takrat ne bo hotel hono
rirati šeka, če ne bo imel zadostnega kritja ali če bo 
dvomil o pristnosti šeka in njegovi vsebini ali pa o 
osebi imetelja šeka. Imetelj šeka lahko toži po me
ničnem pravu svoje prednike in pride na ta način 
gotovo preje do svojih pravic, kakor pa če bi mu 
zakon dovolil tožbo zoper bankirja.

Bankir je torej skoraj popolnoma izven šekovega 
konneksa. Ta in pa izdatelj sta drug drugemu zavezana 
le na podlagi takozvane šekovne pogodbe. Popolnoma 
določno je pa urejeno vprašanje, kdo jamči za
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honoriranje nepravih in ponarejenih šekov. Po § 20, št. 4 
trpi tozadevno škodo a) dozdevni izdatelj, v kolikor 
je kriv ponarejanja ali pa v kolikor je kriv ponare
janja ali pa v kolikor so ponarejanje zakrivili njegovi 
uslužbenci, ki so bili deležni pri kupčijskem ravnanju 
s šeki ; b) sicer mora bankir povrniti škodo.

Pri uredbi vprašanj indosabilitete, prezentacijskih 
rokov, plačitve, protesta in pravic ter dolžnosti o še- 
kovni pogodbi stoječih oseb se zakon deloma naslanja 
na trgovski zakonik, menični red in na navade pri 
prometu. Omenimo naj le najvažnejše določbe: Kar 
se tiče prezentacijskih rokov, moramo ločiti 
krajevne in distančne šeke. Prvi se imajo v petih, 
poslednji pa v osmih dneh po izdaji predložiti ban
kirju, da jih honorira. Šeki, ki so v prometu Istrije, 
Dalmacije in Primorske z ostalimi kraji tuzemstva, 
kakor tudi obratno, in pa oni, ki so v prometu ino
zemstva s tuzemstvom, se morajo v petih dnevih po 
izdaji poslati v plačilni kraj, potem pa v petih dnevih 
računano od dneva, ko tja dospejo, prezentirati ban
kirju. Poštna hranilnica ima pravico, roke za 
prezentacijo šekov glasečih se na ime drugače urediti, 
oziroma jih do štirinajst dni podaljšati (§ 9.). Kakor 
prezentacija v svrho honoriranja je urejena tudi vložitev 
šeka pri odračunjevalnem zavodu, katerega član je 
bankir (§ 10.).

Če bankir imetelju šeka ne plača cele vsote, tedaj 
varuje imetelj svoje regresne pravice napram izdatelju, 
indosantom in šekovim porokom s tem, da levira prvi 
delavnik po prezentaciji protest, kakor določa to me
nični red. Ta protest se da nadomestiti tudi s toza
devno izjavo bankirja ali pa s potrdilom odračunje- 
valnega zavoda. Ta izjava ozir. potrdilo se mora na
pisati na šek. Nadaljni koraki imetelja šeka proti 
njegovim prednikom in njegove pravice napram taistim 
so v bistvu urejeni po meničnem redu.

Šek je po svoji funkciji le plačilno sredstvo, ne 
daje se mesto plačila, temveč radi plačila. Vsled 
tega sme imetelj šeka, ki se iz tega ali onega vzroka 
noče ali pa ne more poslužiti šeka, uporabiti proti 
izdatelju ali njegovemu neposrednemu predniku ono 
pravno razmerje, na katerem temelji izdaja šeka. V 
tem slučaju si mora pa odračunati ono škodo, katero 
utrpi izdatelj vsled neizvršene oziroma prepozne pre
zentacije pri bankirju (§ 19.). Šeka se ne sme 
zlorabljati. S tem so v zvezi gotove kavtele, pred
vsem redovite kazni, ki učinkujejo neodvisno od drugih 
iz šeka izvirajočih pravic. Te redovite kazni zadenejo iz- 
datelja, če bankir tudi le deloma ne more honorirati pri 
prezentaciji šeka, ker izdatelj nima v času prezen
tacije nikakšnega ali pa zadostnega kritja. Razen- 
tega pa kaznujejo izdatelja lahko tudi radi goljufije in 
ga imetelj šeka še toži, da mu povrne škodo, katero 
ima vsled nehonoriranja šeka (§ 23.).

Vobče je zakonodajstvo stremilo za tem, da 
ohrani v vseh tozadevnih vprašanjih že obstoječe raz
mere in navade v šekovem prometu, da pojasni 
pravna razmerja šekovih interesentov in da zagotovi 
imetelju šeka kar najhitrejši regres zoper njegove 
prednike. Nikdar pa naj ne postane šek kreditni papir ! 
Vsled tega so v zakonu gledali na to, da so natančno 
ločili med šekom in menico, ki ima popolnoma drugo 
nalogo. Iz tega si tudi lahko razlagamo, da je plačati 
šek vedno na vpogled in da so izločene vse one do
ločbe meničnega reda, ki bi izbrisale mejo med šekom 
in menico.

Upajmo, da bodo ravno trgovski krogi prav 
uvaževali ta šekovni zakon in da bo ta zakon po
vzdignil avstrijski čekovni promet, ki je že zdaj kar 
najlepše razvit. To provzročiti — je bil namen za- 
konodajstva.

Iz trgovske prakse.
11. Obnovitev naročil!

Veliko trgovcev, med temi tudi dostikrat v drugem oziru 
zelo praktične in inteligentne osebe, ima slabo navado, da se 
pri naročevanju blaga enake vrste, kakor ga je že imel, kratko- 
malo poslužuje , izraza „kakor sem že imel“. Tako površno 
naročanje je že provzročilo marsikatero nepotrebno sitnost, 
splošno pa provzročajo taka naročila veletržcu nepotrebno iskanje 
in s tem veliko izgubo dragega časa, vsled česar trpijo dostikrat 
taka naročila pri izvršitvi precejšno zamudo, ker jih veletržec, 
boječ se izgube časa zaradi iskanja, odriva in daje prednost 
točno izraženim naročbam.

Veletrgovec mora štediti s časom in izvrševati naročila čim 
hitreje, kajti njegov dobiček je dostikrat primeroma zelo mal, po
sebno ako hoče uspešno pobijati konkurenco, torej je lahko um
ljivo, da mora v dosego večjega prometa svojim odjemalcem 
marsikatero ugodnost nuditi in zato točno in brez ovir in za
mude časa vršiti svoje posle. Ako dobi veletržec naročilo, v 
katerem se nahaja več predmetov s pripombo „kakor sem imel“, 
je samoumevno, da mora pregledati prejšne kopije računov 
dotičnega naročnika, dočim bi bil naročnik skoro brez vsake 
izgube čase lahko natančno označil številko in drugi potrebni opis 
dotičnega blaga in ako že drugače ne, na podlagi svoječasno dob
ljenega računa, ki bi ga seveda v primeri s številom svojih zala- 
gateljev, posebno ako ima račune v redu, hitro našel.

S tem, da označi naročnik natančno kaj želi, omogoči vele
tržcu hitro izvršitev naročila in ker veletržec s takimi naročniki 
nima nobenih sitnosti, jim daje, kar je popolnoma naravno, 
prednost.

Predpis „kakor sem imel“ je pa tudi z ozirom na menjavo 
cen, katera je posebno zadnja leta na dnevnem redu, neprimeren 
in povzroča le nepotrebno korespondenco.

Dostojnost zahteva, da se napišejo naročila razločno, kratko 
sicer kolikor mogoče, vendar pa naj ne manjka črtice, ki je po
trebna k natančnemu označenju verste blaga. Vsak dvom mora 
biti odstranjen, kajti nerazločno in netočno vpisanje vrste blaga 
povzroča čestokrat, da naročnik ne dobi tega, kar je želel in iz tega 
sledi vračanje blaga, nepotrebni stroški in nezadovoljnost obeh strank.

Domačim in popolnoma poštenim veletržcem, ki ne izrab
ljajo zaupanja svojih odjemalcev, se lahko poverijo naročila v 
zaupanju, da bodo ti v slučaju, da se cene premenijo, stavili ob 
času naročila veljavne najnižje cene. Splošno pa stori naročnik
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dobro, če o dnevnih cenah ni natančno poučen in posebno če se 
gre za večje naročilo, da zahteva poprej ponudbo oziroma sporo
čila cen in tako prepreči vsako nezadovoljnost in spor.

Proč torej s staro označbo „kakor sem že imel", — ako se 
pa ta tuintam res ne more preiti, potem naj se piše „kakor dne.... 
glasom Vašega računa štev......... dobil", kar veletržcu vsaj omo
goči, da hitro najde dotične fakturne kopije. J. J.

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
5. redna seja dne 3. oktobra 1907. Vsled poziva trg. 

društva „Merkur“ v Ljubljani glede govora na trgovskem shodu 
v Ljubljani dne 20. oktobra se sklene, da prevzame ta nalog 
društveni podpredsednik g Smertnik, ki se tudi pozivu odzove, | 
Govornik bo poročal o trgovstvu in industriji na Spodnještajerskem [ 
ter se je društvo obrnilo na razne strani zaradi potrebnih podatkov.

Skupno inseriranje tistih narodnih tvrdk, ki so obljubile pri
spevati v to svrho, se začne v kratkem vršiti, ker se je nabrala 
primerna vsota, oziroma so došla zagotovila za prispevke.

Glede učnih tečajev in plesne šole se sklene, sklicati za 
soboto večer, dne 12. t. m. skupno sejo oziroma sestanek vseh 
celjskih članov in članic, da ti izrazijo svoje želje in mnenje.

Od sedaj naprej se vrše vsako drugo soboto lansko leto 
vpeljani trgovski sestanek.

Na trgovski shod dne 20. t. m. v Ljubljani, na katerem 
bo govoril tudi naš podpredsednik g. Smertnik, opozarjamo še 
enkrat vse člane in prosimo, da se tega trgovskega praznika ude
leže v kolikor mogoče obilem številu in sicer ne samo iz Celja, 
temveč iz cele Spodnještajerske. Pokažimo, da se zavedamo !

Trgovski koledar. Društvo ima še precejšnjo število ko
ledarja za oddati. Člani! Sezajte pridno po tej izvrstni, vsakemu 
trgovcu in uslužbencu neobhodno potrebni knjižici in širite jo 
med tovariši!

Trgovska bolniška blagajna. Glavni namen našega društva 
je, čimprej ustanoviti trg. bolniško blagajno, o čemer smo že po
novno poročali. Prosimo torej vse naše cenjene člane in članice, 
da opozarjajo na to dejstvo trgovsko sotrudništvo, ki morebiti še 
ni v našem društvu in nam pridobivajo čim več novih članov, 
ki bodo potem deležni ugodnosti trgov, bolniške blagajne.

*
Poštne čeke, pokvarjene menične golice in poštne 

vrednotice nabira društvo v prid trgovske bolniške blagajne. 
Prosimo, pošiljajte te stvari!

*
Posredovalnica služb pridno deluje.

Raznoterosti.
Vseslovenski trgovski shod se vrši v nedeljo, dne 20. 

oktobra 1907. Priprave za ta shod, ki bode impozantna manifestacija 
slovenskega trgovstva, so v polnem teku. Odboru slovenskega trgov
skega društva „Merkur“ dohajajo od vseh strani slovenske do
movine pritrjevalna pisma; trgovske organizacije v Trstu, Gorici in 
Celju so z navdušenjem sprejele vabilo društva „Merkur" in zago
tovile korporativno udeležbo. Za prireditev shoda se je osnoval 
poseben pripravljalni odbor, ki si je izvolil za predsednika gosp. 
doktorja Danila Majarona. Pripravljalni odbor je marljivo pri delu. 
Program za shod, ki bode trajal cel dan in razmotrival o vseh 
za trgovstvo važnih vprašanjih, je sledeči: Ob deseti uri do
poldne: 1. Nagovor in pozdrav I. podpredsednika društva g. Al.

Lillega. 2. O vlogi trgovine v narodnem gospodarstvu, zlasti slo
venskem, poroča dr. Danilo Majaron. 3. O pomenu Trsta za naše 
narodno gospodarsko življenje, poroča dr. Henrik Tuma. 4. O slo
venskem trgovstvu na Štajerskem, poroča Josip Smrtnik. Ob 3. uri 
popoldne: 5. O slovenski trgovski izobrazbi in o višji trgovski 
šoli v Ljubljani, poroča Josip Ulčakar, ravnatelj in trgovec v Trstu. 
6. O koristi trgovske organizacije; naša organizacija in nje smotri, po
ročata Leopold Fürsager in Karol Meglič. 7. Stališče slovenskih 
trgovskih sotrudnikov, poroča Ivan Volk. 8. O novem obrtnem redu 
in njega vplivu na našo trgovino, poroča dr. Fran Windischer. — 
Ob sedmi uri zvečer na dan shoda se vrši v „Narodnem domu" v 
Sokolovi dvorani zabavni večer na čast gostom. Veselični odsek 
trgovskega društva „Merkur" bode vse storil, kar more pripomoči 
k prijetni, neprisiljeni zabavi. Čvrsto se razvijajoča trgovska orga
nizacija v Slovencih se s predstoječim vseslovenskim trgovskim 
shodom, prvim svoje vrste, utrdi in ukrepi znamenito! Noben za
veden slovenski trgovec in trgovski sotrudnik, pa tudi noben ro
doljub, ki mu je pri srcu gospodarska povzdiga naroda, naj ne 
izostane od te strokovno-stanovske prireditve! Posebnih vabil se 
ne bo pošiljalo. *

„Kilometrski kazalec za najvažnejše postaje v Avstro- 
Ogrski in Bosni“ ter „Navodila za navajanje kilometrskega 
kazalca“ je naslov knjižici, ki jo izda „Slovensko trgovsko društvo 
Merkur" ob priliki vseslovenskega trgovskega shoda v Ljubljani. 
Z izdajo te knjižice ustreže naše društvo ne samo trgovcem in 
obrtnikom, marveč tudi vsem onim številnim krogom, ki imajo 
često posla na železnici. Kilometrski kazalec služi v to, da se vsak 
interesent hitro in na lahek način sam prepriča, kako velika je 
razdalja v kilometrih od oddajne postaje do namembne postaje. 
Ker je železnica po obstoječih predpisih tako pri tovornem kakor 
brzovoznem blagu vezana, da sprejeto pošiljatev postavi v času, 
določenem v posebnih predpisih, na mesto namembe, je za vse 
stranke, ki imajo redno posla z železniškimmi ekspedicijami, nujno 
potrebno, da imajo pri roki lahko umljivo kazalo, ki jim pokaže 
število kilometrov, ki jih je pretekla posamezna pošiljatev. Ko je 
število kilometrov dognano, pokaže enostaven račun, ali je železnica 
o pravem času avizirala pošiljatev v vsakem konkretnem primeru. 
Če se dostavitev zakasni, zahteva se od železnice odškodnino. 
Kilometrski kazalec je sicer sestavljen tako, da je izhodišče Ljub
ljana, vendar pa je v uvodu na do cela lahko umljiv način pojas
njeno, kako je rabiti kilometrski kazalec za vsako drugo železnično 
postajo. Kilometrskemu kazalcu, ki se je sestavil in uredil s po
sebnim ozirom za potrebe naših trgovcev, so pridejana jako praktična 
navodila o tem, kako je rabiti kilometrski kazalec. Navodila so 
sestavljena v obliki vprašanj in odgovorov in to tako pripravno, 
da se vidi takoj spretno oko praktičnega strokovnjaka. Navodila 
dajejo odgovor na vprašanja, ki za trgovca nastajajo dannadan. Iz 
navodil povzamemo sledeča vprašanja : „Zakaj moramo poznati ki
lometrske razdalje postaj?" „Na kateri način povzamemo iz kilo
metrske razdalje čas pravočasnega dohoda blaga?" „Kaj je storiti, 
ako se je na transportu pravočasni dostavni rok prekoračil?" „Kako 
zahtevamo odškodnino vsled prekoračenega dostavnega roka?" „Kdo 
sme reklamirati?" „Kje moramo reklamirati?" „Kdaj je smatrati 
blago na transportu za izgubljeno?" „Kdaj je železnica odgovorna 
za škodo na blagu med transportom?" itd. Prav z veseljem po
zdravljamo to publikacijo društva in smo prepričani, da bode našim 
trgovcem prav dobro služila, kažoč jim pot, kako postopati, če se 
zapozne pošiljatve na železnici. Navodila je sestavil gosp. Karol 
Meglič v Ljubljani. Kilometrski kazalec je uredil g. A. Šulgaj. 
Knjižica stane 60 vinarjev.

*
Ustanovni občni zbor „Trgovsko-obrtne zadruge v Ljub

ljani, registrirane zadruge z omejenim jamstvom“ se je vršil 
ob jako mnogoštevilni vdeležbi v nedeljo, dne 29. septembra 1907
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v prostorih društva „Merkur“. Pokazalo se je, da je bila srečna 
misel, ustanoviti denarni zavod, ki se opira na stanovsko organizacijo 
trgovstva in obrtništva slovenskega. Prepričani smo po tem številnem 
odzivu, da se je izbrala prava pot; zavest imamo, da naše trgovstvo 
in obrtništvo zaupa snovateljem. Takoj na dan ustanovnega shoda 
je priglasilo svoj pristop 69 zadružnikov izmed trgovcev, trgovskih 
nastavljencev in obrtnikov. Malo je pri nas zavodov, na zadružnem 
temelju zgrajenih s tolikim številom članov. Ali to je stoprav začetek. 
Pripraviti moramo do tega, da ga skoro ne bo med Slovenci za
vednega trgovca, obrtnika, kateri ne bi bil včlenjen temu zavodu. 
Dolžnost, in želimo, da prijetna dolžnost vsakega slovenskega 
trgovca bodi, buditi zanimanje za novi zavod, pridobivati mu članov 
in prijateljev. Čim več članov, se oklene društvu, tem laže in tem 
hitrejše se bode mogel razvijati, tem razsežnejše bo moglo biti 
poslovanje. Obilen odziv pa bode tudi opora in bodrilo možem, ki 
jih je zaupanje prvih zadružnikov poverilo z vodstvom zavoda ob 
početnem času, ki je, kakor drugod, zlasti pri denarnem zavodu 
težaven, skrbi bogat. — Občni zbor je otvoril in vodil vrli I. pod
predsednik društva „Merkur“ g Al. Lilleg. Prisrčno je pozdravil 
številne vdeležnike, posebej župana ljubljanskega Iv. Hribarja in 
deželnega poslanca drja. Majarona. Podal je kratko sliko o pri
pravljalnih delih, omenjal zlasti, da je društvo „Merkur“ že pred 
leti ob svoji petletnici spoznalo potrebo denarnega zavoda, služečega 
v prvi vrsti trgovskemu in obrtnemu kreditu. Želel je, da zavod 
vspešno deluje v prospeh in povzdigo slovenske trgovine, sloven, 
obrta. Naj bo novi zavod krepka opora stremljenju za osamosvojitev 
slovenske obrtnosti in trgovine. Ko je določil za zapisnikarja gosp. 
Franca Goloba, je prestopil k drugi točki dnevnega reda.—Pravila, 
ki so bila poslana že pred občnim zborom, so se odobrila. Potem 
je zbor prestopil k sprejemanju zadružnikov. Pristopilo je 69 članov, 
ki so podpisali 292 glavnih deležev po 100 kron. Volitev načelstva 
in nadzorstva se je vršiia na predlog zadružnika g. Iv. Hribarja 
vzklikoma. Pri slučajnostih je poprijel za besedo državni poslanec 
g. Ivan Hribar in je kot župan ljubljanski izražal svoje zadovoljstvo 
in veselje ob rojstvu novega zavoda. Po sklepnem govoru gosp. 
Lillega se je pomembni zbor razšel.

„Vodstvo Trgovsko-obrtne zadruge v Ljubljani“ se je
na podlagi izvolitve ustanovnega občnega zbora v seji načelstva 
in nadzorstva v nedeljo dne 6. oktobra takole konstituiralo : Pred
sednik: g. Andrej Šarabon, veletržec v Ljubljani; njegova namest
nika gg. dr. Fran Windischer in Josip Vidmar, dežnikar v Ljubljani; 
člani načelstva gg. Ivan Knez, veletržec, Robert Kollman, veletržec, 
gg. Adolf Petrin, mizarski mojster, dr. Fran Novak, odvetnik v Ljub
ljani. II. Nadzorstvo: Predsednik: g. Alojzij Lilleg, trgovec; 
njegov namestnik gosp. Silvester Škerbinc, knjigovodja; zapisnikar 
g. Karol Meglič; člana nadzorstva gg. dr. Danilo Majaron, odvetnik 
in Oton Bayr, ravnatelj Kmetske posojilnice v Ljubljani. — Imena mož, 
v katerih roke je položeno vodstvo, so nam jamstvo in zagotovilo, 
da bode zavod uspešno vršil lepe naloge svojega delokroga.

*
Obrtni svet in „trgovski“ svet. Trgovinsko ministrstvo 

pripravlja ustanovitev državnega obrtnega sveta. Dotična 
pravila so že izdelana in se razpošiljajo trgovskim zbornicam, za
drugam in drugim strokovnim korporacijam, da oddajo svoje 
mnenje. Obrtni svet bo imel nalogo, stati trgovinskemu ministrstvu 
v vseh mali obrt in malo trgovino tičočih se zadevah na 
strani ter varovati koristi teh strok podobno kakor industrijski svet 
industrijske interese. Po pravilih bo obrtni svet imel dva oddelka. 
Prvi oddelek bo izvrševal predpriprave v zakonodajskih, admini
strativnih in organizatoričnih zadevah, dočim se bo drugi oddelek 
pečal s pospeševanjem obrta. Prvi oddelek ima 75 članov, od katerih 
volijo zadružne zveze 29, trgovske zbornice 29 in trgovski minister 
jih imenuje 17. Volilno pravico imajo le one zadružne zveze, katere

trgovski minister izrecno kot take imenuje in katerih okoliš se razteza 
po celem zborničnem okraju. Vsaka trgovska zbornica voli le enega 
zastopnika. Poslovna doba traja 3 leta. Poleg državnega obrtnega 
sveta se mislijo ustanoviti v kronovinah, zlasti na Češkem deželni 
obrtni sveti. — Predno se je pa obrtni svet oživotvoril, se že 
zahteva trgovski svet. V gremiju dunajskih trgovcev se je namreč 
stavil predlog, naj se dela na to, da se ustanovi trgovski svet 
enako, kakor obstoji industrijski svet in enake korporacije, da se 
bo tudi na trgovski stan bolj oziralo nego se je doslej. V debati 
se je zlasti poudarjalo, da trgovski stan res nima nikakega avto
ritativnega zastopstva, dočim je zlasti industrija z industrijskim 
svetom varovana. Glede snujočega se obrtnega sveta se je omenilo, 
da bodo brez dvoma zastopniki trgovine majorizirani od zastopnikov 
obrta. Ti bodo svoje zahteve gotovo uresničili, zato je pravično, 
da se poleg obrtnega sveta ustanovi tudi trgovski svet. Če 
imajo industrija, poljedelstvo in obrt svoje svete v trgovinskem 
ministrstvu, zakaj bi se podobna institucija ne ustanovila tudi za 
trgovino, ki ima varovati tudi svoje posebne interese. Predlog se 
je soglasno sprejel in sklenilo sestaviti peticijo, ki jo bo gremijalno 
predsedstvo osebno izročilo ministrskemu predsedniku in trgo
vinskemu ministru. rn.

*

Podelitev patenta za novo iznajdbo. Domači firmi J. Špalek, 
tovarna za železninsko blago v Kamniku je podelil c. kr. patentni 
urad na Dunaju patent (patentni list št. 29.899) za postopanje pri 
pritrjanju nasadil k pripadajočim štekljem.

Društvene vesti.
Sestanki društvenih članov. Gojiti družabnost in prijateljstvo 

ter seznjati člane med seboj je namen sestankov, ki jih sklicuje 
naše društvo, zlasti v zimski sezoni. Taki sestanki so najboljša vez 
med člani in pospešujejo stanovsko zavest ter zmisel za organiza
cijo. V letošnji sezoni se je vršil prvi sestanek dne 20. septembra 
v društvenih prostorih. Vdeležilo se ga je okrog 50 članov. V prvi 
vrsti je sklical ta sestanek učni in redakcijski odsek zato, da 
izrazijo člani željo, kakšne učne tečaje hočejo letos imeti. Povdarjala 
se je važnost učnih tečajev kot pripomoček za nadaljno izobrazbo 
in se sklenilo, da se to sezono vršita tečaj za laščino in tečaj za 
knjigovodstvo, združen s korespodenco, ker se je za ta predmeta 
največ članov priglasilo. Dalje se je obširno govorilo o preda
vanjih letošnje sezone in je večina članov izrekla željo, naj bi 
bila predavanja splošnoizobraževalnega značaja ne pa strogo 
strokovnoznanstvena, ker strokovno predavanje enega večera ne 
zadostuje, da si človek vse zapomni in mu je treba dotični predmet 
temeljiteje studirati. Predavalo naj bi se o tvarinah dnevnih vprašanj, 
o državnem ustroju, o socijalni politiki itd. Društvo se bo zato 
oziralo na take želje. Izrazila se je tudi želja, naj bi se sestanki 
članov vršili večkrat na mesec in sicer naj bi bili poučnozabavni. 
— Drugi letošnji sestanek se je vršil dne 5. oktobra in je bil 
tudi jako dobro obiskan. Na tem sestanku sta se poslavljala od 
svojih tovarišev gospoda Tit Slabe in Franc Šetinc, ki morata obleči 
vojaško suknjo in dati za nekaj časa slovo stanovskemu poklicu. 
V imenu odbora se je s prisrčnimi besedami poslavil od njih 
g. Volk, ki jih je prosil, naj ne pozabita tudi v novem stanu 
društva, čeprav sta za dlje časa iztrgana iz kroga stanovskih 
tovarišev. Zahvalil se mu je g. Slabe, ki je v daljših besedah 
zagotavljal, da se bosta nova vojaka vedno spominjala lepih ur, ki 
sta jih preživela v krogu Merkurjevih članov in svojih tovarišev 
ter da prideta po končani vojaški službi kot stara Merkurjevca 
zopet nazaj. Pevci so se večkrat oglašali z dobrim petjem in zlasti 
naše vojaške pesmi so dale večeru značaj slovesa mladih vojakov.
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Tečaj za lascino se je pričel dne 3. t. m. in poucujé po 
jako zanimivi metodi gosp. dr. Robert Eržen. Tečaj se vrši vsak 
pondeljek in četrtek od 9. do 10. ure zvečer.

*

Tečaj za knjigovodstvo v zvezi s korespondenco se vrši 
vsako sredo in petek od 9. do 10. ure zvečer. Poučuje g. magistratni 
revident Ivan Vole. *

Čeke so poslali: Ivan Elsbacher, Kozje, Franc Gustin, 
Metlika, F. Kuttin, Postojina, Leskovic & Meden, Ljubljana, 
Davorin Štucin, Cerknica, M. Šubic, Ljubljana, Al. Sušnik, 
Ljubljana in Mihael Žmavc, Rajhenburg. — Lepa hvala!

Himen. Poročil se je dne 8. oktobra 1.1. član našega društva 
g. Filip Turk, trg. poslovodja v Ljubljani z gdč. Lino Brilejevo. 
Iskreno čestitamo! *

Prevzetje kavarne. G. Ivan Stritar, trgovec v Ljubljani 
je prevzel s 1. oktobrom t. 1. od g. Fr. Krvariča znano kavarno 
„Avstrijo“ v Ljubljani. G. Stritarju, ki je že od ustanovitve član 
našega društva želimo v novem poklicu obilo sreče.

Za „Trgovski dom“ je nabral član našega društva g. ig. 
Novak, trg. sotrudnik v Ljubljani pri prijateljskem sestanku v 
Velikih Laščah 2 K. Naj bi še mnogi posnemali.

*

Trgovski shod. Vse člane in prijatelje društva vabimo na 
vseslovenski trgovski shod, dne 20. oktobra 1.1. Več o tem pre
pomembnem shodu je v raznoterostih in v uvodnem članku. 
Omenjamo le, da vlada za ta shod veliko zanimanje in da smo 
prejeli že iz vseh strani slovenske zemlje obvestila posameznikov, 
da se shoda udeleže. Naša želja je, da pohiti na ta shod vsak 
slovenski trgovec in trgovski sotrudnik, če mu jede količkaj mogoče, 
ker bo to v korist vsakemu posamezniku, trgovskemu stanu pa v čast. 
— Posebna vabila za shod se ne bodo razpošiljala.

*

Trgovski koledar za leto 1908 je dosegel velik uspeh; 
dokaz temu je, da smo že do danes razpečali koledarja več, kakor 
prvega letnika celo leto. Redakcijski odsek našega društva se je 
potrudil, da poda javnosti koledar kolikor mogoče popoln. Kakor 
kaže izredno veliko zanimanje za koledar, dalje v listih vseskozi 
laskave ocene in slednjič veliko število priznanj od posameznikov, 
koledar zelo ugaja. Vsebino koledarja ki obsega 143 strani razno
vrstnih praktičnih in zelo poučnih spisov smo priobčili v zadnji 
številki „Vestnika“. Vse interesente opozarjamo na naš koledar z 
vabilom na naročbo. Cena 1 K 20 v. s poštnino vred.

*
Zabavni večer na čast gostom vseslovenskega trgovskega 

shoda priredi naše društvo v nedeljo, dne 20. t. m. ob sedmih 
zvečer v Sokolovi dvorani Narodnega doma v Ljubljani. Na spo
redu je petje društvenega pevskega zbora, sviranje Ljubljanske 
društvene godbe ter prosta zabava in ples. Vstopnina 60 vin. za 
osebo. *

V Gorici se sredi mesta oddajo lepi lokali, primerni za 
modno ali galanterijsko trgovino. Lahko se tako trgovino 
samostojno prevzame ali pa tudi kot družabnik vstopi. Slovenskega 
trgovca modne ali galanterijske stroke doslej še ni v Gorici, zato 
je tembolj želeti, da pridejo ti lokali v slovenske roke. Pojasnila 
daje naše društvo najkasneje do konca tega meseca. Opozarjamo 
torej na to priliko!

Izkaz društvene posredovalnice. V službo se sprejmejo: 
2 knjigovodja in korespondenta, 1 potnik za milo, 4 pomočniki 
mešane stroke, 1 pomočnik delikatesne stroke, 3 pomočniki manu
fakturne stroke, 2 pomočnika špecerijske stroke, 2 pomočnika modne 
in galant, stroke, 1 kontoristinja, 3 prodajalke, 1 blagajničarka, 
8 učencev. — Službe iščejo: 5 poslovodij, 2 knjigovodja in ko
respondenta, 1 kontoarist, 16 pomočnikov mešane stroke, 7 pomoč
nikov špecerijske stroke, 5 pomočnikov manufakturne stroke, 2 po
močnika železninske stroke, 2 pomočnika modne in galanterijske 
stroke, 16 kontoristinj, 6 blagajničark, 6 prodajalk, 2 potnika. — 
Posredovalnica posluje za delodajalce popolnoma brezplačno, za 
delojemalce proti, majhni odškodnini.

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!“

Društveniki, spominjajte se pri 
vsaki priliki zaklada za

WT „Trgovski dom“.

Vabilo
na

ZABAVNI VEČER
ki ga priredi

slovensko trgovsko društvo „Merkur“ 
na čast gostom vseslovenskega trgovskega shoda

dne 20. oktobra 1907 
v Sokolovi dvorani Narodnega doma.

DNEVNI RED:
1. Petje pevskega zbora slovenskega trg. društva „Merkur“.
2. Sviranje „Ljubljanske društvene godbe“.
3. Prosta zabava in ples.

Začetek ob 7. zvečer. Vstopnina 60 vin. za osebo.

Vstop dovoljen vsakomur.
Za dobro postrežbo je ob zmernih cenah najbolje skrbljeno.

K obilni udeležbi vljudno vabi
odbor.







o I. vseslovenskem trgovskem shodu v Ljubljani
dne 20. oktobra 1907.

(Po stenografiertem zapisniku.)

Znamenito, z odličnim uspehom se je izvršil 
1. vseslovenski trgovski shod v Ljubljani. Pokazalo se 
je, da je bila srečna misel, pozvati slovensko trgovstvo 
na tako stanovsko-strokovno zborovanje. Mnogoštevilna 
udeležba iz vseh krajev lepe naše domovine je poka
zala, da se je s prireditvijo tega trgovskega zbora 
ustreglo živi potrebi.

Prvi vseslovenski trgovski shod v Ljubljani je iz
hodišče v zgodovini slovenske trgovske organizacije. 
Pomemben je ta trgovski praznik ne le zategadelj, 
ker je'prvi svoje vrste, marveč tudi zategadelj, ker so 
izginile tesne meje posameznih kronovin, in so prihiteli 
v slovensko središče trgovci iz cele Slovenije.

Slovensko trgovstvo je položilo na tem zboro
vanju temelj splošno-slovenski trgovski organizaciji; 
zedinilo se je v ciljih, za katerimi mora stremiti slo
venska trgovina, če naj se kdaj v srečnejši bodočnosti 
osvobodi varuštva tujcev in se povzdigne do samo- 
osvojitve; začrtalo si je pota, po katerih mora hoditi 
slovensko trgovstvo v svoj prid in v korist slovenskega 
naroda.

Slovensko trgovsko društvo „Merkur“ pa, ki je 
sklicalo in priredilo zborovanje, je ponosno na uspehe 
te prireditve: najlepše plačilo so za sedemletno vstrajno 
in smotreno delo, hkratu pa jako bodrilo za čvrsto 
delo v bodočnosti.

Zborovanje se je vršilo v veliki okusno odičeni 
dvorani „Mestnega doma“ ob številni udeležbi. Zbo
rovanje je trajalo dobrih sedem ur ob napeti pozor
nosti. Shodu je predsedoval I. podpredsednik sloven
skega trgovskega društva „Merkur“.

Otvoritev shoda in pozdravi.
Shod otvori ob 1/410. uri prvi društveni podpred

sednik gosp. Alojzij Lilleg sterni besedami:
Častiti zbor! Velecenjena gospoda!

V imenu slovenskega trgovskega društva „Merkur“ 
mi je častna dolžnost, pozdraviti kar najprisrčneje Vas 
vse, častiti zborovalci, ki ste se odzvali v tako častnem 
številu vabilu in se zbrali, da prisostvujete prvemu

splošnemu stanovskemu zborovanju slovenskega tr
govstva.

Posebej pa mi bo dovoljeno pozdraviti zastopnika 
c. kr. deželne vlade preblagorodnega gospoda vladnega 
svetnika gosp. Kul a vies a, preblagorodnega gospoda 
Ivana Hribarja, župana ljubljanskega (živio klici) in 
predsednika trgov, in obrtne zbornice, preblagorodnega 
gospoda Josipa Lenarčiča. Dalje iskreno pozdravljam 
zastopnike slovenskih trgovskih organizacij iz Celja, 
Gorice in Trsta; vsem milim našim tovarišem, ki 
ste se zbrali iz cele naše domovine, pa kličem pre- 
srčen : Dobro došli !

Velecenjena gospoda! Društvo „Merkur“, ki je 
splošna trgovska organizacija za vse slovenske dežele, 
je priredilo današnje zborovanje, ker je smatralo za 
neodložno potrebno, da se dandanes, ko vsi stanovi 
iščejo zaslombe v krepkih stanovskih organizacijah, 
zbere tudi slovensko trgovstvo na velikem shodu, pre
gleda svoje vrste in se zedini v tem, kako izpopolniti 
za prihodnost svojo stanovsko organizacijo.

Slovensko trgovstvo, ki je tako važen faktor v 
našem narodu, naj manifestira danes za potrebo še 
tesnejše stanovske združitve. Današnji shod naj 
zavedne tovariše potrdi v njih zavednosti, v omahljivih 
pa naj vžge krepko stanovsko zavest. Celi javnosti pa 
naj današnji shod pokaže zavednost, številnost, 
edinost in stem moč našega trgovstva. 
(Odobravanje in živahno pritrjevanje). Današnji shod 
naj nadalje dokaže, da ima naše trgovstvo ne le skrb 
za lastno blagostanje, marveč da ga izpolnuje tudi 
zavest o važnih nalogah slovenskega trgovca za naše 
narodno blagostanje. („Tako je!“)

Prepričanje, da si mora biti naše trgovstvo na 
jasnem o svojem poklicu in o ciljih slovenske trgovine 
ter da more ugotoviti sredstva, ki so potrebna, da 
pojde krepko navzgor slovenska trgovina ter da bode 
napredoval v vsakem oziru slovenski trgovec po vsej 
naši lepi domovini, to je bil edini namen, ki je društvo 
„Merkur“ pripravil, da se je društvo obrnilo do slo
venskega trgovstva s svojim vabilom.

11
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Drugih namenov naša stanovska stro
kovna organizacija ni imela, kar tukaj od
ločno naglaša m. (Glasno pritrjevanje.)

Častita gospoda! Šele nekaj let deluje slovensko 
trgovsko društvo „Merkur“. V tem kratkem času svojega 
obstanka se je vestno trudilo, da izpolnuje svoj pro
gram, ki je kratko povedano, delati za ukrepitev slo
venskega trgovstva, truditi se za razvoj slovenske 
trgovine in pomagati ji do osamosvojitve.

Po sedmih letih dela in truda nam je dejstvo, 
da smo mogli prirediti tako impozanten vseslovenski 
trgovski shod, najlepše plačilo za preteklost in najlepše 
bodrilo za bodočnost. Vam pa, velecenjena gospoda 
in dragi tovariši, ki ste s svojo udeležbo povzdignili 
pomembnost današnjega zborovanja, prisrčna hvala 
našega društva.

S tem velecenjena gospoda, otvarjam kot pod
predsednik našega društva zborovanje in imenujem za
pisnikarjem gospoda Silvestra Škrbine a.

Predvsem pa si dovoljujem prečitati pismo njega 
ekscelence, gospoda trgovinskega ministra dr. Fofta, ki 
ga je blagovolil poslati našemu društvu kot odgovor 
na vabilo na današnji shod.

Slavno slovensko trgovsko društvo „Merkur“ 
v Ljubljani.

Za dopis z dne 1. oktobra t. 1., s katerim 
me je slavno društvo blagohotno povabilo na 
prvi vseslovenski trgovski shod, ki se vrši dne
20. t. m. v Ljubljani, mi je čast izraziti svojo naj
boljšo zahvalo.

Kakor sem imel priliko razvideti iz obširnega 
dnevnega reda, obetajo biti razprave najzanimi
vejše in velikega pomena za razvoj trgovske 
organizacije med Slovenci. Zategadelj obračam 
tudi vso svojo pozornost temu prvemu stanov
skemu shodu ter izražam s tem željo za njega 
najugodnejši izid.

Obenem blagovoli sprejeti slavno društvo 
s tem zagotovilo, da hočem podvreči shodove 
resolucije, ako se bodo dale meni na znanje, 
resnemu uvaževanju ter pospešiti v kolikor mi 
možno, skorajšnjo izpolnitev izraženih mi teženj.

Blagovolite sprejeti izraz mojega odličnega 
spoštovanja.

Na Dunaju, dne 18. oktobra 1907.
Dr. Fort.

Pismo je bilo z glasnim odobravanjem sprejeto.
K besedi se oglasi gosp. vladni svetnik Gustav 

Kul a vies: Velecenjeni gospodje! V imenu deželne 
vlade in tudi osobito v imenu gospoda deželnega 
predsednika, ki obžaluje, da je zadržan, osebno se 
udeležiti današnjega shoda, mi je čast najvljudneje

pozdraviti častite gospode udeležence prvega vseslo
venskega trgovskega shoda. Deželna vlada se jako 
zanima za težnje in delovanje tako velevažne stanovske 
skupine in želi, da bi to delovanje doseglo v polni 
meri svoj smoter ne le v prid in blagostanje trgovcev 
in trgovskih sotrudnikov, ampak tudi v korist kupujo
čega ljudstva. (Odobravanje.)

Župan ljubljanski, državni in deželni poslanec 
Ivan Hribar je pozdravil shod takole: Slavni zbor! 
V imenu občinskega sveta ljubljanskega kakor tudi v 
svojem lastnem imenu pozdravljam Vas, cenjeni zbo
rovalci, ki ste se tukaj danes zbrali, da se posvetujete 
o stanovskih svojih interesih. Kakor za vse druge slo
venske stanove, tako je tudi posebno potrebno za slo
venske trgovce in trgovske nastavljence, da se organi
zirajo v svoji lastni stanovski organizaciji, saj se vidi, 
kako se tudi že proti njim vzdiguje neka burja in 
kako se že tudi proti njim pojavljajo neka osebna 
nasprotstva.

Kar se tiče slovenskih trgovcev in današnjega 
zborovanja, moram priznati, da me je jako razveselilo, 
ker ste si izbrali ravno našo belo Ljubljano za svoje 
zborovanje, ker ste priredili prvo vseslovensko trgovsko 
zborovanje v mestu, ki po svoji solidni trgovini 
slovi daleč naokrog, kajti le malo je mest, ki bi 
se mogla ravno s tem ponašati. Zato pa tudi odkrito
srčno želim današnjemu shodu najlepših uspehov, ker 
jih smatram za eminentne važnosti za ves slovenski 
narod. Da, jaz smatram trgovski stan za enega naj
važnejših faktorjev in stanov v narodu. Le poglejmo v 
svetovno zgodovino ! Kaj bi bil danes angleški rod, 
če bi ga ne bila povzdignila trgovina do tako sijajnega 
stališča. Pred dobrimi dvesto leti še nomadski narod, 
je danes prvi narod na svetu in do tega mu je pri
pomogla trgovina in za trgovstvo prikladna lega. An
gleški narod pa radi tega tudi podpira vsestransko 
trgovstvo in angleška vlada gre trgovstvu na roko, kjer 
le more, ob vseh mogočih prilikah in neprilikah, ker 
se zaveda, da trgovstvo povsod pomaga množiti na
rodovo blagostanje.

Pa ne le na Angleškem, tudi drugod najdemo 
dovolj dokazov za to. Pri svojem potovanju po Ruskem 
in posebno po Kavkazu sem imel priliko seznaniti se 
z ruskimi trgovci, ki spremljajo povsod ruskega vojaka 
in uradnika. A ne samo to, ruski kupec pomaga povsod 
ustanavljati velika podjetja in ravno to je največja 
zasluga ruskega trgovstva, da je ustanovilo največje in 
najimenitnejše naprave v ruski državi. Da pa morejo 
Rusi ustanoviti tako velikanska podjetja, vse to so 
dosegli edinole s svojo trgovino.

In vsled tega smatram jaz tudi za našo prvo 
nalogo, da povzdignemo svoje trgovstvo, da mu gremo 
kjer le moremo krepko na roko in da važnost trgovstva 
za narod vpoštevamo. Mi Slovenci dobro vemo, da
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moremo svoje narodno gospodarstvo povzdigniti naj
hitreje s pomočjo trgovstva, ki more najti dvojen de
lokrog ne le med nami v okvirju naših dežela marveč 
tudi zunaj njih. Srečen je naš položaj za trgovstvo, 
nedaleč od Jadranskega morja smo, ki nam po vsej 
pravici tvori vrata v širni svet. Ako se tega položaja 
zavedamo in ako po svojih močeh ta svoj položaj iz
koristimo, se bo tudi med nami Slovenci povzdignilo 
narodno blagostanje.

In da bi se to čimprej zgodilo, to iz vsega srca 
želim in radi tega tudi najiskrenejše pozdravljam vse 
na današnjem shodu zbrane. (Dolgotrajno živahno 
ploskanje in živio-klici.)

K besedi se oglasi predsednik trgovske in obrt
niške zbornice gosp. Josip Lenarčič:

Slavni zbor! Predsedstvo trgovske in obrtniške 
zbornice se je z veseljem odzvalo vabilu, udeležiti se 
današnjega splošnega trgovskega shoda. Trgovska in 
obrtniška zbornica se sme z veseljem in ponosom 
ponašati s tem, da se vedno bolj in bolj širi med 
trgovstvom izpoznanje, da je v tej trgovski in obrtniški 
zbornici najti tistega sveta in tiste pomoči, katero mu 
daje zakon, oziroma v onem okviru, kakor ga zakon 
določa. Vedno češče in češče prihajajo k trgovski zbor
nici nje člani po nasvete. Naš urad je pa tudi z velikim 
veseljem vsakemu na razpolago. Želim, da bi »se 
to razmerje še bolj razširilo in da bi se čedalje 
bolj posluževali trgovci naše zbornice, kajti le 
potem, če je stik med člani zbornice in zbornico samo 
intenziven, je mogoče pravično postopati in potem je 
tudi mogoče ukreniti vse potrebno in storiti, kar je 
koristnega in v zmislu dotičnega, ki se je zatekel do nas.

Pozdravljam še enkrat v imenu trgovske in obrt
niške zbornice današnji velepomembni shod in mu 
želim najboljše uspehe. (Živio-klici in ploskanje.)

Predsednik gosp. Alojzij Lilleg:
Častita gospoda! Dovolite mi, da se v imenu 

celega zbora zahvalim častitim gospodom predgo
vornikom, ki so s svojimi pozdravi v nas vneli pre
pričanje, da sme in more slovensko trgovstvo računati 
na krepko podporo in zaslombo pri oblastvih in javnih 
korporacijah. (Živio-klici in ploskanje.)

K drugi točki je govoril g. dr. Danilo Majaron 
takole :

O vlogi trgovine v narodnem gospodarstvu 
sploh in v slovenskem posebej.

Velecenjeni zborovalci !
Zadela me je velika čast, da naj danes izprego- 

vorim o vlogi, ki jo ima trgovina v narodnem gospo
darstvu sploh in v slovenskem posebej. Zdi se to 
umestno, da tako položimo nekak splošen načelen 
temelj današnjim 'razpravam, kajti če spoznamo vlogo 
trgovine, spoznamo njeno važnost in bomo potem lažje

in še bolj vneto razmišljali o potih, po katerih naj 
hodi slovenski trgovski stan, da zadosti svojemu lepemu 
poklicu sebi in narodu v korist. O trgovini in njeni 
mnogostranski vlogi so napisali veleumi vseh stoletij 
cele skladovnice knjig. Naravno torej, da pri pičlo od
merjenem času ne morem povedati bogve koliko. Tudi 
ni moj namen poučevati, ampak skušam le opozarjati, 
bodriti k nadaljnemu razmišljanju tudi potem, ko se 
razidemo, k razmišljanju o teh stvareh, ki že davno 
zaslužijo živega in temeljitega zanimanja ne le v 
trgovskem stanu, temveč pri vseh, ki jim je mar na
rodov blagor in njegova boljša bodočnost.

Izpregovorim naj torej najprej o vlogi trgovine 
sploh.

L
Poglavitna vloga trgovine v narodnem gospo

darstvu je ta, da posreduje prehod blaga iz rok pro
ducenta v roke konsumenta. Kar pridela kmetijstvo ali 
kar izdela industrija, to dobi šele svojo pravo vrednost, 
ko pride potom trgovine v promet, ko na ta način 
postane trgovsko blago. Od trgovine ima na ta način 
korist producent, kateremu ni treba skrbeti za odje
malce njegovega blaga, kajti namesto njih naroča v 
velikem trgovec. Tako producent lahko posveča svojo 
pozornost in delo tehničnemu izboljšanju svojega pod
jetja, prihrani pri kapitalu, katerega lahko bolj izkorišča 
za produkcijo. Pa tudi konsument ima svojo naravno 
korist od trgovine. Zlasti dandanes ima človek toliko 
in tako raznovrstnih potreb, da mu jih ne more pokriti 
niti njegova še tako velika država s svojo lastno pro
dukcijo, kaj še kaka mala dežela. Najmanjša štacuna 
na deželi mora imeti na razpolago najraznovrstnejšo 
zalogo blaga, ki se ni le doma produciralo, ampak je 
prišlo iz tujih dežel, deloma celo preko širnega morja. 
Brez trgovine in celo brez mednarodne trgovine bi ne 
bilo dandanes mogoče zadostiti potrebam tudi najzad-

> njega konsumenta v civiliziranem kraju.
Iz gospodarske delavnosti trgovine se razvijajo 

njeni blagonosni vplivi na splošno, bodisi gmotno, 
bodisi duševno blagostanje narodovo. Trgovina vzpod
buja vso produkcijo k širšemu in intenzivnejšemu delu 
s tem, da prijavlja vedno nove potrebe konsumentov 
in da za boljše pridelke in izdelke ponuja tudi boljše 
cene. Trgovina daje tako osobito povod za napredek 
industriji, nič manj pa tudi ne za umno gospodarstvo 
v kmetijstvu. Živinoreja, sadjarstvo, gozdarstvo je na 
nizki stopnji, dokler kmetijstvo proizvaja le v svoje 
svrhe, in ne za trgovino, ki zahteva kvaliteto. Lesna 
trgovina je na pr. pri nas položila temelj umnemu 
gozdarstvu; odkar je les dobil po tej trgovini ceno, 
se gozd vse drugače varuje in goji. Osobito tu se vidi, 
kako trgovina včasih naravnost ustvari narodno pre
moženje. Svoje dni so bili v Slavoniji in Banatu pra- 
gozdi, v katerih so hraste sekali, da so od njih želod

11*
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za svinje pobrali, les pa so pustili, da je segnil. Prišla 
je lesna trgovina in je s pomočjo komunikacij ustvarila 
tem gozdom vrednost v milijonih in milijonih, ter 
povzročila, da se od tega živi tisoče in tisoče ljudi. 
Ni mi mogoče nadalje naštevati, kakšne vse zasluge 
je trgovina pridobila za splošni gmotni blagor. Omeniti 
le moram še, da je trgovina dala impulze za velikanski 
napredek, ki se je v prošlem stoletju dosegel na polju 
prometnih sredstev. Velikanskega pomena je to za ves 
kulturni razvoj vobče, posebno pa za narodno-gospo- 
darski napredek, kajti transportni stroški so se*tolikanj 
znižali, da je dandanes mogoče preskrbovati svet z 
blagom vsake vrste na najpriprostejši način, da je 
produkcija lahko dobila novih trgovišč in da je sploh 
nastala nova trgovina, ki je pritegnila čedalje več novih 
ljudstev v svoj kulturni delokrog.

Pravim — kulturni delokrog, kajti trgovina je od 
nekdaj širila z materijalnim blagom tudi civilizacijo v 
najoddaljenejše kraje sveta. Šele ko so trgovci, včasih 
z največjimi težavami in največjim naporom, odprli 
pota v tuje kraje, so prišli za njimi misijonarji, uče
njaki in umetniki ter tako prosveta. Trgovina je usta
novila mesta in mestno kulturo, trgovina je bila vedno 
zaščitnica svobode in pospeševateljica napredka. Trgo
vini se je končno zahvaliti, da žive v medsebojnih 
odnošajih takorekoč vsi narodi tega sveta. In dandanes 
živimo v tem znamenju, v znamenju svetovne trgovine. 
Ves svet je postal eno sejmišče, na katerem so stalne 
trgovske zveze od ljudstva do ljudstva, na katerem 
narodi neprestano tekmujejo ne le za trgovsko blago, 
ampak obenem tudi za duševni napredek.

II.
Če smo tako, seveda le na kratko, izpoznali go

spodarsko, obenem kulturno in organizatorno moč 
trgovine, nam je tudi jasno, zakaj dandanes vse večje 
države, če imajo le količkaj predpogojev, gledajo, kako 
bi postale trgovske ter industrijalne. Industrija in trgo
vina hodita roko v roki in sta večkrat spojeni v enem 
podjetju. Ali veletrgovina je končno tista sila, ki od
ločuje v svetovnih gospodarskih in torej tudi političnih 
bojih v korist tistemu, ki jo ima v svojih rokah.

Velikanski vzgled nam v tem oziru podaje an
gleški narod, ki se je danes že omenjal. Angleži so 
bili še koncem srednjega veka izključno poljedelski 
narod. Njih trgovina je bila v rokah nemških trgovskih 
mest, združenih v takoimenovani Hansi. Angleži so 
bili za to celo hvaležni in so nemško trgovino celo 
podpirali z znatnimi privilegiji. Šele koncem 16. sto
letja so se Angleži otresli tuje trgovine, a tedaj so se 
tudi sistematično začeli razvijati kot trgovski narod. 
Ustanovili so mnogotere trgovske družbe, ki so zopet 
ustanovile trgovske naselbine v Afriki, Severni Ameriki 
in Vzhodni Indiji. V 17. stoletju se že Anglija pod

izbornim vodstvom Cromwella pojavi kot trgovska sila, 
kateri se morata pokoriti na morju Holandija in Španija. 
Obenem se ji položi temelj kot kolonijalni državi s 
prostranimi ozemlji v Vzhodni Indiji. V 18. stoletju je 
že živahen promet med Anglijo in Zahodno Indijo, 
med Anglijo in Severno Ameriko z zamenjavo kolo
nialnega blaga za angleške fabrikate. Ko se potem 
pojavijo znamenite tehnične iznajdbe, takoj se jih po
taste Angleži, izrabijo jih za industrijo, in mala Anglija 
postane tako Velika Britanija, mogočna svetovna 
država, od katere so nekaj časa industrijalno in finan
cijalno zavisne skoraj vse dežele celega sveta. Še danes 
ima Velika Britanija prvenstvo kot industrijska in trgo
vinska država. Njeno kolonijalno posestvo je osem
desetkrat večje, kakor mati zemlja, in angleški kralj 
je danes vladar eni petinki vsega človeškega rodu. Iz 
vseh delov sveta pridejo sirovine in kolonijalno blago 
na angleški trg, kjer se največ predela in potem od 
tod kot fabrikat eksportira na vse strani sveta. Kar je 
srce v človeškem telesu, to je Anglija v svetovnem 
prometu.

Vse to se ima Anglija zahvaliti eminentno prak
tičnemu duhu svojega prebivalstva in pa živemu 
narodnemu izpoznanju, da šele razvita in
dustrija in trgovina dajeta bogastvo in moč. 
Ropi za rodom se najvišji družbeni sloji naravnost 
udeležujejo velikih kupčijskih podjetij in sinovi prvih 
rodbin v deželi stopajo, opremljeni z najvišjo narodno 
izobrazbo, v stan veletržcev, parobrodnikov, bankirjev 
in kolonijalnih podjetnikov. Ker imajo zveze in vpliv 
v najvišjih in vladnih krogih, ravna se po njih tudi 
politika. Angleška politika je že stoletja skoraj izključno 
trgovinska politika, ki skuša podjetnega trgovca pod
pirati pri naveliko zasnovanih podjetjih, raztegajočih 
se na vsa polja gospodarskega delovanja in na celo 
zemeljsko oblo. Ta politika se oglasi tudi tedaj, kadar 
je treba ta podjetja braniti z argumenti kanonov veli
kanskega angleškega vojnega brodovja. Dandanes je 
Anglež prvi trgovec na svetu in zato tudi dominira 
kot prva gospodarska in politična velevlast.

Mudil sem se namenoma nekoliko dolgo pri An
gležih, kajti zgodovina si ni mogla domisliti boljšega 

j dokaza za produktivnost in pomen trgovine, kakor se 
je dejansko provedel pri angleškem narodu. Seveda s 

j tem ni rečeno, da bi mogla vsaka država, če se po
sveti trgovini, doseči enako velikanske uspehe, kajti 

J ti niso odvisni le od dobrega namena, temveč od raznih 
pogojev, ki niso vselej tako zbrani, kakor so bili in 
kakor so pri Angležih. Toda dejstvo ostane, da 
so Angleži postali po trgovini in industriji 
to, kar danes v svetu predstavljajo, obču
dovani, pa tudi zavidani.

Po tem vzgledu seveda najbolj koprni Nemčija. 
Tudi ona se industrijalizira, tudi ona vidi v trgovstvu
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najizdatnejši vir narodnega blagostanja. Nemški eksport 
je v zadnjih dveh desetletjih mogočno narastel; lani je 
stala Nemčija v mednarodni trgovini z ogromno vsoto 
141/, milijard mark takoj za Angleško, torej na drugem 
mestu. Nemški gospodarski politiki so prepričani, da 
se mora nemška industrija in trgovina močno povz
digniti, če hoče narodno gospodarstvo normalno na
predovati. Industrija, pravijo, mora več producirati, da 
se preživi vedno rastoče prebivalstvo, in trgovec mora 
trgovino razširiti in eksport nemških fabrikatov po
množiti, da se bo zamogel poplačati vedno večji uvoz 
živil, sirovih produktov in polufabrikatov.

Blagostanje Belgije je vsled trgovine in indu
strije znano; Belgijci so najboljši industrijalci na kon
tinentu. Transito-promet znaša toliko, kolikor ves im
port, ki je v državi namenjen za konsum. Financijalna 
moč Belgijcev je neprimerno velika, njih kapitali de
lujejo skoraj v vseh državah kontinenta ; samo na 
Ruskem je naloženega 500 milijonov belgijskega 
denarja.

Ne bom govoril o Holandski, ki je ena naj
starejših trgovskih držav ; opozoriti pa moram na Švico, 
Ta mala, gorata država je odrezana od morja, nima 
svojih sirovih pridelkov, toda razvija naravnost obču
dovanja vredno industrijalno in trgovsko delavnost, 
vsled katere so njeni narodi na nenavadno visoki go
spodarski in kulturni stopnji in vsled katere je Švica 
vzor v marsikaterem oziru.

Kar se tiče naše širše domovine Avstro-Ogr- 
ske, je pač znano, da ima drugačen značaj polovica 
tostran Litve in polovica onstran Litve. Nadalje, da je 
pri nas še velik boj med industrijalnimi, trgovskimi 
interesi in poljedelskimi interesi. Vendar pa pro
dira prepričanje, da naša država potrebuje 
prav tako in du st ri j al nega in trgovskega 
razvoj a, kakor ga imajo druge velevlasti, ako hoče 
uspešno tekmovati na svetovnem trgu. Temu potreb
nemu preobratu imajo služiti nove alpske železnice in 
ima služiti tudi te dni zagotovljena železniška zveza 
od Novega mesta čez Hrvatsko v Dalmacijo in na 
morsko obrežje. Vsekakor je to znamenje, da se je 
Avstrija, četudi pozno, domislila svoje komercijalne 
vloge.

Videli smo tako na živih zgledih uspehe trgo
vine, oziroma nadeje, ki se po vsej pravici stavijo v 
visoko razvito trgovino. Naštel bi pa tudi lahko mrtve 
zglede, to so vsa tista mesta, ki so nekdaj slovela in 
cvetela, ko so imela trgovino, ki so pa začela životariti, 
kakor hitro so odpadla od trgovine ali je odpadla 
trgovina od njih.

Da pa ima gospodarstvo kakega naroda po 
trgovini take uspehe, biti mora v njem trgovina orga
nizirana od na j nižje do najvišje oblike.

III.
In sedaj naj izpregovorimo o vlogi, katero ima 

in •— kar rečem —- katero imej trgovina v našem slo
venskem narodnem gospodarstvu.

Če se pri tem oziramo na celokupno sloven
sko ozemlje, moramo seveda priznati, da trgovina 
igra isto nacijonalno-ekonomično vlogo pri nas, kakor 
drugod. Tudi pri nas je potrebna za producenta in 
konsumenta, tudi pri nas vpliva ugodno na razvoj 
kmetijstva in obrtnosti, posreduje naš izvoz in uvoz. 
Toda vprašanj e je,ali je pa vsa ta trgovina 
med nami v naših rokah, ali je Slovenec 
sam svoj trgovec in koliko je trgovec tudi drugim ?

To vprašanje je odločilno za naš narodno-gospo- 
darski položaj, kajti narod, ki domače trgovine ne 
opravlja kolikor moči sam, nima aktivne trgovine; 
narod, ki se ne udeležuje zunanje trgovine, ne velja 

' veliko in tudi ni deležen vseh koristi, ki jih donaša
popolna in živa narodna trgovina.

Pri rešitvi tega vprašanja za nas moramo razli
kovati med nadrobno trgovino in pa med veletr
govino. O nadrobni trgovini, ki jo izvršujejo kroš
njarji, starinarji, branjevci, kramarji, mali trgovci po 
deželi in po mestih, deloma tudi veletržci po večjih 
mestih, o tej nadrobni trgovini na Slovenskem se pač 
lahko trdi, da je toliko v naših rokah, kolikor bolj 
gremo proti našemu središču, dočim ob mejah služi 
še v obilni meri našim rodnim in političnim nasprot
nikom. Že to je velik nedostatek v naši gospodarski 
organizaciji, nedostatek, ki se očitno maščuje skoraj 
vsak dan, osobito pa po obmejnih mestih in trgih. 
„Svoji k svojim“ bi ne smel veljati le v navadnem 
zmislu, da slovenski kupec poišči slovenskega proda
jalca, ampak tudi v tem zmislu, da slovenski trgovec 
poišči slovenske odjemalce.

Še večji, naravnost vitalni nedostatek za naše 
narodno gospodarstvo je pa ta, da je veletrgovina 
za naše pokrajine skoraj izključno v tujih rokah — 
veletrgovina, ki kupuje blago v velikih množinah in 
tudi prodaja navadno v velikih množinah drugim 
trgovcem in producentom. Veletrgovina ima svoja ob
širna polja in svoje dalekosežne smeri. Giblje se lahko 
le v mejah svoje dežele ali svojega naroda; lahko pa 
tudi eksportira deželne proizvode, odnosno importira 
tuje proizvode, to na kopnem, kakor po morju. S 
transito-trgovino uvaža tuje proizvode, da jih zopet 
izvaža na tuje; a kot takozvani posredovalni trgovec 
izpremeni tuje uvoženo blago toliko, da je bolj pri
pravno za trgovišče in zopetni izvoz. Veletrgovina v 
bankah obvladuje denarni in kreditni trg.

To je torej trgovina v velikem slogu, z velikim 
obratom in, če gre po sreči, tudi z velikim dobičkom. 
Veletrgovina posreduje „en groš“ med domačim pro- 
izvodstvom in domačim konsumom, ali pa posreduje

i



Stran 126. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Št. 11.

od države do države, od ljudstva do ljudstva. Sleherna 
država mora gledati, da imajo njeni lastni državljani 
v rokah veletrgovino in s tem dobiček, ker od tega 
ima dobiček vse njeno narodno in državno gospo
darstvo. Ravno tako mora narod, ako se govori o nje
govem posebnem gospodarstvu, skrbeti, da mu lastni 
rojaki njegovi izvršujejo veletrgovino, ker tako ne ostane 
le prometni dobiček doma, temveč je tudi pričakovati, 
da domače veletrgovine dajejo prednost domačim pri
delkom in izdelkom, in da tako podpirajo predvsem 
lastno narodno gospodarstvo.

Naša slovenska veletrgovina je pa še v 
povojih. Tudi naši lastni produkti, bodisi zemljedelski, 
bodisi obrtni, pridejo največ v roke tujcev, da z njimi 
naprej tržijo. Lep izvoz na pr. imamo z našim lesom 
in lesnimi izdelki. Ta izvoz gre v Italijo, na Grško, v 
Egipet, na Špansko, Francosko, v Alžir itd. Toda, 
redkokdaj se eksportira naravnost v te vnanje dežele, 
marveč oddaja se to blago v Trst,' Reko in Pulj, od
nosno na postaji Videm in Gorico na večje tamošnje 
firme, katere šele razpečajo blago v inozemstvo. Di
rekcija sueškega kanala naravnost predpisuje kranjsko 
jelko za gradnje v kanalu. Ta les se dobiva od Rakeka, 
Logatca itd., toda ne verjamem, da bi bil naš lesni 
trgovec v direktni zvezi z imenovano direkcijo. Eksporta 
torej ne opravljamo sami, in takisto tudi importa ne, 
ker nimamo svoje lastne velike trgovine. Tega ne de
lamo niti z lastnimi pridelki, niti za svoje potrebe. Še 
manj seveda s tujimi pridelki in za tuje potrebe.

To pa je velika škoda;"prvič nam odhaja 
ves trgovinski dobiček, drugič nimamo mož, katere 
izšola veletrgovina, da se znajo pogumno postaviti na 
čelo velikim domačim podjetjem, kakor so navajeni v 
veletrgovini, in da zlasti vežejo narodno gospodarstvo 
v trdno harmonično celoto.

Veletrgovec, zlasti pa gospodar importnega in 
eksportnega podjetja, je aristokrat trgovskega stanu, je 
organizator narodnega gospodarstva. Kot poljedelci, ki 
izročamo svoje pridelke tuji trgovini, kot obrtniki, ki 
svoje proizvode izročamo takisto tuji trgovini, smo le 
enaki delavcem, ki se zadovolijo z mezdo, a končni 
dobiček, ki ga daje trgovska cena blaga, prepuščamo 
tujim žepom.

IV.
' Ako torej govorimo o vlogi trgovine v slovenskem 

narodnem gospodarstvu, moramo reči, da trgovina ne 
izvršuje popolne vloge, to pa osobito zato ne, ker se 
nismo povzpeli do narodne veletrgovine.

Tu moramo zastaviti vse naše sile, kajti če tega 
ne storimo, podobni smo siromaku, ki sedeč za bogato 
pogrneno mizo od gladu umira!

Že Valentin Vodnik je pel, da naša „lega je naj- 
prava“. Mi imamo svojo domovino, ki je naravno 
trgovišče v svetovnem prometu. Od severne

Evrope doli drži skozi Nemčijo, Avstrijo in našo ožjo 
domovino s Trstom vred ena izmed velikih cest sve
tovne trgovine na Sredozemsko morje, v Aleksandrijo, 
v Suez. Prav v naši domovini je torej Trst, o čigar 
pomenu bo podrobno govoril častiti gospod naslednji 
poročevalec. S Trstom se kosa Reka, drugo večje pri
stanišče, do katerega imajo naravni ključ Hrvatje. Tu 
ob morju je torej za domačine Slovence in Hrvate 
dovolj povoda in dobre prilike, udeležiti se dejansko, 
aktivno svetovnega prometa in posvetiti se trgovskemu 
poklicu v tem ali onem velikem obsegu. Ne smemo 
trpeti, da bi nam pri tem našem položaju tujci izvažali 
naše produkte in tujci dovažali naše potrebščine ; ne 
smemo držati križem rok, ko vidimo, da preko naših 
glav, na naši zemlji opravljajo tuji narodi veliko, po
sredovalno trgovino med jugom in severom, kajti 
vlogo pravega trgovskega naroda bi mogli 
počasi prevzeti ravno mi Slovenci s Hrvati vred, ako- 
ravno nimamo še bogastva. Za veleobrt v modernem 
zmislu nam še zelo primanjkuje kapitala in tehničnih 
sposobnosti, ki so premnogovrstne in jih torej majhen 
narod ne more popolnih z lastnimi močmi. Toda za 
trgovino je treba relativno malo gmotnega kapitala, 
ampak vse zavisi vsaj za prvi začetek od duševnega 
kapitala, ki ga pač mora imeti, kdor se posveti 
trgovini.

Slovenci smo že z dosedanjo trgovino pokazali 
veliko nadarjenost za ta narodno-gospodarski posel. 
Brez teoretičnega znanja, brez posebne strokovne iz
obrazbe so se nekateri naši rojaki povzpeli do imenitne 
trgovske pozicije in do primernega bogastva. Imeli so 
pač po naravi marljivost, podjetnost, preudarnost, 
točnost, torej lastnosti, ki jih je treba veletrgovcu. 
Našemu narodu se ne more odrekati trgovskega 
duha, v njem tudi še živi trgovska tradicija iz časov, 
ko je v naši domovini cvetela lepa prevozna trgovina, 
katere dohodke so pa uničile železnice.

Vse to in pa napredek v zadnjih 25tih letih, 
dokazuje, da Slovenci se gotovo dajo odgojiti za pravi 
trgovski narod, ki bi častno izkoristil svoj geografični 
položaj.

To mora biti naš cilj in smoter.
To dosežemo, ako se neprestano zavedamo, da 

mora biti trgovina desna roka našega gospodarskega 
delovanja, to dosežemo, ako v narodu razširimo in 
poglobimo prepričanje, da je trgovski poklic eminentno 
važen poklic, prepričanje, katero vodi vse ameriško in 
angleško ljudstvo tako daleč, da najbolj nadarjeni 
njegovi sinovi posvečajo svoje sposobnosti trgovini in 
industriji. Zategadelj je treba organizacije našega trgov
skega stanu, da znotraj in zunaj širi takovo prepričanje.

O tem se bode danes še posebej razpravljalo in 
razpravljalo se bo o nadaljni naši najvažnejši nalogi, 
da moramo preskrbeti našemu narodu in njegovemu

i
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trgovskemu naraščaju globoko splošno omiko ter stro
kovno tehnično izobrazbo za težavne, a vzvišene naloge 
trgovskega poklica.

Ni pa to le stvar domačega trgovstva in njegove 
organizacije, nego stvar vseh pravih prijateljev slo
venske bodočnosti, kajti izobražen trgovec bo 
narodu z mnogimi obrestmi vračal, kar je 
iz njega dobil, pridobival bo narodnim 
proizvodom veljavo v svetu, množil bo na
rodovo premoženje, podpiral bo njegova 
kulturna in politična stremljenja, postal 
bo pijonir njegove svobode in napredka.

Zato pa sklepam : Slovenci,bodimotrgovci; 
vse drugo nam bo navrženo! (Dolgotrajna po
hvala in ploskanje.)

Po teh izvajanjih, gospoda moja, si usojam pred
lagati, da se razpravlja in sklepa o naslednji resoluciji, 
katero je izdelal pripravljalni odbor.

„I. vseslovenski trgovski shod, zavedajoč se, da 
je trgovina tisti gospodarski faktor, ki slovenskemu 
narodu odpira vire čedalje večjih dohodkov in ki ga 
je v stanu povzdigniti do blagostanja in s tem do 
samostojne veljave, ako se izkoristi njegov prometni 
položaj in njegova nadarjenost, izreka, da mora in 
hoče slovensko trgovstvo stremiti za moderno izpopol
nitvijo trgovine do najvišjih oblik, in zahteva od vseh 
poklicanih faktorjev, da z vsemi močmi pospešujejo 
trgovski poklic in razvoj slovenske trgovine v ozna
čenem smotru.“

Resolucija je bila z odobravanjem sprejeta.
Predsednik gospod Alojzij Lilleg:
„Želi kdo izmed gospodov besede? Sicer dam 

resolucijo katero ste ravnokar slišali, na glasovanje.
Gospode, ki so za resolucijo, prosim, da blago

volijo vzdigniti roko.
Enoglasno sprejeto.
Predno preidem k nadaljni točki dnevnega reda, 

dovoljujem si Vam, častiti zbor, prečitati brzojavni 
pozdrav gosp. deželnega glavarja pl. Detele, ki se glasi:

„Zahvaljujem se za prijazno povabilo ter vljudno 
pozdravljam vseslovenski trgovski shod.“

Deželni glavar Detela.
Dr. Henrik Tuma, odvetnik in deželni poslanec 

v Gorici je poročal k tretji točki :

O pomenu Trsta za naše narodno in gospo
darsko življenje.

Angleška prislovica pravi: „Who rules the Waves, 
rules the World“, „kdor vlada valove, vlada svet“. 
Tako ponosno govori narod, ki je iz skromnih gospo
darskih pričetkov, doma na nebogati zemlji, pod 
vlažnim, hladnim podnebjem, potom pomorske trgovine 
postal najbogatejši narod na svetu. Narod, ki s 45 mi

lijoni lastnega ozemlja gospoduje nad 400 milijoni 
inorodci preko velikih oceanov, narod, ki ima danes 
nad 80 miljard kron denarja naloženega v inozemstvu, 
narod pomorskih trgovcev, ki je tekom zadnjega sto
letja 74% blaga izvozil v inozemstvo.

Anglež prebiva na precej severnih otokih, na 
tleh, ki s svojimi produkti ne morejo preživljati svojih 
45 milijonov prebivalcev. V davnini je bil angleški 
narod narod pastirjev in poljedelcev pod krutim go
spodstvom bojevitih, vsemogočnih vitezov. Do 14. 
stoletja je bil brez vsake trgovine in brez vsakega 
trgovskega središča. Največje njegovo sedanje pomorsko 
trgovsko mesto Liverpool je bilo takrat ribiško selo, 
ki je posedovalo le eno ladjo s šestero možmi, ki je 
trgovalo z edinim izvoznim pridelkom konopljo in 
uvozno potrebščino soljo. Leta 1760. se jev Liverpool 
uvozila prva bala bombaža, stoletje poznej pa 4% mi
lijonov bal. Danes ima Liverpool 2000 lastnih ladij, ki 
prevedejo 2 milijona ton, šteje 600.000 prebivalcev in 
ima 8 miljard kron letnega prometa. Angleška je takrat, 
ko je pričela s 'prekmorsko trgovino, imela 6l/2 mi
lijonov prebivalcev, danes jih ima 45 milijonov. Še 
proti koncu 16. stoletja je kupoval in prodajal An
glež le s posredovanjem Holandcev, Benečanov in 
Hanzeatov. Takrat je prihajalo na Angleško 600 ino
zemskih ladij in odhajalo iz Angleških domačih ladij 
komaj 40. No, že stoletje potem okoli leta 1800 so 
bili angleški lordje prisiljeni opustiti poljedelstvo ter 
izpremeniti svoja posestva v nepregledne pašnike in 
travnike. Ni bilo več ljudi, ki bi opravljali polje, 
dobivali so poljedelske produkte po svoji prekmorski 
trgovini mnogo ceneje od drug od. Leta 1870. do leta 
1880. je bila Angleška na vrhuncu svoje politične in 
gospodarske moči in zdelo se je, da s svojimi ladjami 
in svojimi kapitali zavlada trgovino vesoljnega sveta. 
Danes ima Angleška letne zunanje trgovine 15 miljard. 
Angleški ekonom-sociolog Fronde samozavestno lahko 
trdi: „Angležu gre svet za neprestano, trdo 
dvestoletno delo na morju.“

Nemška je bila še pred eno človeško generacijo 
razkosana na desetine majhnih vladarstev, Nemec je 
bil po. Evropi znan kot pedantičen profesor in fili- 
strski meščan. Ko je leta 1866. Prusija premagala Av
strijo in leta 1870. v armadi združena Nemčija Fran
cijo, pričakavala je vsa Evropa, da prične kmalu nova 
doba napoleonskih vojsk. Še leta 1880. je bil železni 
kancelar Bismarck proti pomorski in kolonijalni trgo
vini, a desetletja potem je mladi cesar Viljem II. sa
mozavestno izrekel: „Die Zukunft Deutschlands liegt 
auf dem Meere“ „bodočnost Nemčije leži na morju“. 
Narod profesorjev in pedantov se je od 1. 1880. z or
jaškimi koraki prelevil v narod industrijalcev in prek- 
morskih trgovcev, ki po vseh delih sveta iščejo kolonij 
in trgovišč. Šele pri tem stremljenju je nastala ena
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edinstvena vsenemška država, država, ki danes tekmuje 
v pomorski trgovini z mogočno Angleško. V 20 letih 
so se preosnovali temelji narodnega gospodarstva. Iz 
poljedelske države in srednjih trgovcev in obrtnikov 
je nastala velika industrijalna in trgovska država. Še 
leta 1850. je prvi nemški pomorski emporij Hamburg 
izvozil za milijon ton blaga, 1900 za 8 milijonov. Le 
od avstrijske meje dobiva to mesto 3 milijone ton 
blaga za prekmorski izvoz. Danes ima Nemčija letnih 
10 miljard zunanje trgovine, je druga za Angleško ter 
je daleč za seboj pustila nekdaj tako mogočno Francijo 
z le 6 milijardami. Ako kaj utemeljuje angleška pri- 
slovica: kdor vlada morje, vlada svet, utemeljuje to 
zgodovina najmogočnejših dveh trgovskih narodov na 
morju : Angležev in Nemcev. — Vse velike države sveta 
so stremile vedno k morju. Rusija je prelila potoke 
krvi, da si odpre pomorsko pot iz Črnega morja mimo 
Carigrada; Peter Veliki je zapustil pravo narodno sre
dišče rusko Moskvo ter zgradil pomorsko mesto Pe
trograd; izguba prostega morja in luke Port Artur je 
pretresla politične in gospodarske temelje Rusije ter 
jo odtrgala od nje dosedanje zgodovine.

Vsepovosd nam kaže svetovna zgodovina, da so 
narodi postali bogati in mogočni po morju. In le na 
morju so postali mogočni mali narodi, narodi, ki so 
šteli komaj % in 1 milijon prebivalcev. Pomorska trgovina 
se je pričela s Feničani. Za njimi si je pridobil moč 
po obvladanju Sredozemskega morja mali narod Grkov. 
V srednjem veku so jim sledili Benečani, v novem 
veku so nastopili Holandci — vsi ‘narodi, ki niso za
jemali svojih moči na lastnih tleh, ki niso prišli do' 
veljave ne po številu prebivalcev ne po bogatem orodju, 
ampak edinole po trgovini na morju.

V davnini je bilo le eno slovansko pleme, ki se 
ozira lahko na slavno svojo preteklost in to je bila 
mala obmorska četa dalmatinskih Hrvatov, ki je po 
svojem brodovju obvladala Adrijo. L. 846. in 870. so 
dvakrat na lastnih tleh zmagonosno ponižali vzraščajoče 
Benečane in dobivali od njih 160 let njih „dan“, 
dokler jih ni premagal benečanski vojvoda Pietro II. 
Orssolo. Z izgubo Adrije in brodovja je prešla pomorska 
sila na Benečane, vsa hrvatska država je ž njo izginila 
iz zgodovine. Takrat je zmagoviti benečanski vodja 
vrgel ob Zadru zlat prstan v Adrijansko morje, govoreč 
besede: „Morje, s tabo se poročamo v znak našega 
pravega in večnega gospodstva.“ Ne more se bolje 
poudarjati pomen morja v političnem in gospodarskem 
obrisu nego s temi besedami enega najslavnejših be- 
nečanskih dožev. Od te dobe je bila benečanska re
publika ob strani najmogočnejših držav srednjega veka 
in vladala je na Adriji in Orijentu, dokler ji Napoleon I. 
ni odvzel Dalmacije ter ustanovil Ilirije.

Važnost morja in posesti velikega pomorskega 
emporija Trsta je jela zadnji čas priznavati tudi naša

vsegdar kesna Avstrija. Uvideva, da brez Adrijanskega 
morja ni velike luke, nima ne politične ne gospo
darske sile. Uvideva pa tudi hitro razvijajočo se Italija, 
da je nje večja bodočnost na Adriji in v posesti Trsta 
in Dalmacije. Ogrska, ki stremi po politični nad
vladi nad Avstrijo, ki jo hoče gospodarski podvreči s 
tem, da ji zagradi pot po morju in v Orijent, sili z 
vso svojo lokavostjo in brezobzirnostjo k Adriji, voljna 
deliti moč s prijateljsko sosedno Italijo, kateri bi pre
pustila Ilirijo in Trst. Sedaj šele vlaga Avstrija stotine 
milijonov, da zveže Adrijo s sredino države, da opremi 
Trst z modernimi trgovskimi in pomorskimi zavodi in 
zgradbami, sedaj ko sliši poleg sebe krik „II mare 
nostro,, na eni „Tengere Magyar, el a tengere“ na 
drugi strani.

„Historia vitae magistra“, „zgodovina je učiteljica 
življehja“. Ako je ta starodavni rek resničen, potem 
se moramo mi, mali slovenski narod iz zgodovine 
učiti: „da je naša moč na vodi,“ vzklikniti moramo z 
Nemci „unsere Zukunft liegt auf dem Meere“, z An
gleži „who rules the waves, rules the wordl“. — Od 
nekdaj se je smatralo trgovino če ne kot edini, pa 
vsaj kot največji vir narodnega bogastva. Postati 
trgovec je pomenilo toliko, kakor postati bogat. Država, 
ki je težila za tem, da razvije svojo trgovino, je storila 
to vedno z namenom, obogateti svoje državljane. De
janski je še danes trgovina vir največjih dohodkov. 
Ako vzamemo za podlago angleško zadružno stati
stiko, je znašal leta 1895. vplačani zadružni kapital 
pri trgovskih zadrugah okoli 19 milijonov šterlingov. 
Od tega kapitala se je doseglo za 47 milijonov šter
lingov prodaj in torej preko 5 milijonov šterlingov 
čistega dobička torej 27% od vplačanega kapitala. Pri 
industrijalnih zadrugah pa je bilo nekaj čez dva mi
lijona šterlingov vplačanega kapitala s preko 4 milijoni 
prodaj ter okroglo 180.000 šterlingov toraj približno 
8% čistega dobička. Le-ta je bil torej, pri trgovskih 
zadrugah 3% krat večji nego pri industrijalnih. Gradiva 

! na vloženih kapitalih in čistih dobičkih statistika v no- 
j beni državi ni mogla nabrati razen zadrug in družeb, 
i ker so le te vezane polagati javne račune. Po teoriji 
j in praksi pa je znano, da je za veletrgovino bolj spo- 
, soben posameznik kakor družba in zadruga. Pri nobeni 

panogi narodnega gospodarstva ne pride v poštev to
liko kakor pri veletrgovini osebna nadarjenost, energija 

I in iznajdenost. Radi tega tudi trgovina, ki je v rokah 
posameznika daje več dobička. Najbolj pa to velja za 
trgovino na morju. Pomankanje potrebščin inozemstva 

j in tuzemstva in posredovanje med njimi, je mogoče 
intenzivno le po posamezniku. Zato je bila trgovina 

j preko morja skoro izključno v rokah posameznikov, 
ter dajala nekdaj ogromne odstotke dobička. Trgovci 
s kolonijalnim blagom in drugimi iz pomorske trgovine 
so kar hipoma bogateli. Tako so Španci v 16. stoletju,.



Št. 11. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Stran 129.

ko so trgovali z Ameriko, imeli 100 do 400% do
bička, Holandska vzhodnoindijska kompanija je delala 
do 1000%, angležka vzhodnoindijska kompanija pa 
povprečno 171% in angleška družba hudsonskega 
zaliva je imela v 18. stoletju baje 2000% dobička. Ti 
podatki pojasnujejo orjaški razvoj prekmorske trgovine 
pri Holandcih in Angležih, ter kopičenje kolosalnega 
bogastva. Seveda, celo narodno-gospodarsko življenje 
današnjih dni stremi po zednačenju. Velika produkcija 
stremi po svetovni, internacijonalni produkciji, trgovina 
istotako ! Industrija hoče po trustih in kartelih proiz
vajati za človeško družbo potrebščine po najnižji ceni, 
storiti hoče svetovne trgovine blago pristopno po naj- 
nižji ceni vsakomur. Čim cenejše je zalaganje človeških 
potrebščin, tem više rasto le-te. In ravno v tem strem
ljenju po svetovnem gospodarstvu je velika trgovina 
in v prvi vrsti trgovina na morju eden najvažnejših, 
če ne končni in zadnji odločujoči faktor. Ako se mi 
je posrečilo po tem izkazati pomen morja in trgovine 
na morju v politični, ekonomični in kulturni meri, ne 
bo mi težko dokazati tudi etičen nje pomen. Le kdor 
vadi svoje mišice naporno in stalno, jih razvije, da 
postanejo krepke in odporne. Le kdor rabi svoj intelekt 
dosledno in intenzivno, zavlada obdajajoče energije.

Pomorska trgovina kot velika internacijonalna 
trgovina, ki pregledava produktivne moči cele zemlje, 
zahteva največ intelektualne sile, zahteva združenih 
takih sil in strogo organizacijo. Star slovenski pregovor 
pravi: „Kdor se hoče moliti učiti, naj gre na morje“. 
Ni je mogočnejše naravne energije od morja, nikjer se 
človeška naravna sila ne kaže v takem veličastju. V 
boju s to silo se mora človek podlagati človeku, 
zaupati v sebe in sodelavca, mora fcse zanašati na 
višjo idejo.

Vse države, ki so postale velike po trgovini na 
morju, so imele najstrožjo organizacijo in zahtevale 
železne discipline. V zgled nam bodi iz zgodovine 
organizacija benečanske republike. Boj z naravnimi 
elementi morja mora utrditi život naroda, ki prebiva 
ob njegovih obalih in išče eksistence na morju. 
Neprestano, pogumno in umno delo zahteva boj 
ladje z oceanom. Zato vidimo v zgodovini, da so 
bili pomorski narodi pogumni, hladnokrvni in verni. 
Kjer je duševna organizacija znala vplivati na razvoj 
in vzgojo teh lastnosti, tam je tudi moč človeka nad 
morjem bila stalna. Bodi nam vzgled trgovskega na
roda trezen, krepak in veren Anglež. Ako poudarjam 
vero, ne mislim ne na razmerje človeka z nadsve- 
tovnim bitjem in ne na vprašanje, od kod smo in kam 
pojdemo, še manj pa na konfesijo in klerikalizem.' 
Mislim na vero v pomenu, kakor jo jemlje praktični 
Anglež, kot vzgojo k poštenju in delu. Angleški 
državnik in pisatelj Cuningham ne vidi v veri drugega, 
nego navodilo človeku, kako naj živi tu na tem svetu,

v neprestanem delu in stremljenju po delu postati 
boljši in višji. Anglež veruje brez romanskega misti
cizma, ki je mamljiva podlaga rimske cerkve. Preprosta, 
trezna angleška vera, ki se je razvila sporedno z boji 
na morju in v delu, tvori ga tako sigurnega, edinega 
in močnega.

Tudi Goethejev Faust govori: V početku ni bila 
beseda, ni bil um, bilo je delovanje. In veliki nemški 
filozof Kant dodaja „da je večje zlo v človeštvu, ako 
nima discipline, nego če nima uma in prosvete.“

Če kateri narod, ima slovenski narod potrebo, 
da se etično probudi, v zmislu dela in stremljenja po 
pridobitvi. Kdor ne pridobiva, ostane hlapec in mora 
služiti onemu, ki pridobiva. — In bog je človeka 
ustvaril, da gospoduje vsej zemlji. Po delu in prido
bivanju je postala vsa človeška kultura, vsa človeška 
moč. Zapomniti si moramo mi Slovenci sodbo Mon- 
tesquieua: „Dans une nation qui est dans la ser
vitude ou travaile plus à conserver qu’à acquérir; 
dans une nation libre ou travaille plus à acquérir 
qu’à conserver“. „Narod ki hlapčuje, varčuje s tem 
kar ima, svoboden narod pa dela, da pridobiva.“

Angleški filozof Hume trdi : „trgovino treba bolj 
spoštovati nego svobodo“; kajti je predpogoj, vzgoja 
za svobodo. Anglež ne spoštuje mnogo birokracije, 
ne šolske izobrazbe. Anglež išče razvoj naraščaja v 
delu in življenju. Že A. Smith pravi: na Angleškem 
se pošilja mladino preko morja brž ko konča prve 
šole, kajti Anglež je prepričan, da je mladenič 17 do 
18 let, ki je šel na morje in v daljni trgovski svet, 
po 4—5 letih potovanja dozorel in neodvisen. Ne 
šola, ampak vera v lastno delo in krepko telo tvori 
„safemademan“. Tip Angleža je mladenič, ki je stavil, 
„da skoči nag iz enega brega Tamse, jo preplava, 
gre nag iz nje na drugem bregu, prehodi ves obod 
zemlje in se vrne čez leto dni pošteno oblečen nazaj“ 
in stavo 50.000 K dobil.

Kakor je delo na morju in vera v sé Angleža 
povspelo do prve narodnosti, tako Slovenca tlači ne- 
poznanje intelektualnega in intenzivnega dela, po
manjkanje stremljenja po pridobivanju, pomanjkanje 
discipline. To ga je storilo tisočletnega tlačana drugih 
narodov. Dočim je delo na morju Angleže v 600 letih 
dvignilo od pastirskega naroda, tlačenega po bojevitih 
lordih, do mogočnega trgovskega in svobodnega na
roda, s katerim se je morala zliti i njegova aristokra
cija, ostali smo Slovenci še danes tlačani na skalnatem 
svojem Krasu, v prodnih svojih dolinah, sluge narodom, 
ki nas obdajajo in izkoriščajo našo telesno in inte
lektualno moč. Politično desorganizirani, zaničujoči 
vsako disciplino, brez vere v sebe, prezirajoči trgovino 
in pomorstvo, zdi se, da smo obsojeni na gospodarsko 
in narodno smrt. Tla, na katerih živimo, ne zadoščajo, 
da se preživimo z lastnimi pridelki ! Brez šol, v pesti
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internacijonalnega duhovstva in zastopnikov rimskega 
misticizma, tuje ali potujčene birokracije, ki sistematično 
razdvajata naše gospodarsko in narodno življenje tudi 
tam, kjer ga z lastno močjo izkušamo pričeti! Naša 
akademična inteligenca, prenapolnjena idealogije, od
trgana od ljudstva in brez spoštovanja do dela, izgublja 
se v potrebi po intenzivnejšem delu v boju za pozicije 
in osebnosti ! In vendar ima slovenski narod vse 
predpogoje za politični, narodni, etični in gospodarski 
razvoj. Eden najbolj izobraženih modernih politikov 
dr. Karel Renner trdi: „Immer haben Sammelländer 
weniger politische Zukunft als Durchgangsländer, die 
zwischen den Toren der Sammelländer liegen“. „Vedno 
imajo zborne dežele manj prihodnosti nego prehodne“. 
Bogata Češka in Ogrska sta taki zborni deželi in 
globoka, peščena tla producirajo žita za izvoz, suro
vine. In vendar niti Češka niti Ogrska niste bile v 
stanu ohraniti si svojo samostojnost, ne gospodarsko 
ne politično, oddati sta jo morali ozki in razmerno 
neplodni prehodni dunajski dolini. Isti dr. K- Renner 
pravi: „Dem oberflächlichen Blick scheint als das 
Natürliche und Zweckmassige, dass ein Handelscentrum 
im Centrum eines homogenen Gebietes liegt. Nichts 
ist falscher als das. — Der Handel erfolgt immer an 
der Peripherie des Gebietes“. „Površno sodečemu se 
zdi, da mora trgovsko središče biti i pravo središče 
ozemlja, dočim se trgovina drži le kraja“.

Ali ne zavzema ravno naše slovensko ozemlje 
morda v Evropi najimenitnejši položaj? Naša Ilirija 
je vprav eminentno prehodna dežela, ob periferiji 
velikih držav, ob morju, ki vodi naravnost in naj
krajšim potom v Orijent, med državami raznega pod
nebja, produktivnosti in narodnosti, čez njo so se 
preseljevali germanski narodi, ko so 'razdirali rimsko 
državo. Zasedamo ozemlje starih Ilircev in Liburnov, 
od katerih so se Rimljanje učili tesati ladje, krotiti 
morje. Ležimo ob Adriji, ob kateri je bila edino 
slovanska pomorska sila, ob kateri je skoro tisoč let 
vladala Benečanska republika. Nimamo li na svojem 
ozemlju Trst, edini pomorski emporij Avstrije? Posest 
Trsta in rešitev adrijanskega vprašanja je ena naj
važnejših zadev cele Evrope. Angleški publicist pod 
pseudonymom Victor pravi „and we shall do well to 
remember that the whole eastern es art of the Adriatic 
still remains an unsolved equation in the arithmetic 
of Europa“. Svesti si moramo ostati, da je vzhodna 
obal Adrije nerešena enačba v evropejski aritmetiki. 
Čez slovensko ozemlje Spodnje Štajersko, Kranjsko in 
Primorsko gre ena glavnih prometnih žil z Dunaja na 
Trst, po južni Koroški in Goriški se je zgradila še 
važnejša žila. Ti dve za celo Avstrijo životni žili se 
združujeta na našem ozemlju in izlivata v Trstu. Naše 
ozemlje ni le prehodno za Avstrijo, Češko in Južno 
Germanijo do Adrije, ampak je tudi prehodno za

Italijo, na Balkan in Orijent. Na tem ozemlju smo 
kakor trikot med germanskim, romanskim in madjar- 
skim plemenom. Trst ob naši periferiji je izvozišče za 
žitnice ogrske, za industrijo germansko in češko.

Deljeni smo res na kronovine Koroško; Štajersko, 
Kranjsko in Primorsko. Razdvojeni smo res notranje 
politično na ljute klerikalce in liberalce. A ravno zato 
nas sili edino mogoča vseslovenska organizacija na 
ono gospodarsko polje, ki nam obeta narodno blago
stanje, sili nas v trgovsko organizacijo, stremečo k 
velikemu pomorskemu emporiju Trstu. Naše ljudstvo 
ne dobiva in ne more dobivati na lastnih tleh dovolj 
za vsakdanje življenje, ni misliti, da bi iz njih prišlo 
do blagostanja in moči. Naše ljudstvo se mora 
izseljevati v periferična večja mesta. Naše kmetsko 
ljudstvo se kljub vsej privabljivosti klerikalne ali libe
ralne gospodarske organizacije trumoma seli v Ameriko 
in Trst ter daje gradivo socijalnodemokratičnemu de
lavstvu in ponemčenemu in poitalijančenemu obrtništvu 
in trgovstvu. Intenzivnejše ko se drugod razvija indu
strija in trgovina, bolj sili Slovenec med nje, tja, kjer 
pričakuje blagostanja in svobode. In ker se razvija 
Trst orjaškim korakom, kopiči se tudi ondi od leta 
do leta naš živelj, odtod ravno vsa narodnostna pre
memba ondi.

Naše ljudstvo je povsod in vedno pokazalo, da 
je čvrsto in zdravega, treznega duha. Iz tega pripro- 
stega naroda je vedno izhajalo mož, ki so se odliko
vali v vseh panogah vede, umetnosti in gospodarstva, 
če tudi ne na domačih tleh in ne na prospeh slo
venske narodnosti.

V političnem, geografičnem, etičnem in gospodar
skem oziru vidim# torej jasno začrtane predpogoje dalj
šega našega razvoja. Položaj našega ozemlja kot prehodna 
dežela, ki veže srednjo Evropo z jugom, jugozapadom, 
z Orijentom, nesposobnost tega ozemlja za večjo pro
dukcijo, naraščajoče prebivalstvo, ki ne najde doma 
prostora in si mora iskati drugod eksistenco, pristop- 
nost trgovskega emporija Trsta našemu elementu, sili 
nas v pomorsko trgovino in Trst. Trst nam obenem 
daje vse ugodnosti v političnem, narodnem in pro
metnem oziru kot moderno veliko mesto. Pariz, Praga, 
Budimpešta nam kažejo, kako v vseh ozirih odločujejo 
na usodo naroda taka velika mesta. Ta mesta so kakor 
srce in glava francoskega, češkega in madjarskega 
naroda. Obdajajoče dežele so založišča, iz katerih do
tekajo sveže, krvne moči, ki pa se organično šele 
združijo v velikih mestih. Ein Handelscentrum — nur 
ein solches wird eine moderne Grosstadt, pravi doktor 
K- Renner. Le veliko trgovstvo središče postane moderno 
veliko mesto.

V Trstu imamo Slovenci edino mogoče mo
derno veliko mesto, kjer je mogoča taka družbenost. 
Handel ist aus innern Gründen individualistisch
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liberaler als andere Berufszweige trgovina je iz notranjih 
razlogov individualistična in liberalna —• pravi van der 
Borght. Ako oddamo Slovenci ves svoj intelektualni 
naraščaj, postanemo že s tem svobodomiselni ih na
predni v stvarnem pomenu besede ne glede na poli
tično strankarstvo. Ni dolgo še ko so se politični vo
ditelji tržaški čutili zatirano rajo ob narodni meji, ni 
dolgo, ko je eden prednjih slovenskih politikov v 
Ljubljani vzkliknil pesimistično: prej poteče reka nazaj, 
nego Slovenci priborimo Trst. Ako se trezen človek 
postavi doseči cilj, mora biti tudi prepričan, da je cilj 
dosegljiv. Pogledimo nekoliko dejanske in zgodovinske 
podatke v tem oziru.

V istini je Trst do leta 1880 — absorbiral vse 
tuje elemente v prilog italijanskemu, ne le morda 
manj kulturni delavski priseljeni element slovenski, 
marveč i nemški i drugonarodni. V istini se tudi danes 
Trst predstavlja na prvi pogled kot pristno italijansko 
mesto. Bliže pogledano pa je stvar drugačna. Imetniki 
najmočnejših trgovskih tvrdk, reprezentanti velike, po
morske trgovine, niso bili nikdar Italijani, ampak Grki 
in Srbi pričetkom in do polovice 19. stoletja, odtakrat 
naprej pa takozvana angleška, francoska in proti koncu 
stoletja nemška kolonija. Do leta 1859 in 1866 t. j. 
dokler je Avstrija imela v oblasti Milan in Benetke, 
prihajala je vsa inteligenca in bila je v istini cvet ita
lijanske inteligence, italijanska od ondu. Po letu 1866 
prenehal je ta priliv docela. Ustanovitev grške in srbske 
države ter moderno prometno sredstvo zaprla so priliv 
grškega in srbskega trgovstva. Nekdaj močne in ve
činoma milijonarske kolonije Švicarjev, Francozov, 
Angležev so svoje kapitale prenesle naravnost v Orijent, 
posebno po gospodarskem razvoju Egipta v angleških 
rokah. Ostal je v Trstu le priliv židovski in Nemcev 
iz rajha. Prvi so se polastili srednje, Severonemec pa 
spekulativne trgovine. Tudi delavski in obrtni element 
iz Italije je jel izostajati, in v isti meri dohajati slo
venski in hrvatski, kakor se je gospodarski položaj, 
starega kmetskega zistema po Slovenskem in Hrvat
skem jel majati. Zadnje volitve v Trstu so pokazale, 
da je tekom par desetletij slovenski živelj v nižjih in 
srednjih slojih zmočnel, tvori skoro prebivalstva. 
Ljudska podlaga torej postaja slovensko-hrvatska, inte
ligenca in trgovstvo se zanaša od drugod. Ali je kaj 
bolj naravnega, da naša narodna organizacija to umetno 
zanašanje prevzame in polagoma izpodrine židovsko 
in nemško? Ali pa je kaj zamujenega? Ali ni iz nem
škega pedanta in filistra postal od leta 1880 industri
jalce in veliki trgovec? In kako so postali to? Iz 
prvega početka res teoretičnim, idealnim potom. Njih 
inteligenca je sklepala: ekonomična podlaga je pred
pogoj narodni in politični moči. Ako hočemo edinost 
Nemčije in pridobitve meča 1870. leta ohraniti, moramo 
se združiti ekonomično in delati na blagostanje. No,

imamo v veliki produkciji in veletrgovini zoprnika 
Angleža in Francoza. Po njih poti bila bi zaman kon
kurenca. Kje pa je njih slaba stran? V zanemarjenju 
znanstvene tehnike v produkciji ter v prometni in 
eksportni trgovini. Vrgli so se Nemci z vso silo na 
studij tehnike. Angleški premog je čisteje gorivo, naš 
nemški premog je nasičen z različnimi plini. Izločimo 
jih kemičnim potom pa dobimo novo, veliko industrijo 
brez konkurence. Danes t. j. po 20 letih so Nemci 
potom kemične tehnike izpodrinili vse narode in mar
sikatero panogo veleindustrije. Angleška je 1873. leta 
izvažala alkalij za 75 milijonov kron, leta 1898 še za 
25 milijonov. Nemška jih je že leta 1884 izvozila za 
175 milijonov, 1. 1897 pa že za 400 milijonov. Vsled 
izboljšanja kemične tehnike povspela se je Nemška v 
produkciji jekla od 1. 1881 z 900.000 tonami do 1889 
na 6y2 milijonov ton, ter pustila za seboj Angleško 
s 41/., in Francijo s 11/i milijonov ton, torej prehitela 
obe državi. V trgovini pa je Nemčija iskala kolonije 
za svoje izseljence. Do leta 1880 je Nemčija dajala 
največji kontigent izseljencev v Ameriko, kjer so se 
poizgubili med severo-angličansko raso, sedaj izseljuje 
se Nemec v vse različne trgovske emporije sveta, ne 
da se poizgube, ampak da organizujejo trgovino z ma
tera zemljo, in izseljevanje v Ameriko je skoro prestalo. 
Kakor v industriji pa je jela izboljšavah prometno in 
eksportno tehniko ter dosegla, da je danes v zunanji 
trgovini prekosala Severno Ameriko in Francijo, stoji 
na drugem mestu za Anglijo, da že sodi Anglež, kako 
ni daleč doba, ko i njega prekosi. Je res, da so nemški 
državniki mnogo vplivali na ves gospodarski preobrat. 
No, odločilen v zadnji vrsti je bil naroden živelj, na
rodno stremljenje samo. In ta idealna pot odprta je 
i malemu našemu narodu. Vzbujajmo voljo in strem
ljenje v našem ljudstvu po pridobitvi, po vstvarjanju, 
po morju in po mestu, tako se spreobrnemo in dvignemo.

Vzgajajmo torej naš narodni element za trgovino 
in v prvi vrsti pomorsko trgovino, pospešujmo kolo
nizacijo Trsta po naših boljših močeh, ustvarimo si v 
to svrho doma smérno, krepko organizacijo in gotovi 
bodemo uspeha. In pa še nekaj, kar nas Slovence 
sili in veže na Trst. Tu se dotikamo narodnega 
hrvatskega pomorskega plemena. Narodni, politični in 
ekonomični položaj tega je sličen našemu. Obenem se 
gre za eksistenco proti premožnemu židovskemu, nem
škemu in italijanskemu življu proti ozkosrčni, kratkovidni 
avstrijski birokraciji. Boj za Trst je za Hrvate, tako od
ločilnega pomena, kakor za Slovence. Problem druženja 
Slovencev in Hrvatov je sto let star, postavil se je 
našim razumnikom še predno smo pričeli lastno kul
turno stremljenje. Ako so se ponesrečili dosedanji po
skusi, je to le dokaz, da je bilo slabo izbrano torišče. 
Združenje v Trstu in pri ekonomičnem delu pa je vi- 

i talno vprašanje in le na tem torišču se da problem
12*
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slovenske-hrvatske zveze rešiti : le-tam, kjer se kri preliva 
v kri, le tam, kjer mora laket pomagati laktu, le tam 
ni le mogoče, mora nastopiti združenje. S prvo 
stopnjo t. j. z združbo hrvatskega in slovenskega ele
menta v adrijanskem Primorju in v Trstu pa je storjen 
tudi prvi korak za oživotvorjenje jugoslovanske ideje. 
Imamo že na polju veletrgovine en skupen slovensko- 
hrvatski institut: Jadransko banko. Vzdržimo ga kot 
takega in snujmo za njim tako naprej ! Imejmo pred 
očmi rek nemškega politika dr. Karla Rennerja : Gebet 
(dem Slovenen und Kroaten) die Draulinie, vereinigt 
die drei Stücke der Südslaven, behaltet euch (Deutschen) 
das Isonzothal, Triest und Westistrien als Zugang zum 
Meer politisch und wirtschaftlich offen : Was liegt an 
der Draulinie, wenn ihr die Adria behauptet?! — 
Dajte Jugoslovanom vse od Drave doli, le Soče in 
Trsta ne! V teh besedah tiči ves naš program za bo
dočnost, skupen slovensko-hrvatski program ob Adriji.

V tem končnem cilju iščimo si novo boljšo 
bodočnost.

Za to je dana organizacija po sebi.
Obrnimo ves svoj denar v trgovino. Oprostimo 

kmeta nestalnih hipotek dragega domačega denarja 
ter zasnujmo v to svrho hipotekarne banke, uvedimo 
strogo amortizacijo. Skupljajmo svoj denar v pridobitnih 
zadrugah in združimo ga v zadružni banki, dajmo 
smer in odliv vsega denarja v banki ter zavodu za 
trgovino in obrt.

Izvedimo v mali trgovini neizprosno uredbo svoji 
k svojim ter osvobodimo se tem potom tujih trgovcev 
in zajedalcev v Celju, Mariboru, Beljaku, Celovcu, 
Ljubljani in Trstu. Bodi to prva naloga naših trgovskih 
in obrtnih društev.

Iztisnimo v trgovini s produkti tujce iz naših 
pokrajin, ter poiščimo si brez posredovalcev odjemalce 
naših produktov, zvežimo brez tujih posredovalcev tujo 
produkcijo z našim konsumentom. Bodi to eminentna, 
težka in plodonosna naloga ljubljanskega središča!

Kolonizirajmo trgovski Trst v družbi s pomor
skimi Hrvati ter ustvarimo si ondi intelektualno cen
tralo za tranzitno in transportno trgovino. Pošiljajmo v 
Trst jedro svoje inteligence. Proč s šolskim idealizmom, 
proč z lastno pedantno in samopašno birokracijo ! 
Učimo se spoštovati delo in trgovino ! Stavimo si 
visokih ciljev — kajti narod, ki ne zna boriti se za 
višje cilje, tudi ni vreden bogatega življenja.

Na podlagi teh podatkov predlagam v sprejem 
naslednjo resolucijo :

„I. vseslovenski trgovski shod videč važnost in 
ugodnost geografičnega, etničnega in gospodarskega 
položaja Slovencev na teritoriju, ki ga zavzemamo, 
videč, da je središče tega položaja največji in skoraj 
edini avstrijski trgovski in pomorski emporij Trst, 
izreka, da uvidijo v razvoju slovenskega gospodarskega

in posebej trgovskega položaja v Trstu garancijo za 
boljšo bodočnost v političnem, socijalnem in gospo
darskem oziru.“

(Burno odobravanje in ploskanje.)
Pri glasovanju je bila resolucija enoglasno sprejeta.
Potem je poročal knjigovodja g. Jos. Smertnik 

iz Celja:
O slovenskem trgovstvu na Štajerskem in 

Koroškem.
„Malena si, kao dragog groba gruda“ . . . tako 

bi tudi Slovenec lahko vzkliknil s hrvatskim pesnikom 
o svoji domovini. Ker je pa tako majhna, bi človek 
dejal, da jo vsak Slovenec, posebno vsak inteligent 
dobro in temeljito pozna do zadnjega kota, do zadnje 
dolinice in sleherne vasice ob naših jezikovnih mejah.

Do tega smo žal še daleč. Tuji gospodje so nas 
razdelili na tri države, v Avstriji sami pa, kjer edino 
prihajamo v poštev, na šest kronovin. To razkosanje 
nam je žalibog prešlo tako v meso in kri, da Slovenec 
iz ene avstrijske province gleda na Slovenca iz druge 
province, kakor na tujca in prigodi se le prevečkrat, 
da govori Kranjec prezirljivo o Štajercu, kar mu ta 
enako vrača in da imata oba skupaj o Primorcu svoje 
posebne nazore, kakor jih ima Primorec o svojih ro
jakih iz drugih kronovin.

Ves ta oficijozni partik u larizem pa 
mora nehati v slovenskem trgovstvu. Slo
venski trgovec mora predvsem poznati temeljito svojo 
domovino, vglobiti se mora v njene produktivne in 
trgovske razmere.

V tem oziru bi se lahko mnogo učili od naših 
nasprotnikov. Do zadnjega skritega kotička jim je znan 
ves razsežni svet, ki ga imenujejo nemško zemljo, 
znana jim je najmanjša nemška kolonija. Tam v centru, 
v osrčju Nemštva v Berolinu, tam vedo ceniti pomen 
in važnost svojih obmejnih bratov, upoštevajoč — da 
hira in peša moč naroda v varnem središču, če se krčijo 
meje, če ginejo v tujih narodih osamljene, oslabele 
nemške kolonije. V evidenci ima Nemštvo vsako naj
manjšo kolonijo in ve dobro za vsako takozvano 
„zgodovinsko posest“, ki ji preti nevarnost, da izgubi 
stik s celoto naroda in se potujči.

Ne moremo se meriti v tem pogledu z našim 
nasprotnikom. Prepričan sem, da je marsikomu malo 
znan položaj naših spodnještajerskih obmejnih krajev, 
zato ga hočem predvsem na kratko pojasniti, prej ko 
morem govoriti o trgovini te pokrajine.

Kaj je pravzaprav na Spodnjerri Štajerskem „ob
mejno“? Ne mislim tukaj samo naših obmejnih po
stojank ob slovensko-nemški jezikovni meji. Moč nem
štva je v našem osrčju, v takozvanem nemškem trikotu: 
— Maribor, Ptuj, Celje — večja in silnejša ko ob slo- 
vensko-štajerski jezikovni meji.
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Maribor, Ptuj, Celje, Brežice, Konjice, Ormož, 
Slovenska Bistrica, Slovenji Gradec, to so one velike 
nemške kolonije, ki žrejo v našem narodnem životu. 
To so tipične nemške bojne postojanke, kjer so se 
renegatje kot pijavke zajedli v slovensko zemljo in kot 
polipi stegajo svoje prste na vse strani po naši deželi.

Vse te nemške kolonije so navezane na slovensko 
ljudstvo, naše pokrajine gravitirajo v ta proslula gnezda 
najgršega nemškega fanatizma. Iz dežele prihaja po
mladek, iz dežele se izliva blagostanje v mesta — 
vendar ima dežela manj vpliva na mesto, kakor pa 
mesto na deželo.

Ako razmotrivamo in preiščemo vir te dozdevno 
nenaravne moči nemštva na Spodnjem Štajerskem, 
pridemo do velevažnega izpoznanja, da je iskati poli
tične moči nemštva na Spodnjem Štajerskem — ne v 
uradništvu — ne v advokatih — še manj v kmetskem 
prebivalstvu mest — ampak v nemškem trgovstvu 
in obrtništvu. Nemški trgovci so absolutni gospo
darji političnega položaja v spodnještajerskih mestih, 
oni takorekoč narekujejo vladi, kakšnega mišljenja 
uradnike mora pošiljati v te kraje — oni vplivajo na 
celo okolico, na cele okraje, na naše ljudstvo. To pa 
se jim klanja in izkazuje še globokejše spoštovanje 
njihovemu kapitalu. Pred njihovim kapitalom se kla
njajo revnejši sloji in ni čuda, da so vladarji postojank, 
in jih zato tudi vlada respektira. Tako vplivajo nemški 
figovci s svojim kapitalom na eni strani na naše ljud
stvo, na drugi strani pa na vlado.

Upravo teh nemških kolonij dobiti v svoje roke, 
to mora biti naš veliki cilj, katerega še ne dosežemo 
tako kmalu, ali z vstrajnim gospodarskim delovanjem 
je ta cilj dosegljiv v dogledni dobi.

Da so v teh mestih in trgih še danes gospodarji 
nemški trgovci, smo le deloma sami krivi. Uvaževati 
je treba slabe gospodarske razmere, ki so vladale okoli 
leta 1848 med Slovenci vobče — posebno pa na 
Spodnjem Štajerskem.

Gospod dr. Dečko, vrli voditelj spodnještajerskih 
Slovencev, mi je dostikrat pravil, da pred 60 leti ni bilo 
niti enega premožnejšega Slovenca v Celju in vobče 
na Spodnjem Štajerskem, med tem ko jih imamo sedaj 
že lepo število. Nemška trgovina in obrt je že cvetela 
in nemški kapital je bil že ugleden, ko se je začel 
slovenski narod stoprav zavedati svoje individualnosti.

Prva slovenska trgovina se je ustanovila v Celju 
leta 1858. Naš prvi slovenski trgovec je bil pokojni 
gospod Franc Kapus. Posebno značilno za našo prvo 
slovensko trgovino je bilo, da je bil gospod Kapus 
eden izmed prvih, ki so začeli orati ledino ne samo 
na gospodarskem, temveč tudi na narodnem polju. 
Gospod Kapus je bil soustanovitelj Narodne čitalnice 
v Celju, ki je imela dalje časa svoje prostore brez
plačno v njegovi hiši. Gospod Kapus je pa bil tudi

eden izmed najdelavnejših sodelovalcev slavnega 
tabora v Žalcu 1. 1868.

Tedaj prvi naš slovenski trgovec je bil tudi od
ličen narodni delavec.

Do leta 1858. so bile samo 4 trgovine v Celju. 
Ko pa je bila izdana obrtna prostost na podlagi obrtnega 
reda iz leta 1859. so jele rasti kakor gobe po dežju po 
vseh spodnještajerskih mestih nemške trgovine, med 
tem ko smo ostali Slovenci še dolgo časa tam, kjer 
smo bili. To je dokaz, da nam je bila v tistih časih 
obrtna prostost na škodo, izreči se pa še ne more, da 
bi bila morda v sedanjih razmerah omejitev obrtne 
svobode po najnovejšem redu koristna za obmejne 
Slovence.

Težko je bilo stališče za slovenskega trgovca, ki 
se je v teh časih etabliral, čeprav najdemo še tudi takih, 
ki radi hvalijo „zlate stare čase“. Večina naših trgovcev 
je bila takrat odvisna od nemškega kapitala in to je 
ravno eden izmed glavnih vzrokov, zakaj se je v onih 
časih odtujilo toliko trgovcev naši narodnosti. Danes 
vladajo po večini sinovi teh potujčenih trgovcev nemške 
kolonije na Spodnjem Štajerskem, zavedajo se pristnega 
germanskega pokolenja — samo ime nam pove, da so 
bili njihovi očetje Slovenci.

Lepši časi za slovensko trgovstvo na Spodnjem 
Štajerskem so napočili še le z razvojem zadružništva. 
S pomočjo naših posojilnic smo se najbolj emancipirali 
vplivov tujega kapitala, s pomočjo slovenskih denarnih 
zavodov je bilo ustanovljenih nebroj slovenskih trgovin. 
V tem oziru je storila marsikaj dobrega „Celjska poso
jilnica“ kot prvi slovenski zavod na Spodnjem Štajer
skem, pa tudi drugi zavodi so krepko podpirali razvoj 
trgovstva na Spodnjem Štajerskem. Žal da v tem po
gledu ni bilo sistematičnega dela, zato tudi uspehi niso 
takšni, kakor bi morali biti in to je baš ona točka, 
glede katere smo deloma sami krivi našega položaja.

O sedanjem razvoju slovenskega trgovstva na 
Spodnjem Štajerskem naj govorijo sledeči podatki:

Slovenskih trgovcev, od katerih napravi vsak naj
manj 50.000 do 100.000 kron prometa na leto, imamo 
na Spodnjem Štajerskem 183.

Na stroke se razdelijo te trgovine tako-le:
160 z mešanim blagom, 9 s špecerijskim, 7 z ma

nufakturnim, 3 s papirjem, 1 veletrgovina z železnino, 
1 s steklom, 1 z galanterijskim blagom, 1 z žganjem, 
1 z zlatnino.

Od teh trgovin jih odpade 13 na mesto Celje in 
sicer: 5 špecerijskih, 2 manufakturni, 1 s papirjem, 
1 z železnino, 1 s steklom, 1 z galanterijskim blagom, 
1 z žganjem in 1 z zlatnino.

V vseh trgovinah na Spodnjem Štajerskem je 
uslužbenih okoli 200 slovenskih trgovskih sotrudnikov.

Pojasniti pa moram, da v številu teh 183tih trgovin 
niso vštete trgovine z lesom, katerih je toliko, da mi
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ni bilo mogoče dobiti točnega števila, nadalje vse one 
trgovine, ki so last producenta, kakor n. pr. trgovine z 
moko itd., všteta pa tudi ni nobena kramarija. V tem 
številu so pa zapopadene tudi trgovine, katerih letni 
promet sega visoko nad 100.000 K, kakor n. pr. vele
trgovina z železnino, trgovine z deželnimi pridelki, 
katerih imamo lepo število, ki dobro prospevajo.

r
•X-

Trgovina z lesom ima svoje polje v Gornjesavinski 
dolini in v Dravski dolini.

Iz Gornjesavinske doline se eksportira nad 5000 
vagonov lesa na leto. Domači, slovenski trgovci ga 
izvažajo po večini na Hrvatsko in v Srbijo, poskusno, 
toda zelo malo tudi v Trst. Italijanska firma Fratelli 
Feltrinelli, ki ima pogodbo z ljubljanskim škofom, raz
pošilja les na vse strani, med tem tudi v večji meri 
v Egipet.

Na našo trgovino z lesom kaj slabo vpliva zaprta 
meja Srbije in je to eden izmed vzrokov, ki so znižali 
ceno lesa. Les ostane namreč ves na Hrvatskem, kjer 
mu je radi prevelike množine cena padla.*

Trgovina z lesom je vir glavnih dohodkov Gornje
savinske doline. Sedaj je ta trgovina po večini v slo
venskih rokah, prej pa je bila izključno. Odkar je 
namreč sklenil ljubljanski škof pogodbo s tvrdko Fratelli 
Feltrinelli, zadnji ne zadostuje les, ki ga prejema iz 
škofijskih gozdov, ampak kupuje tudi velike množine 
od kmetov, tako da izvaža ta laška firma vsaj tretjino 
vsega lesa iz Gornjesavinske doline. Razumljivo je, da 
so vsled tega občutno prizadeti naši domači trgovci.

Silno velike važnosti bi bila za to trgovino že
leznica iz Rečice na Paki vsaj do Gornjega grada, če 
že ne do Kamnika, ki bi trgovino z lesom povzdignila, 
ker bi imeli direktno zvezo do Trsta in bi mogli po
stavljati blago na tržaški trg vsak čas, ne da bi morali 
čakati povodnji, kakor sedaj in gotovo bi dosegli na 
tržaškem trgu boljše cene, kakor na Hrvatskem. Tudi 
ta okolščina, da so naši trgovci z lesom vezani pri 
eksportu na povodenj in vržejo ob povodnji naen
krat veliko množino blaga na hrvatski trg, vpliva 
neugodno na ceno in bi tej, kakor vobče naši trgovini 
omenjena železnična proga gotovo mnogo koristila.

Iz Dravske doline se eksportira na leto okoli 4400 
vagonov lesa in sicer večinoma na Ogrsko ; pošilja se 
pa les tudi na Nižjeavstrijsko, na hrvatski trg, v Reko 
in Trst ter deloma tudi v Italijo.

Razen g. Viktorja Glaserja, ki ima veletrgovino 
z lesom v Rušah, je v tej pokrajini še več večjih 
trgovcev z lesom, ki so odločno slovenskega mišljenja; 
mnogo je odločnih renegatov, drugi zopet niso ne tič 
ne miš.-------

Za bogato Savinsko dolino je najvažnejša trgovina 
s hmeljem. Lansko leto se je pridelalo v Savinski do
lini 18.000 met. stotov hmelja, ki je imel povprečno

ceno 320 K, kar je zneslo 5,760.000 K. Letos se je 
pa račun izdatno izpremenil. Pridelalo se je 15.000 
met. stotov po 80 K, kar znese samo 1,200.000 K. 
Ta račun je torej vsako leto drugačen. Glavna trga 
za hmelj sta v Žatcu na Češkem in v Norimberku, 
kamor pošiljajo naš hmelj in od tod na Angleško in 
v Ameriko. Trgovino s hmeljem imajo v rokah iz
ključno nemški Židje. Lotevali so se je že tudi Slo
venci, toda sedaj brezuspešno. Po mnenju strokovnjakov 
pa bi se dalo osvojiti to trgovino, trebalo pa bi pod
jetnikom strokovne izobrazbe in niti ne prevelikega 
kapitala.

Zelo razvita je na Sp. Štajerskem trgovina z jajci. 
Tega blaga se eksportira na leto okoli 2250 vagonov 
v povprečni vrednosti K 16,000.000 —, kar vrže neto 
V2 do l'/2% to je za K 200.000 do K 300.000 — 
letnega dobička. Večino te trgovine ima v rokah nemška 
družba šesterih trgovcev, ki imajo svojo centralo v 
Gradcu, nakupovalna skladišča za jajca pa imajo v 
Brežicah, Poličanah, v Krapinskih toplicah, v Osjeku, 
v Mariboru, v Čakovcu in poleg teh še več manjših 
nakupovalnicah. Ta družba ima filijalke za razprodajo- 
svojega blaga v Londonu, Manheimu na Badenskem, 
v St. Johannu a/ Saar (Renska provinca) in sedaj hoče 
postaviti hišo v Bazlu v Švici. Ima pa še ta družba 
svoje hiše in svoje nastavljence v Manheimu, Londonu,, 
St. Johannu in v Gradcu.

Od skupnega eksporta pride na to družbo 2000 
vagonov na leto, na slovenske trgovce pa 250 vagonov, 
tedaj ravno V3 vsega prometa. Največja slovenska 
tvrdka, ki sama eksportira okoli 250 vagonov jajc na 
leto je g. Josipa Černelča v Sv. Petru pod Sv. gorami. 
Znamka Černelča je posebno priljubljena v Švici, Južni 
Nemčiji, osobito pa na londonskem trgu, to pa zato, 
ker prodaja samo blago južno-štajerske provenijence, 
ki je znano kot najboljše cele Avstrije in ima radi tega 
tudi od '/„ do 1% višji kurz, kakor na primer blago 
iz Galicije, katerega pride velika množina na londonski 
trg. Sin gosp. Černelča, ki je sedaj delaven pri tvrdki 
svojega očeta, je absolvent trgovske akademije in ne
dvomno se mu posreči, še bolj razširiti svoje bodoče 
podjetje. Opažati pa je v tej stroki tudi napredek 
drugih naših trgovcev.

-------Neka posebnost na Štajerskem je trgovina
z bučnim oljem. Tako je bila n. pr. v Framu ta obrt 
in trgovina od nekdaj razvita. Sedaj' so v Framu 4 
tvrdke, ki proizvajajo in prodajajo bučno, makovo in 
orehovo olje. Največja med temi je tovarna g. Kranjca. 
On sam potrebuje na leto 40 do 50 vagonov bučnega 
semena, katerega po večini pridobiva iz Ogrske. Dokler 
so se luščile bučnice samo z rokami, je bilo to delo 
zelo mudno. Ali gosp. Kranjc je iznašel pripravo, s 
pomočjo katere se lahko luščijo z mlinskim kamnom 
in le ta iznajdba je povzročila, da se sedaj stiska na
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dan po več hektolitrov olja. Gosp. Kranjc si je hotel 
pridobiti patent za svojo iznajdbo — toda oglasil se 
je prepozno. Sedaj sta 2 stiskalnici za bučno olje v 
Slov. Bistrici in ti dve sta last nemških podjetnikov. — 
To blago se večinoma prodaja na Zgornje Štajersko 
in na Dunaj.-------

Ko bi ne omenil slovenske industrije na Spod. 
Štajerskem, bi bilo moje poročilo nepopolno in izgle
dalo bi, kakor da je sploh nič nimamo. Toda imamo 
12 idustrijskih podjetij. Med temi dela čast vsej slo
venski industriji predvsem prvi avtomatični avstro- 
ogrski paromlin g. Petra Majdiča v Celju in v Škofji 
vasi, nadalje paromlin g. komercijalnega svetnika Jurce 
v Ptuju, ki melje moko, žveplo in lojevec, paromlin 
g. Zadravca v Središču in paromlin gosp. Kukovca v 
Ljutomeru. Tedaj lahko rečemo, da z mlinsko industrijo 
visoko nadkriljujemo alpske Nemce. Tudi delniška 
družba združenih pivovaren Laški trg in Žalec si je v 
zadnjem času izdatno opomogla s svojim izvrstnim 
izdelkom. Danes proda toliko piva, kolikor ga ji je 
sploh mogoče pridelati.

Tovarna deželnega poslanca g. Ivana Vošnjaka 
v Šoštanju je znana na svetovnem trgu po svojem 
imenitnem usnju „likancu“ (Blankleder). Dein, družba 
„Keramit“ v Račju lepo prospeva, enako tudi železarna 
v Rušah gospoda Pogačnika, našega vrlega rojaka iz 
Cerknice na Kranjskem. Je pa še več manjših podjetij, 
katerim pa ne morem vsem imena našteti.

Ako upoštevamo, da je na Spodnjem Štajerskem 
9 premogokopov, cela vrsta izvrstnih vodnih sil, katere 
bi bile primerne, da se jih izrabi za industrijalna pod
jetja, je to znamenje, kako malo se še resno misli na 
Slovenskem na večjo narodno industrijo. Odgovor, 
zakaj ne napreduje bolj slovenska industrija, ko so 
vendar od narave dani vsi pogoji, ter so naše pokra
jine takorekoč obljubljena dežela za industrijo — ta 
odgovor pa nam bo gotovo podal najbolje gospod 
ravnatelj Ulčakar, ki bo na tem shodu govoril o slo
venski trgovski izobrazbi.

V popolnitev svojega poročila moram še omeniti, 
da imamo tudi domače industrije. V Savinski 
dolini se pridela okoli 11.000 samokolnic na leto po 
4 K in perilnikov okoli 8000 po 70 vin. komad. Večja 
pa je domača industrija z brusnimi kamni okoli Rogatca. 
Pod imenom rogaški brusi, izvažani iz trga Rogatec, 
izvirajo vsi, bodisi okrogli brusi, kakor tudi „kosnjaki“, 
osle izključno iz vzhodno od Rogatca ležeče občine 
Sv. Rok ob Sotli. To pogorje pri Sv. Roku obstoji iz 
tercijarnega peščenca, ki ga je sicer na Sp. Štajerskem 
mnogo, a nikjer ni sposoben za izdelovanje brusov, 
kakor v omenjenem kraju. To blago se izdeluje v 
takozvanih „jamah“. Za različne izdelke je treba raz
ličnih „jam“. V tem oziru je najbolje založen gosp. 
Jurij Plevčak, s svojim sedežem pri Sv. Roku, tvrdko

pa ima v Slatini. Gosp. Plevčak izdeluje svoje blago 
izključno v svojih „jamah“.

On in tudi g. Josip Berlisg iz Rogatca, ki ima 
tudi več „jam“, sta po rodu in mišljenju Slovenca. 
Potem so še štirje drugi podjetniki, ki so po svojem 
delovanju manj ali več protinarodni, toda ti nimajo 
mnogo lastnih kamnolomov, kupujejo pa izdelane 
bruse od manjših posestnikov, ki se ne razumejo na 
trgovino.

Kosnjakov (osel) se izdela nad 2 vagona na leto, 
malih brusov „ „ „ 30 vagonov „ „
velikih „ „ „ „ 250 __

tedaj okoli 282 vagonov na leto. 
To blago se razpečava po vseh alpskih deželah do 
Trsta in Pulja in na Ogrsko. Malo blago se rabi pri 
vsakem gospodarstvu, veliko pa pri industriji, zlasti 
pri železni industriji. Svoječasno se je izvažalo to blago 
tudi severno od Donave. Ali danes delajo občutno 
konkurenco temu blagu brusi iz Bavarske in tudi iz 
pruskih ter renskih pokrajin. To radi kakovosti blaga, 
cene vožnje in izborne tehnične in trgovske organi
zacije. Vsega tega naši industriji nedostaja. Ona je 
dandanes z eno besedo še v povojih kot „domača“ 
industrija. Nedostaja ji vsega: tehnike, reklame in 
trgovske podjetnosti in tudi v to potrebnega kapitala. 

Za bruse se iztrži na leto povprečno 175.000 K. 
Smotreč današnji položaj te industrije, se sme o 

nji trditi, da je še po večini v slovenskih rokah. Tudi 
delavci so sami domačini, a ti so malo narodno za
vedni. In ravno vsled te nezavednosti in stika te indu
strije z Rogatcem, se skuša od te strani vplivati nanje 
germanizatorično. Res je, da sami delavci ne odločujejo, 
vendar so važen faktor v našem narodnem življenju.

Zato bo treba zanesti tudi v te kraje žarke za
vednosti in izboljšanja njih socijalnih razmer. Bati pa 
se je, da preide tudi največje podjetje z brusnimi 
kamni v tuje roke in to ne iz gmotnih ozirov. Mogoče 
je pa tudi, da se najde kako tuje velepodjetje, ki 
vpelje strojno obrtovanje ter uniči vse dosedanje eksi
stence. Poklicani faktorji pozor tedaj na to velevažno
našo domačo industrijo.

Predaleč bi vedlo, ko bi segali na današnjem 
shodu v še večje podrobnosti različnih naših trgovskih 
strok. Zadostuje naj ta poskusni opis današnjega po
ložaja slovenskega trgovstva na Spod. Štajerskem. Že 
ti podatki pa nam dokazujejo, da nam ni treba obu
povati, da je slovensko trgovstvo kljub svojemu slabemu 
položaju vendar lepo napredovalo od leta 1848. naprej. 
Z veseljem zlasti opazujemo lep napredek slovenskega 
trgovstva v Brežicah, med tem ko se v Mariboru, kjer 
živi v mestu samem okoli 6000 Slovencev, kar nič ne 
more povspeti slovenska trgovina in obrtništvo.

V splošnem je torej slovensko trgovstvo na Šta
jerskem napredovalo, zlasti ako upoštevamo, da je
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večina naših trgovcev začela brez temeljnega kapitala, 
brez trgovske šolske izobrazbe. Slovensko trgovstvo 
se je povspelo na svojo današnjo stopinjo le s svojo 
naravno nadarjenostjo, vstrajnostjo in marljivostjo.

Vendar nas nikakor ne morejo in ne smejo za
dovoljiti dosedanji uspehi. Že samo dejstvo, da prihaja 
v deželo vedno več tujcev, ki se naselijo med nami 
kot trgovci z namenom, da obogatijo, že samo to 
dejstvo nas mora vzpodbosti k pospeševanju vsestran
skega razvoja naše slovenske trgovine.

Ali ne samo to! Tu se nam gre za naš narodni 
obstoj. Iz prej omenjenih mest se širi na deželo ger
manizacija. Ni ga naroda na svetu, ki bi znal izrab
ljati vpliv kapitala na politično mišljenje priprostega 
ljudstva tako, kakor to razumejo naši renegatje.

Kolika nevarnost preti našemu narodnemu in 
gospodarskemu obstoju, najlažje dokažem z nekaterimi 
slučaji. Celje je malo mesto z nekaj nad šest tisoč 
prebivalci. Naša okoliška občina, ki šteje približno 
8000 prebivalcev, pa tvori slovenski obroč okoli celj
skega mesta. Ako bi dobili Nemci v roke to občino, 
česar se še ni bati, dobili bi v roke ključ do nadalj- 
nega prodiranja in kaj kmalu bi imeli potem od Celja 
do Vojnika in naprej do Vitanja in Konjic vso pokra
jino v svoji oblasti. Pot bi jim bila odprta tudi v 
Savinjsko dolino in proti Laškemu trgu do Zidanega 
mosta. Le mimogrede omenim, da je v tej občini šest 
večjih nemških industrijskih podjetij proti samo enemu 
slovenskemu, več malih nemških trgovin in le malo 
slovenskih. „Schulverein“ je žrtvoval 100.000 K za 
ponemčevanje naših slovenskih okoliških otrok. Treba 
je tedaj na naši strani podvojenega gospodarskega 
dela, da ne razpoči ta naš slovenski obroč, temveč 
stre današnjo politično moč celjskega nemštva.

Kakšen vpliv ima nemška trgovina na mariborsko 
okolico, je razvideti iz tega, da so nemški trgovci 
večinoma posestniki krasnih vinogradov v okolici, 
slovenski prebivalci so pa njih viničarji.

Mariborska okolica je daleč na okoli v nemških 
rokah. Ni bila tedaj fraza, ako sem dejal, da nemški 
trgovci, ki so večinoma slovenski renegatje — stegajo 
kakor polipi svoje prste na vse strani po naši deželi.

Zato nam pač ni težko priti do izpoznanja: da je 
naš narodni obstoj zagotovljen šele tedaj, ako dobimo 
v svoje roke upravo spodnještajerskih mest. Če bi pa 
padla Spodnještajerska, se tudi Kranjska ne bi mogla 
ubraniti germanizaciji, saj že sedaj prešibko odbiva 
germanizatoričen pritisk, ki prihaja preko Koroške.

A baš slovenskemu trgovstvu je dana ona velika 
naloga, da prepreči naše nazadovanje in zagotovi ob
stoj ter boljšo bodočnost svojemu narodu. Velika in 
častna je ta naloga, zato pa se je mora zavedati sle- 
hrni slovenski trgovec in mora tudi po tem uravnati 
svoje delovanje.

Sami trdimo, premalo se je uvaževalo važnost 
slovenskega trgovstva. Zato pa je zadnji čas, da gremo 
med ljudstvo in ga poučujemo o pomenu slovenskega 
trgovstva. Znano je, da hoče slovenski kmetovalec iz 
svojega sina, ki ga pusti študirati: „gospoda duhov
nika“ ; meščani pa hočejo imeti iz svojih sinov le 
doktorje, sodnike in druge take visoke glave. V tem 
oziru bo treba še mnogo poučevati naše ljudstvo in 
ga navduševati, da posveča svojo deco z isto vnemo 
trgovskemu stanu. Skrbeti moramo v prvi vrsti za 
naraščaj iz premožnejših slojev.

Mnogo lepih virov dohodkov je izgubil že naš 
narod in to po krivdi posameznikov, ki se krčevito 
oprijemljejo tega, česar so se oprijemali njihovi očetje. 
Mesto one potrpežljivosti in onega mehkega čuvstvo
vanja bi morali gojiti energijo ter manj obzirno gle
dati na levo in desno ter navzgor, ampak z bistrim 
očesom moramo smotriti svojo lastno korist.

Ali so morda delali veliki narodi v tem oziru 
drugače? To je boj za obstanek in brez tega boja ni 
misliti ne obstoja ne napredka. Tak boj pa nas krepi 
v gmotnem in duševnem oziru. Henrik Tomaž Bückle, 
angleški kulturni historik pravi : „Vedno in vedno 
moramo čuti o zlu bogastva in o grešni ljubezni do 
denarja; in vendar ni nobena druga strast v človeštvu 
napravila toliko dobrega. Njej se ima zahvaliti vsa 
trgovina in obrt. Ti dve sta nas seznanili s produkti 
tujih dežela, vzbudili vedoželjnost, vsled občevanja z 
drugimi narodi raznih navad, jezika in misli, razširili 
naše ideje, privadili ljudi podjetnosti in priučili nas 
koristnih umetnosti in nam pridobili neprecenljiva sred
stva za zmanjšanje bolečin in rešitev življenja. Za vse 
to se zahvalimo ljubezni do denarja. Če bi se posre
čilo teologom izgnati jo, tedaj bi vse to prekinilo in 
padli bi nazaj v barbarstvo.“

To ljubezen do denarja in razumnega gospo
darstva je treba nedvomno povznesti v našem narodu 
in storiti vse, da posveča narod v večji meri svojo 
deco onemu, kateremu je odprta najvišja pot do bo
gastva — to je trgovskemu stanu.

Za povzdigo naše trgovine je treba nam predvsem 
dobiti dobrih trgovskih nadaljevalnih, srednjih šol in 
akademij s slovenskim učnim jezikom. Na Spodnjem 
Štajerskem potrebujemo predvsem trgovskih nadalje
valnih šol v mestih in trgih, ki bodo na narodni 
podlagi ustanovljene. Nuditi pa moramo našim sinovom 
tudi priliko trgovske izobrazbe na srednjih trgovskih 
šolah — zato bodemo tudi toliko časa zahtevali trgovske 
srednje šole s slovenskim učnim jezikom za Spodnje 
Štajersko, da jih dobimo, ali še najhitrejše jih dobimo, 
ako se postavimo na stališče samopomoči, ker avstrijska 
vlada nam v svoji „nepristranosti“ deli rajše klofute, 
kakor ustreza našim potrebam. Ali prigoditi se zna,
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da bodemo plačevali avstrijski vladi tudi Slovenci z 
istim denarjem, kakor nas ona plačuje.

Dan za dnevom doletavajo štajerske Slovence 
najgorostasnejše krivice in to od vseh oblastev. Pravice 
iščeš Slovenec zaman, povsod se protežira le nemštvo, 
slovenskemu avtohtonnemu prebivalstvu, katerega je v 
deželi nad 400.000, pa se kratijo na najbrezobzirnejši 
način še tako primitivne njegove pravice. Zato se ni 
čuditi, da se vedno bolj širi plamen ogorčenosti na
šega ljudstva proti takemu izrabljanju in vedno in 
vedno postaja močnejši glas: „Proč od Gradca!“ 
Tudi slovensko naše trgovstvo kliče: „Proč od Gradca!“ 
in odločno zahteva ustanovitev posebne trgovske in 
obrtne zbornice za Sp. Štajersko. Slovensko trgovstvo 
na Sp. Štajerskem nima nobenega zastopnika v trgovski 
in obrtni zbornici v Gradcu in ga tudi ne more dobiti, 
ker so za to že predobro preskrbeli Nemci in vlada, 
ko so sestavljali volilni red za trgovsko in obrtno 
zbornico na Štajerskem. — Kaj pa pomeni trgovska 
zbornica za trgovstvo, tega mi ni treba razlagati 
trgovcem.

V zadnjem času se je že prav dosti pisalo o 
povzdigi trgovskega stanu, v tem oziru ima zlasti naš 
„Slovenski Trgovski Vestnik“ neprecenljivih zaslug, a 
nikjer se še ni odločno poudarjalo, da kakor je za 
narodno zavest med ljudsko maso podlaga izboljšanje 
socijalnih razmer, tako je prvi in slednji pogoj 
za trgovca — odjemalec, to je naše ljudstvo. To se 
mora bolj vpoštevati ko doslej, da ne bodemo zidali 
na pesek.

Zato pa trgovci, držite se pred vsem načela : 
solidno blago, solidna cena, to j e najboljša 
reklama, kaj ti kdor bi izr a bi j al mo to : „Svoji 
k svojim!“ uniči prej ali slej ne le sebe, 
ampak škoduje tem bolj narodu. Slovenski 
trgovci spodnještajerski si morajo predvsem pridobiti 
in ohraniti zaupanje slovenskega ljudstva, potem se bo 
gotovo realiziralo tudi geslo slavnega Palackega, 
„Svoji k svojim!“, ki je pripomoglo tudi našemu na
rodu do gospodarske osamosvoje.

Najboljše sredstvo, da dosežemo svoj cilj je, da 
postavimo proti nasprotnikovi oholosti — svojo lju
bezen in poštenje, katero nam odpre srce našega 
ljudstva, da bode izpoznalo naše namene in vpošte
valo naše besede.

Trgovec, ki govori v svoji trgovini nemško s 
svojimi uslužbenci, čes, da ga ne razume stranka, k 
večjemu razžali stranko, in stranka ne najde nobenega 
razločka med slovensko in nemško trgovino, vsled 
česar si misli, kaj bom hodila v slovensko trgovino, 
ker se tukaj ravno tako nemško govori, kakor v nemški 
trgovini. Nadalje se še nahajajo celo nekatere slovenske 
trgovine, ki še danes predrzno grešijo na potrpežljivost 
slov. narodne zavednosti z nemškim dopisovanjem. Še

bolj pa grešijo oni trgovci, ki govore tudi v svoji rodbini 
v tujem jeziku in tako svojo deco odgajajo v ne- 
narodnem duhu.

Take trgovine si ne morejo pridobiti zaupanja 
slovenskega ljudstva, zato je sveta dolžnost vsake naše 
trgovske organizacije, da deluje na odpravo teh napak 
ki sicer v zadnjem času postajajo vedno redkejše, a 
morajo popolnoma izginiti iz slovenskega trgovstva.

Omenil sem že, da je za -Slovence najspasonos- 
nejše sredstvo samopomoč. Priznati je treba, da so 
naši slov. denarni zavodi že dosti storili za slovensko 
trgovstvo, trebalo bi v tem oziru le še sistema. Nasproti 
delovanju „Südmarke“ bi morali postaviti v obmejnih 
krajih tudi Slovenci svoje vojščake. Imamo mnogo 
slovenskih, poštenih in strokovno izobraženih sotrudnikov, 
ki ne morejo postati samostojni trgovci samo vsled tega, 
ker jim nedostaje začetnega kapitala. Ko bi vsi naš 
denarni zavodi žrtvovali na leto vsaj malo svoto v ta 
namen v to določeno blagajno, bi se lahko ustanovile 
štipendije za ustanavljanje trgovcev v obmejnih krajih 
po ena ali dve na leto. Ustanovili bi na ta način 
„Trgovsko stražo“. Na Češkem deluje tako društvo že 
več let in je statistično dokazano, da ima 90% uspehov. 
Veselilo bi gotovo vse obmejne Slovence, ko bi se po
lotilo naše osrednje društvo „Merkur“ tega dela, kar 
bi bilo tudi velikega moralnega pomena, da se vodi 
koristna akcija iz naše slovenske metropole.

Že prepričanje, da nismo obmejni Slovenci osam
ljeni, da lahko v potrebi iščemo pomoč pri bratih, ki 
so v varnem središču, ki pa imajo zmisla nas, ki sto
jimo dan za dnevom v narodnem boju — že ta zavest 
bi nas vspodbujala k delu, do katerega bi imeli tem 
večje zaupanje, da bo rodilo pričakovanih uspehov.

Od slov. trg. društva „Merkur“ v Ljubljani sem 
dobil nalog naj govorim tudi o koroškem slov. trgov
stvu. Tega pač ne poznam iz lastne izkušnje, dobil pai 
sem zanesljive podatke od koroškega trgovca gospoda 
Albina Novaka iz Sinčevesi. Iz teh podatkov pa po
snemam, da vse to, kar sem povedal o trgovstvu na 
Spod. Štajerskem, velja tudi za Koroško, kjer so raz
mere trgovstva še izdatno slabejše nego pri nas. Na 
Koroškem je samo 5 do 8 slovenskih trgovcev. Večja 
slovenska podjetja so : filijalka ljubljanske kreditne 
banke v Celovcu, novoustanovljena puškarska zadruga 
Peter Wernig v Borovljah in Gospodarska zadruga v 
Borovljah in Gospodarska zadruga v Sinčivesi, ki se 
bavi z eksportom žita.

Ako hočemo ohraniti Južno Koroško svojemu 
narodu, se morajo slovenski trgovci intenzivnejše na
seljevati na Koroškem, kjer je za nje še mnogo dobrega 
kruha. N. pr. v celi Rožni dolini je samo en trgovec, 
ravnotako v Podjunski dolini in okoli Spod. Dravograda. 
Dobro bi jih pa lahko shajalo najmanj deset trgovcev 
V Velikovcu in Celovcu pa bi našlo lahko najmanj
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5 10 slovenskih trgovcev dobro eksistenco. V Spodnji
Koroški pa lahko v vsakem kraju izhaja prav dobro 
slov. trgovec, ki je delaven in v svoji stroki veščak. 
Zato bi bilo pomagano našim koroškim bratom, ko 
bi se bolj potrudili naši mladi slov. trgovci in trgovski 
sotrudniki na Koroško, kjer bodo povsod dobro spre
jeti, ker so dobri delavci in zmožni obeh deželnih jezikov.

Iz tega razloga tudi radi sprejemajo celovški trgovci 
slovenske trgovske pomočnike. Navada, da hoče ostati 
vsak trgovec in tudi trgovski pomočnik v mestu — ta 
navada je za nas silno škodljiva. Dobro vemo, kako 
radi nekateri tiče v Ljubljani ter delajo za manjši za
služek, samo da jim ni treba zapustiti ljubljanskega 
tlaka. Lahko pa rečem, da je slab trgovec človek, ki 
tiči privezan na udobnosti velikega mesta — ako se 
mu drugje nudi boljša eksistenca. Rečem pa tudi, da 
je to tovariš, ki se slabo zaveda svojega stanovskega 
poklica, in da je tudi slab narodnjak, ker ne hiti si 
iskat sreče tja, kjer bi s svojo srečo, s svojim blago
stanjem koristil svoji okolici, v kateri bi živel in bi tako 
postal koristen član naše trgovske organizacije, koristen 
član našega naroda.

Vzdramimo se in pojdimo na delo tja, kamor nas 
vabi sigurna in dobra eksistenca, tja, kjer največ lahko 
koristimo svojemu narodu. In takih krajev je v naših 
obmejnih pokrajinah tako na Koroškem, kakor na Šta
jerskem vse polno.

Bodimo tedaj tudi v tem oziru podjetnejši, ne 
bodimo preveliki optimisti, hoteči kar na mah gore 
prestavljati, ne bodimo pa tudi ne preveliki pesimisti. 
Kakor Rima niso sezidali v enem dnevu, tako tudi ni 
moč na mah gospodarsko osamosvojiti naroda in ga 
postaviti na višjo stopnjo, treba pa je vstrajnega 
vsestranskega dela, dela z ljubeznijo. Ne obupajmo nad 
prvimi neuspehi in hodimo vstrajno proti svojemu cilju, 
ki je —• boljša bodočnost našega naroda ! (Dolgotrajno 
ploskanje in „živio“-klici.)

Nato je g. Josip Smrtnik predlagal naslednjo 
resolucijo :

I. vseslovenski trgovski shod v Ljubljani izraža 
trdno prepričanje, da je splošni napredek štajerskih in 
koroških Slovencev odvisen od napredka slovenskega 
trgovstva na Štajerskem in Koroškem. V ta namen je 
težiti za vsestransko organizacijo slovenskih trgovcev 
na Štajerskem in Koroškem in zahtevati, da se jim da 
potrebno strokovno šolstvo, ter da se ustanovi posebna 
trgovska in obrtniška zbornica za Spodnje Štajersko.

Resolucija je bila z navdušenjem soglasno sprejeta.
Predsednik g. Alojzij Lilleg :
Želi kdo izmed gospodov besede? Sicer dam 

predlagano resolucijo na glasovanje.
Gospodje, ki so za resolucijo, naj blagovolijo 

vzdigniti roko !
Enoglasno sprejeto.

Predno preidemo k četrti točki dnevnega reda, 
dovoljujem si prečitati brzojavne pozdrave, ki so došli 
shodu :
Maribor. Žalibog se nam ni mogoče udeležiti osebno 

tega velevažnega shoda. Sprejmite torej najiskre
nejše čestitke in mnogo uspeha.

Slov. trg. klub „Maribor“.
Sežana. Za prospeh trgovine in blagor domovine 

zbranim tovarišem : Slava ! Franc Štolfa, Ivan 
Štolfa, Ivan Rožič, Franc Macarol, Josip Pirjevec.

Budimpešta. Navdušeno pozdravljam današnji javni 
shod želeč najboljših uspehov. Peter Kozina.

Celje. Narod, ki naj ima veljavo med drugimi narodi 
in noče samo životariti, ne more biti brez zaved
nega in izobraženega trgovskega stanu, zatorej 
delujmo z združenimi močmi vsi na to, da ga 
dobimo. Čast in slava možem, ki hočejo položiti 
temelj lepši bodočnosti. Dr. Juro Hrašovec.

Vransko. Vsled nujnih poslov zadržan, pozdravljam 
Vaše sklepe želeč potrebni organizaciji najboljši 
uspeh. Oset.

Gorica. Radujoči se vseslovenske trgovske manifestacije 
videči temelj gospodarske osamosvojbe kličemo : 
Živeli! Konjedic, Zajec, Drufovka.

Gorica. Pozdravljam zbrane kolege, pozdravljam skupno 
delovanje, kajti dovolj polja je neizoranega.

Medved.
Gorica. Navdušeno pozdravljajoč današnji shod in 

želeč najboljšega uspeha, gojim nado, da bode 
to trdni temelj bodoči organizaciji vseslovenskega 
trgovstva, ki naj bode napredujoče in v krepko 
falango združeno tudi v bodoče hrabri pijonir na 
narodno-gospodarskem polju, delujoč na uresni
čenju vzvišenega cilja, da bodi tudi Slovenec na 
lastni zemlji svoj gospod. Rovan.

Šoštanj. Prvemu vseslovenskemu trgovskemu shodu 
mnogo uspeha ! Naj bo začetek boljše bodočnosti 
za domačo industrijo in obrt! Ivan Vošnjak.

Postojna. Radi bolezni zadržan, zato v duhu z Vami. 
Postavite slovenskemu trgovcu temelj, vir zaže- 
ljenega uspešnega razcvitanja! Slava Merkurju! 
Živeli zborovalci! Anton Ditrich.

Šmarje pri Jelšah. Osebno zadržan, sem v duhu z 
Vami. Iskreno želim največe uspehe. *

Stupica.
Nato se je dopoldansko zborovanje končalo.

Nadaljevanje zborovanja ob 3. uri popoldne. 
Predsednik gosp. Alojzij Lilleg:
Častita gospoda! Otvarjam današnje popoldansko

zborovanje in preidemo takoj k peti točki dnevnega 
reda.
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O slovenski trgovski izobrazbi in o višji 
trgovski šoli v Ljubljani.

Poroča gosp. ravnatelj Josip Ulčakar:
Slavna gospoda! Velecenjeni gospodje zborovalci! 

Moje poročilo o naši trgovski izobrazbi in o naših 
trgovskih šolah bo le kratko, kajti, če bi hotel to go
voriti, kar imam ravno glede ngših trgovskih šol na 
srcu, bi moral govoriti le o oni mizeriji, ki se pojavlja 
glede naših šol, posebno glede naših trgovskih šol. 
Govoril bi lahko v pozno noč in ne bi izčrpal vseh 
onih krivic, ki se nam dogajajo na tem polju. Kajti 
naši narodni nasprotniki in naša, nam tako zelo nena
klonjena vlada nas zapostavljajo povsod in postopajo 
z nami tako, če še ne slabše, kakor slaba mačeha s 
svojimi pastorki.

Govoriti hočem o trgovski izobrazbi in trgovskem 
šolstvu sploh, posebno pa še o slovenski trgovski nao
brazbi in slovenskem trgovskem šolstvu.

Trgovsko šolstvo v Avstriji sega nazaj v 18. sto
letje, nazaj do cesarice Marije Terezije. Takrat se je 
pravzaprav ustanavljalo v Avstriji šolstvo in med temi 
šolami se je tedaj ustanovila tudi prva trgovska šola 
na Dunaju, ki se je imenovala k. k. Real- Handlungs
akademie. To je bila torej prva višja trgovska šola v 
Avstriji. Pozneje se je ta šola polagoma prelevila v 
politehnikum, v višjo tehnično šolo. Tehnični predmeti 
so se bolj in bolj vpeljavah in poučevali, trgovski 
predmeti pa so polagoma popolnoma odpadli.

Istočasno s to višjo trgovsko šolo na Dunaju se 
je ustanovila tudi v Trstu navtiška šola, ki pa se je 
potem leta 1817 preustrojila, da je postala navtiško- 
trgovska akademija.

Na Dunaju so pozneje hoteli zopet ustanoviti 
trgovsko visoko šolo leta 1870, dočim so bile trgovske 
nižje šole, ustanovljene po raznih avstrijskih mestih, 
že poprej.

Toda to nas pravzaprav ne zanima veliko. Glavno 
je, da mi Slovenci nimamo nobene, prav nobene slo
venske trgovske šole niti nižje niti srednje, kajti Mahrova 
šola v Ljubljani, katera je sicer jako dobra in ki je 
bila ustanovljena že leta 1834, ima nemški učni jezik.

Trgovske šole se razdele v trgovske nadaljevalne 
šole, tudi gremijalne ali večerne trgovske šole zvane, 
trgovske nižje, trgovske višje ali akademije (srednje) 
in trgovske visoke šole. Prosim pa, da se na to dobro 
pazi! Trgovske šole, to so one šole, ki se imenujejo 
trgovske akademije ali kakor že bodi, so vse razen 
ene akademije (eksportna akad. na Dunaju) srednje 
šole. Trgovinski visoki šoli imamo 2 in sicer eno v 
Trstu „Revoltelia“, ki se je ustanovila leta 1877 in pa 
eksportna akademija na Dunaju, ki deluje sedaj kakih 
sedem let sem. Govori se pa mnogo o tem, da bi se

naj ustanovila še ena trgovska visoka šola na Dunaju 
in ena v Pragi.

Ako pričnemo s trgovskim šolstvom, imamo naj
prej opraviti z nižjimi trgovskimi šolami, takozvanimi 
trgovskimi nadaljevalnimi šolami. To so najnižje 
trgovske šole. Kakor se trgovina sama deli v detajlno 
in potem šele en-gros trgovino, v produktivno trgovino, 
v veletrgovino in pa v uvozno in izvozno trgovino, 
tako približno nekako se deli tudi trgovsko šolstvo in 
je to utemeljeno v trgovskih potrebah.

Trgovskih nadaljevalnih šol imamo nekaj na Slo
venskem, samo prave slovenske pa nobene. Trgovsko 
nadaljevalno šolo imamo v Ljubljani, samo da se v 
njej ne poučuje slovensko, eno imamo tudi v Novem 
mestu, v kateri pa se poučuje istotako samo v nemškem 
jeziku. Potrebno pa bi bilo, da se ustanovijo take 
trgovske nadaljevalne šole in sicer s slovenskim učnim 
jezikom povsod po naših deželah, posebno pa v 
trgovskih centrih kakor po Notranjskem, Dolenjskem, 
Gorenjskem, Štajerskem in posebno tudi v Trstu.

Te nadaljevalne trgovske šole so pravzaprav pri
pravljalne ali predpripravljalne šole za dotične trgovske 
gojence, da morejo lažje razumevati trgovino in nje 
poslovanje, da ni potreba vsakega posameznega za 
vsako malenkost semtertja porivati ter ga na ta način 
vpeljevati v trgovsko znanje. Nam vsem je znano, da 
so te trgovske šole navadno večerne šole, a to ni 
glavno pri stvari, so namreč tudi lahko dnevne šole. 
Glavna zahteva teh šol je, da so dotičnim krajevnim 
razmeram primerno urejene. Ako hodi dijak v gim
nazijo ali v realko v Trstu ali v Ljubljani, je to na
zadnje čisto vseeno, uči se tu ali tam ene in iste tvarine, 
v Trstu kakor v Ljubljani bo našel v teh šolah eno in 
isto snov. Pri trgovskih šolah pa tega ni. Trgovske 
šole so navadno tako urejene, ali bi vsaj morale biti, 
da se prilagodijo razmeram in potrebam dotičnega 
kraja in dotičnega prebivalstva, kajti pri trgovskih šolah 
se ne da kar kratkomalo kopirati eno po drugi in se 
tudi ne sme. Kaj pa bi tudi pomagalo na pr. tukaj v 
Ljubljani, če bi se učilo gojenca še toliko in toliko o 
pomorskem pravu, če bi pa učenec morja še nikdar 
ne bil videl in ga morebiti tudi nikdar ne bo. Nasprotno 
pa bi bilo v Trstu zopet jako neumestno, če bi se tam 
o trgovskem pomorskem pravu v teh šolah ničesar ne 
poučevalo. Kakor vsi veste, je trgovsko pomorsko pravo 
posebno za nas, ki živimo ob morju, dandanes velike 
važnosti.

So pa te trgovske nadaljevalne šole velikanske 
važnosti za trgovstvo in naši trgovci jih imajo vobče 
tudi prav radi, ker se ljudje v njih res mnogo in prak
tično izuče in si pridobe onega znanstva, ki ga po
trebuje dober manjši trgovec. Iz teh šol dobivamo ono 
vrsto naših ljudi, ki jih uvrščamo med dobre komije.
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Druga vrsta trgovskih šol so nižje trgovske šole. 
Te šole so še bolj različne med seboj po svoji pri- 
krojitvi in se delijo v dve kategoriji, to je v one šole 
s pravico javnosti in pa v privatne, ki nimajo pravice 
javnosti. Glede njih praktične vrednosti pa pravzaprav 
ne obstoji nobena razlika. V te šole vstopijo lahko 
tisti, ki so napravili enega, dve ali tri gimnazijske ali 
realčne razrede, oziroma tudi tisti, ki so napravili 
ljudsko šolo s prav (dobrim uspehom ali meščanske 
šole in ki gredo potem v pripravljalni tečaj, da se tam 
nekoliko zenači predznanje, da ni glede izobrazbe 
in predznanja med učenci preveč velike razlike. Te 
trgovske šole so pravzaprav nam Slovencem najbolj 
potrebne. Vse te šole imajo glavni namen, dajati trgovstvu 
za komptoarje dobre in izvežbane moči.

V to vrsto šol ali pravzaprav v vrsto nižjih 
trgovskih šol spada tudi Mahrova šola v Ljubljani, ki 
nima pravice javnosti, pa je drugače prav dobra in je 
že dala nam Slovencem marsikatero izvrstno moč.

Te trgovske šole so torej tiste, ki nam dajejo in 
pripravljajo najboljše pisarniško osobje, kajti v teh 
šolah se priuče gojenci zadostno trgovski vedi, kolikor 
se rabi že po večjih trgovinah, priuče se tudi raznim 
tujim jezikom, seveda ne popolnoma, eni manj, drugi 
več, kakor jim pač pripuščata čas in nadarjenost. 
Priuče se pa tudi računstva ter knjigovodstva ter so 
potem navadno jako spretne in vporabne, dobre pi
sarniške moči.

Te vrste trgovskih šol torej nam Slovencem naj
bolj manjka.

V šolah igra veliko vlogo narodnostni moment. 
Gotovo se veliko lažje učimo, ako se učimo v domačem 
jeziku kakor pa v tujem, in ako imamo domačina za 
učitelja kakor tujca.

Drugič se pa v domačem jeziku ne samo lažje, 
ampak tudi rajše učimo. Česar se pa dijak v šoli rad 
uči, o tem tudi rad govori doma v družini, to preide 
polagoma v družino oziroma tudi med občinstvo in 
na ta način preide več trgovskega znanja in duha med 
narod, kar mi nujno potrebujemo. Narod se mora 
naučiti razmišljevati o vseh panogah, če noče biti in 
ostati enostranski.

Gospodje predgovorniki so v svojih temeljitih 
govorih poudarjali, da imamo ravno mi Slovenci mnogo 
jako uglednih trgovcev, ki so se že visoko povspeli in 
da naš narod ni tako malo dovzeten za trgovino. O 
večini teh gospodov sem prepričan, da so se sami 
povspeli do one stopnje, ki jo zavzemajo s svojim 
učenjem, da so bili samouki, in pa da so se morali 
učiti, ako so se hoteli trgovsko izobraziti, v tujem jeziku. 
In če niso dobili svoje trgovske izobrazbe v svojem 
maternem jeziku, potem se ni čuditi, da se še dandanes 
po toliko in toliko slovenskih trgovinah vrši vsa ko
respondenca in uradovanje v blaženi nemščini. (Pritr

jevanje.) Da se pa to še vedno vrši, to ni samo velika 
narodna škoda, to je naravnost naroden škandal. (Pri
trjevanje.)

Nam se vedno in vedno predbaciva, da nimamo 
učil, da nimamo tega, kar se rabi v trgovskih šolah, 
da nimamo knjig, da nimamo učnih moči, kratkomalo, 
da sploh ničesar nimamo. • Jaz sam sem bil pričujoč, 
ko se je sklepalo o -tem, da naj se ustanovi v Ljubljani 
višja trgovska šola s slovenskim učnim jezikom, in sem 
tedaj slišal, da se je od nasprotne strani ugovarjalo 
temu, češ da nimamo niti potrebnih knjig, niti potreb
nega besedila in da sploh nimamo svoje trgovske ter
minologije, zakaj torej zahtevamo trgovsko šolo s slo
venskim učnim jezikom, ko se niti poučevati ne bi 
moglo v njej. Toda odločno oporekam temu; kaj hitro 
bi se dalo temu odpomoči. Prispevki za tako trgovsko 
terminologijo bi se kaj lahko nabirali, če bi se vsi naši 
trgovci zavzeli za stvar.

Saj imamo po celem Slovenskem dovolj trgovcev 
in tudi dovolj slovenskih trgovskih izrazov. Ako vza
memo trgovce po vseh slovenskih deželah, razvidimo, 
do so zastopane vse trgovske branže in ako bi vsak 
podal to, kar ve izrazov, pa imamo dovolj — potem 
bi ne bilo težko pridobiti popolno slovensko trgovsko 
terminologijo.

Našim trgovcem bi bilo tudi svetovati, da bi svojim 
sinovom, katerim ne gre latinščina ali grščina, ali kateri 
sploh ne čutijo v sebi poklica do dolgega učenja, s 
katerim se morajo ukvarjati po gimnazijah in realkah, 
svetovali in delovali na to, da vstopijo raje v nižje 
trgovske šole in potem postanejo vsaj dobri trgovski 
sotrudniki in komptoristi. Kot taki so še vedno boljši 
kakor pa, če bi morali pozneje enkrat šolo zapustiti in 
se potikati po raznih pisarnah ali pa da bi sploh pro
padli, kakor se to sedaj prečestokrat dogaja ravno med 
nami Slovenci.

Mnogi naših trgovcev je še napol trgovec napol 
kmet. Ali naj potem ta vzdržuje skozi vse srednje šole 
svojega sina? Če ga da v srednje šole, v gimnazijo 
ali realko, ga bo sam kmalu rabil pri svoji trgovini 
doma. V šoli ga pa ne more predolgo vzdrževati. Kake 
tri ali štiri gimnazijske ali realske razrede ga še pusti 
študirati; ko pa je te dovršil, ga pa vzame iz šole. 
Zdaj pa pravzaprav tudi ni za nobeno rabo, ker ni ne 
kmet ne gospod. Te trgovske nižje šole pa imajo 
namen, da hitro in v kratkem času naučijo svoje go
jence to, kar je za domačo rabo vsakega malega in 
srednjega trgovca neobhodno potrebno. Zato je bolje 
pošiljati svoje otroke v te šole, kakor pa mučiti jih z 
raznimi inštruktorji. S tem seveda še ni rečeno, če gre 
kdo v te šole, da bi bil potem, ko jih je dovršil, že 
sposoben za velika podjetja, za veletrgovino, kajti to 
je zopet vse kaj drugega. Da to prav po domače 
povem !
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Kakor mora biti pravi pesnik rojen, tako mora 
biti rojen tudi pravi trgovec. Če kdo misli, da se da 
napraviti iz butca dobrega trgovca, ta se moti. Oni, ki 
je rojen za trgovino, se bo kmalu povspel, nasprotno 
pa oni, kdor ni rojen za trgovca, tudi trgovec nikdar 
ne bo in naj se še tako pridno uči.

Nižje trgovske šole so nekaka pripomoć, da se v 
malih potezah pridobi trgovska veda, seveda pa je 
treba potem to vedo izpopolnjevati in se še nadalje 
učiti ter prilagoditi tiste študije, katere je pridobil v 
šoli, svoji stroki.

Toliko torej o nižjih trgovskih šolah.
Pogostoma se sliši napačno mnenje, da more oni, 

ki dovrši nižjo trgovsko šolo, priti v višjo trgovsko 
šolo. Morda bi si kdo mislil : najprej napravim nižjo 
trgovsko šolo in potem, ko to dovršim, pa pojdem v 
višjo. Ah, gospoda moja, to ne gre, to je izključeno. 
Iz nižjih trgovskih šol se ne more priti v višjo. Za to 
je treba drugih predštudij. To mnenje vlada morda radi 
tega, ker je ta ah oni slišal, da je kdo prišel v višjo 
trgovsko šolo po dokončani nižji. Tudi jaz vem za en 
tak slučaj, da je prišel neki gospod, ki je bil na nižji 
trgovski šoli, na eksportno akademijo, toda on ni prišel 
tja na podlagi dovršene nižje trgovske šole, marveč se 
je moral še naprej privatno učiti in je moral delati tudi, 
predno je bil sprejet, predpisane izpite.

Torej stremiti moramo za tem, da se nižje trgovske 
šole napravijo v Ljubljani in pa tudi drugod po Slo
venskem, ker so nam zelo potrebne in bodo morda v 
kratkem dosegle tudi pravico do enoletnega prosto
voljstva.

Trgovske „akademije“, ah višje trgovske šole so 
nekako tako kakor višje gimnazije ah višje realke. 
Nove srednje trgovske šole pa ne dobe imena „aka
demija“ več, ker to ime dobe po novem edino le še 
visoke trgovske šole. V te trgovske akademije stopijo 
lahko tisti, ki so absolvirali štiri razrede gimnazije ah 
štiri razrede realke oziroma tudi oni, ki so dovršili 
meščanske šole. Tukaj sta glavni zopet dve struji. Ena 
od teh deluje na to, da bi se vstop iz meščanskih šol 
na trgovske akademije sploh zavrnil, druga pa je za 
to. Potem pa dela tukaj tudi mnoge zapreke vojno 
ministrstvo radi pravice do enoletnega prostovoljstva.

Glede vstopa bi se dalo lahko tudi mnogo govoriti. 
Zahteva se namreč, naj ima tisti, ki hoče vstopiti na 
trgovsko akademijo, vsaj nižjo gimnazijo ah nižjo 
realko, da jo izvrši s povoljnim uspehom, da ima toraj 
skozinskoz najmanj „zadostno“, tisti pa, ki ni dovršil 
spodnje gimnazije ah realke, pa niti izpita ne sme 
delati. Če je torej kdo padel na gimnaziji iz latinščine 
ali grščine ah na realki iz risanja, torej iz predmetov, 
ki jih nikdar več ne bo rabil, ne more priti na te 
trgovske šole in tudi izpita ne sme delati iz onih 
predmetov, v katerih je imel na gimnaziji ah na realki

dobre rede, latinščine, grščine in risanja pa se itak pri 
vsprejemnem izpitu ne zahteva, pač pa sme delati izpit 
tisti, ki se teh predmetov nikdar učil ni. Ravno tisti, 
ki se teh predmetov nikdar učiti ni mogel in ki jih tudi 
nikdar v svojem življenju ne bo rabil, radi tega ne 
more priti na višjo trgovsko šolo, oni iz meščanske 
šole pa lahko.

Višje trgovske šole imajo sedaj večinoma 4 letnike.
Kar je bilo teh šol v Avstriji, kakor v Gradcu, na 

Dunaju, v Pragi in drugod, so imele najprej tri letnike. 
Potem pa so se morale reorganizirati po predpisih 
naučnega ministrstva, ah pa izgubiti pravico javnosti 
in s tem tudi pravico enoletnega prostovoljstva. S tem 
pa bi bile te šole naravnost uničene. Kajti marsikdo 
gre na trgovsko akademijo ne zato, da postane pozneje 
trgovec, ampak zato, da postane enoletni prostovoljec.

Druge trgovske srednje šole so se vdale hočeš 
nočeš tem zahtevam, edino dunajska trgovska akademija 
se ni vdala in zato tudi ne dobiva nobene državne 
podpore.

Trgovske srednje šole imajo nekoliko različen 
program.

Tu bi ne veljalo in bi ne bilo dobro, da bi se 
vse kopiralo po kakih šolah na severu in se kratkomalo 
preneslo na jug, ker so tu drugačne razmere in je 
treba učni načrt prenarediti in prilagoditi krajevnim 
razmeram.

Smoter trgovskih akademij je, da se tam izobra
zijo mladeniči nekoliko več v trgovski tehniki.

Iz nižjih trgovskih šol dobivamo dober delaven 
pisarniški materijal, iz trgovskih akademij pa bolj 
izobražene absolvente v trgovski tehniki in so zato 
absolventje teh šol namenjeni v prvi vrsti za vodilna 
mesta, ne toliko za delavski personal kakor pa za 
vodstvo posameznih oddelkov. S tem pa še ni rečeno, 
da so vsi sposobni, da vodijo velike zavode ah pa 
veletrgovine, kajti navadno so moči, ki so pri manjših 
podjetjih jako dobre, pri velikih obratih slabe. Znana 
stvar pa je, da se povspejo lahko jako visoko tudi oni 
iz nižjih šol, če so nadarjeni in imajo dobro voljo.

Za slovenske pokrajine bi bilo torej zahtevati 
lastne trgovske srednje šole („akademije“). Poučevati 
bi se moralo v materinščini in gledati na to, da se 
dobijo dobre učne moči, ki oživijo dijakom veselje do 
stvari, da se potem tem lažje sami izpopolnujejo.

Pri nas vlada sedaj le še trgovski diletantizem 
in pravega trgovskega duha še nimamo. To bi pa 
prišlo, ako bi imeli svoje trgovske šole. Zato moramo 
tudi skrbeti, da jih kmalu dobimo. Radi absolventov 
srednjih trgovskih šol bi mi morda kdo ugovarjal, da 
jih ne bo tako lahko nastavljati in da bi morali iti s 
trebuhom za kruhom po svetu in da bi bili na ta način 
za naš narod izgubljeni. Ne bom negiral, da bi ti dijaki 
sčasoma morah tudi oditi med svet, toda pomisliti pa
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je treba, da tak dijak, ki je hodil v te šole, zna naj
manj štiri jezike, taki ljudje se povsod iščejo. Zato tudi 
ni nikaka škoda, če gredo malo po svetu in si ga 
ogledajo, to je še celo zelo umestno, ker pridejo lahko 
z zdravimi nazori in dobrimi izkušnjami zopet nazaj 
v domovino. Sicer pa pripomnim, da je do tega še 
precej časa treba, predno bi bila ta mesta pri nas na 
Slovenskem prenapolnjena. Le poglejmo ! Ali ni ža
lostno, da je morala Ljubljanska kreditna banka raz
pisati pred kratkim ustanove za dijake, ki se posvete 
tej stroki, ki se posvete trgovski vedi in gredo na 
trgovsko akademijo. In zakaj je razpisala te ustanove? 
Ker rabi slovenskih moči in jih ne dobi. Poglejmo v 
Trst! Ali je tam morda kaj bolje. Koliko je tam večjih 
denarnih zavodov. Poglejmo Jadransko banko! Nad 
dvajset uradnikov ima nastavljenih, pa koliko je Slo
vencev? Kolikor je meni znano, je po Slovenskem 
dovolj zavodov, ki vedno iščejo slovenskih moči in si 
morajo pomagati z drugimi, ker slovenskih ne dobe. 
Torej bi imeli naši ljudje še dolgo časa dovolj kruha 
doma. Med tem se pa naša trgovina in industrija še 
bolj razvije in zopet je kruha dovolj ! Če pa nimamo 
naših strokovno naobraženih ljudi, se pa mora seveda 
z drugimi pomagati, naši ljudje pa — oprostite mi izraz 
•— gnijejo po pisarnah brez upa do samostojnosti in 
napredka, ali pa se celo še klatijo okrog po svetu kot 
duševni proletarijat in so tako celemu narodu in deželi 
na sramoto in škodo.

Nadalje pridem na trgovske visoke šole. O tem 
bi mi pravzaprav niti govoriti ne bilo treba, ker to 
še ni za nas. Omenim naj samo to, da se je v novem 
času pojavila struja, katera stremi za tem, da bi se 
sploh povečalo število trgovskih visokih šol in glede 
tega so se obrnili tozadevni krogi do priznanih kapa
citet in šolnikov in so se dobili nekateri jako klasični 
odgovori. Naj omenim dvornega svetnika in vseučili- 
škega profesorja Filippovicha, ki se je izrekel, da je 
pomnožitev visokih trgovskih šol zadeva trgovskih 
krogov. Nekateri drugi so se izrekli tudi za, drugi 
zoper. Najinteresantnejše na celi stvari pa je to, da 
so se izrekli za trgovske visoke šole judje in so ute
meljevali to svojo zahtevo tako, da se s tem povzdigne 
trgovski stan, ako se mu da dovolj trgovskih vi
sokih šol.

Pride zdravnik, ki je izvršil visoke šole, pride 
odvetnik, ki je dokončal svoje študije na univerzi, in 
obadva gledata na trgovca kot na nekaj njima ne
enakopravnega, ker nima višje šolske izobrazbe. Sicer 
igra precej veliko vlogo trgovec v javnem življenju 
zaradi zaslužka, ker on zasluži morda sam več, kot 
pa odvetnik in zdravnik oba skupaj. Zato torej igra 
trgovec veliko vlogo v družbi, namreč on ne, ampak 
denar njegov. Judje pa pravijo, mi hočemo imeti 
ugled tudi kot ljudje in ne samo zaradi denarja in

vsled tega zahtevajo trgovskih šol, ker bodo potem 
oni, ki so dovršili te šole, v človeški družbi tudi kot 
ljudje nekaj več veljali. Jaz nočem razmotrivati tukaj, 
v koliko je to umestno ali ne, mislim pa, da bi bilo 
to vsekako potrebno, ker nismo trgovci samo za to 
tukaj, da bi se morali le klanjati in plačevati, da pa 
drugače nimamo nobenega ugleda.

Jaz mislim, da če je dandanes trgovski stan že 
tako velik, da se nobena diplomatska zadeva, nobena 
carinska pogodba ne sklene, rte da bi se vpoštevalo 
trgovskih interesov, potem je tudi umestno, da dobimo 
nekoliko višjo izobrazbo, da pridemo na ono stopnjo 
izobrazbe, kakor jo imajo ostali takoimenovani inteli
gentni stanovi, potem bomo vsaj napram tem lahko 
rekli, vsaj imamo tudi trgovci visoko naobrazbo.

Torej to je tisto, v čemer se je letos marca 
meseca govorilo na enketi glede trgovskih visokih šol.

Imam tudi nekaj statističnih podatkov. Glede 
nižjih trgovskih šol je napravil nekdo račun, iz katerega 
se vidi, da je od 100 gimnazijcev, ki so vstopili v 
prvi tečaj, po preteku štirih let dovršilo študije, torej 
76 °/o, °d realcev 62% in od onih, ki so vstopili iz 
meščanskih šol pa 26 %• Ako bi se samo po teh 
številkah sodilo, bi se krivično sodilo, ker je že znana 
stvar, da najboljši dijaki gredo že iz vsega početka 
na gimnazijo, tisti, ki se boji težkoč starih jezikov, 
torej že manj nadarjeni, gredo v realko in ostali še-le 
v meščanske šole, torej je samoposebi umevno, da 
se imajo oni iz meščanskih šol boriti z velikimi težko
čami, ker so bili že od nekdaj manj nadarjeni, kajti 
že poprej so se sami škartirali. Nasprotno je pa tudi 
dokazano, da so na teh šolah dijaki iz meščanskih 
šol najmarljivejši in da so mnogi iz meščanskih šol 
potem odličnjaki na trgovskih šolah.

Želeti bi tudi bilo, naj se deluje na to, da se 
tam, kjer se osnujejo meščanske šole, priklopi meščan
skim šolam tudi trgovski tečaj.

Omeniti moram, da imamo v celi naši monarhiji 
nad 900 meščanskih šol, torej trikrat toliko kakor 
drugih srednjih šol. Koliko pa jih imamo na Kranjskem? 
Eno v Krškem, ki jo je ustanovila gospa Hočevarjeva 
in pa drugo v Postojni, ki je pa še-le otvorjena. Ona 
v Krškem pa je tako ali tako z nemškim učnim jezikom. 
Torej, v celi monarhiji je nad 900 meščanskih šol, mi 
pa niti ene slovenske nimamo, ker ta v Postojni se je 
še-le komaj pričela. Marsikateri se bo čudil, kako je 
to mogoče. Po mojem mnenju je temu mnogo to 
krivo, da pri nas hočejo imeti, ako dajo na kmetih 
koga študirati, duhovnika v hiši, trgovec in meščan 
pa odvetnika ali državnega uradnika, drugi pa niso 
tako močno financijalno podprti, da bi se mogli za 
otroke tako brigati, da bi jih dali študirati. Če ga pa 
da študirati in slučajno potem ne dobi podpor, pa ne 
more iti naprej. Če bi se pa po nekaterih večjih krajih,



Št. 11. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Stran 143.

trgovskih ali industrijskih centrih po Notranjskem, Do
lenjskem ali Gorenjskem otvorile meščanske šole, bi 
marsikaterega dijaka prav gotovo poslali v meščansko 
šolo in bi ta potem po dovršeni meščanski šoli študiral 
lahko še kaj drugega, ali pa bi že tedaj obiskoval 
trgovske tečaje.

Trgovske nadaljevalne šole, ali večerne ali gre- 
mijalne šole so jako dobre in bi jih bilo priporočiti 
povsod tam, kjer imamo mi Slovenci večino. Kjer pa 
Slovenci nimamo večine, kakor n. pr. v Mariboru ali 
kje drugje na Štajerskem ali na Koroškem, tam so pa 
te šole nevarne za nas in našo narodnost, tam pa je 
treba samopomoči.

Kar se tiče nižjih trgovskih šol, niso te tako 
drage in bi se še dalo izhajati. Dražje so seveda 
srednje trgovske šole.

Omenim naj tukaj le, koliko so dobile posamezne 
dežele državne subvecije za leto 1906 za trgovske šole, 
odnosno koliko je znašal državni proračun. Tako je 
dobila Nižja Avstrijska 30.000 K, Zgornje Avstrijska 
23.000 K, Solnograška 7000 K, Štajerska 116.000 K, 
Koroška 81.000 K, Tirolska 44.700 K, Češka 259.000 K, 
Moravska 101.000 K, Šlezija 10.800 K, Galicija 78.000 K 
in Dalmacija 16.000 K- Torej, kakor iz tega razvideti, 
naša dežela, Kranjska, ni bila zraven. In vendar se je 
izdalo vsega skupaj od države za leto 1906 za trgovske 
šole 782.000 K. Kranjska dežela oziroma Slovenci nismo 
dobili nič.

Torej, gospoda moja, tudi te stvari je treba dru
gače napraviti. Znano mi je namreč, da je tudi za 
naše dežele fond na razpolago, da se pa za te pravice 
nihče ne oglasi. Zapomnite si to, gospoda moja ! Kdor 
je tih in ponižen, ta ne dobi nič. Le z agresivno 
trgovsko politiko boste kaj dosegli. Ako ne boste 
ničesar zahtevali, tudi nikomur ne smete zameriti, ako 
ničesar ne dobite.

Kar se tiče višjih trgovskih šol, je znana stvar, 
da so po večini od države izdatno podpirane, ali pa 
so državne.

Prišel bi sedaj še na eno stvar, na tozadevno 
organizacijo, torej kako naj se prične z delom in kako 
naj se dela.

Šol nam je na vsak način treba; če šol nimamo, 
nimamo ničesar. Šola je pravzaprav zrcalo, kakšno je 
ljudstvo in koliko je njegova kultura vredna. Kakor 
stoje nekateri na stališču, da se da sklepati na kulturo 
posameznega naroda ali dežele po tem, koliko se 
porabi kake snovi n. pr. žveplene kisline (Schwefel
säure), mila i. t. d., tako se da sklepati na kulturo in 
stopnjo izobrazbe ljudstva po tem, koliko in kakšne 
šole ima. Na Češkem n. pr. je v vsakem malem mestu 
po več šol. Tako ima mesto Kutna gora, ki šteje komaj 
15.000 prebivalcev, gimnazijo, realko, pripravnico, dve 
strokovni šoli in štiri ali pet ljudskih šol. Če pogledamo

v Ljubljano, v svoj intelektualni centrum, dobimo ža
lostno zrcalo našega narodnega šolstva.

Žalostno je res v tem oziru pri nas Slovencih in 
priznati je treba, da bi bilo lahko bolje, če bi drugače 
delali in ako bi se bolj brigali za šolstvo.

Torej zahtevajmo vsakovrstnih šol od kompe
tentnih oblasti, sami pa skrbimo za nadaljno izobrazbo 
izven šole s praktičnimi predavanji. Združujmo se!

Preidem sedaj na drugo točko, namreč k vpra
šanju glede trgovske akademije v Ljubljani.

Takoj na prvem mestu moram omeniti, da bi bil 
jaz za svojo osebo bolj za to slovensko trgovsko 
akademijo v Trstu ali pa saj za obe obenem in je to 
tudi v resoluciji izraženo. Ali povedati pa moram, da 
je slovenska trgovska akademija tudi v Ljubljani nujna 
potreba, da ima vitalen pomen za Slovenstvo in da bi 
bilo v Ljubljani tudi lažje izhajati. Stvar je ta, da 
vlada v Trstu velika draginja. Dijak, ki je od doma 
gmotno dobro podprt, bi v Trstu kakor v Ljubljani 
dobro izhajal. Kdor pa nima od doma znatne stalne 
podpore, za tega bi bil Trst predrag in nemogoč. 
V Trstu namreč ne bi mogel računati na tuje podpore. 
Sicer nas je Slovencev v Trstu dovolj, toda takoime- 
novanega meščanskega stanu pa imamo še premalo, 
in vsled tega bi se ne mogel v Trstu učiti oni slo
venski dijak, ki računa s podporami, kakor so: hrana 
pri družinah, inštrukcije itd. Tak dijak bi pač lahko v 
Ljubljani naprej študiral, v Trstu pa bi tega ne mogel 
in iz tega stališča je torej trgovsko akademijo v Ljub
ljani priporočati in ji obračati največjo pozornost, da 
bi tako prišli tudi naši gmotno slabo podprti dijaki 
do boljšega kruha.

Trgovstvo se je v Ljubljani v zadnjem času jako 
povzdignilo in se še bo. Po mojem mnenju bo mnogo 
koristila trgovstvu v Ljubljani belokranjska železnica, 
katera se ima vsled nagodbe v najkrajšem času sezi
dati, ker bo vsled tega Ljubljana eno najglavnejših 
železniških križišč med jugom in severom. Vsled tega 
ima Ljubljana še jako lepo bodočnost, jako lepo bo
dočnost ima pa tudi ljubljansko trgovstvo, ki bo ra
bilo dokaj trgovsko naobraž enega naraščaja.

Popolnoma je torej umestno, da se najprej usta
novi v Ljubljani slovenska trgovska akademija, kjer 
naj bi se širil pravi trgovski duh in pa duh svobode. 
Trgovski duh, kakor ga jaz tukaj umevam, more 
uspevati le tedaj, če je v pravem pomenu besede svo
boden; kajti dijaki na trg. akademiji se morajo izšolati 
za življenje ne pa za nadaljne študije ; kadar konča 
to šolo, mora imeti v sebi svoboden duh za praktično 
delo. Le tako vzgojen človek more samostojno na
stopati.

Govoriti mi je še o samopomoči, trgovski sa
mopomoči.
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Ko se je ventiliralo vprašanje glede trgovskih 
šol, je naučno ministrstvo poslalo gg. dr. Dlabača in 
dr. Žolgarja na Nemško in ta dva sta preštudirala 
nemški sistem v raznih nemških trgovskih šolah in 
sta se potem med drugim izrekla za nekake špecialne 
kurze. V Nemčiji je kaj takega lahko, o tem sem pre
pričan, niso pa še pri nas za to zrele razmere. Kon
statirala sta pa ta dva gospoda dalje tudi, da so v 
Nemčiji najboljše in da najbolj odgovarjajo svojemu 
smotru one trgovske šole, katere vzdržujejo trgovci 
sami ali pa trgovske korporacije, torej one trgovske 
šole, ki se vzdržujeje po samopomoči. Po nekaterih 
takih trgovskih šolah se celo odklanja vsaka državna 
podpora, da se tako odtegne vmešavanju države.

Omenjena sta priporočala razen teh šol tudi spe
cijalne kurze ali specijalna trgovska predavanja. Spe
cijalni kurzi so umestni tam, kjer se hoče posamezne 
trgovske stroke res Specijalizirati. Pri nas pa nimamo 
specijalne trgovine in sploh še prave trgovine ne in 
bi bilo treba najprej to povzdigniti in potem še-le v 
večernih sestankih predavati o posameznih strokah in 
nas tam poučevati. Da bi se pri nas na Slovenskem 
že sedaj kdo Specijalno izobrazil samo za eno stroko, 
bi bilo še prezgodaj, ker je to le enostranska izob
razba. Na Angleškem je seveda kaj takega lahko, ker 
je trgovina že Specijalizirana. Tako se dobijo Angleži, 
ki so naravnost strokovnjaki v svoji branži, ali to je 
samo enostranska izobrazba, kajti, da so v svoji stroki 
res kapacitete, mi lahko vsakdo veruje, toda ako ga 
pa potipaš kje drugod, recimo o splošni trgovski izob
razbi, ti pa niti toliko ne ve, kakor pri nas kak 
učenec nižjih ali srednjih trgovskih šol.

S tem bi torej dovršil to stvar in sedaj samo še 
nekaj, kar spada pravzaprav tudi k poglavju o trgo
vinski samopomoči, namreč da bi se pri nas še bolj 
vpeljala ona predavanja, katera je že vpeljalo društvo 
„Merkur“ posebno v Ljubljani in po nekaterih krajih 
na Kranjskem. Gospoda moja! Nam se je treba še 
vedno učiti, s tem pa ni rečeno, da bi morali še 
enkrat v šolo hoditi. Ali po potrebi se, tudi če je 
človek že star, vseeno lahko uči. Mi imamo lahko 
večerne sestanke in to ne samo v Ljubljani, marveč 
tudi po drugih trgovskih centrih po Slovenskem, in 
naj bi se za te sestanke naprosilo strokovno naob- 
ražene predavatelje, s tem bi se vpeljali tudi pri nas 
takoimenovani špecijalni kurzi, v katerih bi si lahko 
izpopolnjevali svoje znanje.

Če bi se naše trgovstvo, naš trgovski stan za
vedal svoje velike važnosti, ki jo zavzema in ima v 
slovenskem narodu, bi se dalo še marsikaj doseči. Le 
poglejte! Koliko pa je naših trgovskih kapacitet in 
kapitalistov navzočih na današnjem trgovskem shodu? 
Namesto, da bi se med seboj prepirali, naj bi se zav
zemali bolj za trgovsko stvar in bi se medsebojno

bolj podpirali in potem bi niti časa ne imeli za ne
plodne strankarske prepire. Poudarjam, da je to tudi 
en del šole, ako se shajamo na sestankih, da se potem 
na njih pogovorimo o trgovskih potrebah, da se po
menimo, kaj nam je še treba, kje nas čevelj žuli. 
Seveda, če se pa odtegujemo drug drugemu, potem 
ne moremo pričakovati nobenega napredka.

Torej, da ne bo ostala stvar samo pri besedah, 
da ne bo današnji impozantni shod brezpomemben in 
sprejete resolucije samo na papirju, kakor je pri nas 
Slovencih to v navadi, da je najprej velik kup slame, 
potem velik plamen in potem pa še žrjavice ni, dajmo 
delovati na to, da se bolj zavzamemo za naše trgov
stvo, združujmo se, da si s svojo trgovsko organi
zacijo priborimo boljšo bodočnost. (Viharno odob
ravanje.)

Resolucija, katero predlagam, se glasi :
I. vseslovenski trgovski shod smatra za potrebno, 

da se osnujejo trgovske nadaljevalne šole ali 
vsaj posebni trgovski tečaji na obrtnih nadaljevalnih 
šolak v vseh trgovskih krajih, dalje, da se ustanove 
nižje trgovske šole v Ljubljani in v Trstu ter na 
primernih mestih za Notranjsko, Dolenjsko, Gorenjsko, 
Spodnje Štajersko, za Spodnje Koroško ter za Goriško. 
S posebnim poudarkom pa izreka, da je takojšnja 
ustanovitev višje trgovske šole v Ljubijani neob
hodno in nujno potrebna ter poživlja vse odločilne 
faktorje, zlasti pa visoki deželni zbor kranjski, da 
ukrenejo vse, kar je treba za takojšno ustanovitev te 
šole; izreka tudi, da je potrebno, sporedno storiti vse, 
kar treba, da se enaka šola čimprej ustanovi tudi v 
Trstu. (Živio-klici in ploskanje.)

Predsednik gosp. Alojzij Lilleg:
Želi kdo izmed gospodov besede k temu poro

čilu? Sicer dam predlagano resolucijo na glasovanje.
Tržaški deželni poslanec g. Anton Sancin:
Bil sem opozorjen na članek v nekem listu, v 

katerem se razpravlja o zadevi glede višje trgovske 
šole v Ljubljani in takorekoč pravi, da je trgovska 
zbornica kranjska največ vzrok, da se ta šola v Ljub
ljani še ni ustanovila. Ker se mi ta zadeva zdi zelo 
važna, vprašam, kako je z njo in prosim gospoda 
poročevalca, da nam morda on, ali pa če njemu ni 
znano, kdo drugi od gospodov pojasni, v katerem 
štadiju se nahaja ta za nas tako važna zadeva.

Gosp. Josip Ulčakar:
Tudi jaz sem bil opozorjen na ta članek in zato 

sem se informiral potem na kompetentnem mestu in 
morem na podlagi teh informacij podati naslednje 
pojasnilo :

Kakor znano, se je ustanovitev te šole sprožila 
v kranjski trgovski in obrtniški zbornici, in kdor je 
zasledoval razprave o javnih sejah zborničnih, mora 
priznati, da je zbornica v rešitev tega nujnega vpra-
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šanja vse storila, kar je bila njena naloga. Sestavila 
je organizacijsko ustanovilo šole ter ga poslala mero
dajnim činiteljem v odobritev. Sama je dovolila raz
meroma znaten prispevek v ustanovni zaklad te šole 
in leto za letom k prvemu prispevku dodajala novih 
zneskov, tako da znaša ta doslej samo po zbornici 
nabrani zaklad že okroglo 70.000 K. Četudi bo pa ta 
znesek izredno dobro došel ob osnovi šole, vendar ne 
more priti v poštev za vzdrževanje šole, ki bo 
provzročilo mnogo stroškov, ki bi jih zbornica ob 
sedanjih svojih sredstvih, ne da bi morala izdatno 
zvišati doklado, le v jako majhnem delu mogla po
krivati. Obrnila se je zategadelj do države, dežele 
kranjske in do ljubljanskega mesta za prispevke. Pod
poro je doslej v določenem znesku sklenila le 
mestna občina ljubljanska. O tem imam tudi na raz
polago zapisnike o sejah trgovske zbornice kranjske 
in opozarjam na zapisnik z dne 8. majnika leta 1907 
stran 49.

Kranjski deželni zbor je sicer že zavzel svoje 
stališče glede šole, priznal, da bi bila ustanovitev višje 
trgovske šole v Ljubljani koristna ter zato naročil 
deželnemu odboru, da glede tega, kako naj bo urejena, 
in glede stroškov zanjo stopi v dogovor s trgovsko in 
obrtniško zbornico v Ljubljani, in da deželnemu zboru 
v bodočem zasedanju o tem poroča ter mu stavi 
predloge, pri čemer pa naj ima pred očmi, da letni 
prispevek dežele ne sme presegati svote 10.000 K. Tudi 
je, kakor je razvidno iz zapisnikov o sejah zbornice, 
le ta stopila v dogovor z deželnim odborom ter dobila 
od deželnega odbora zagotovilo, da bo deželnemu 
zboru priporočil, da določi prispevek dežele v izmeri, 
kakor ga želi zbornica; za popolno šolo — 4razredno 
— letno 10.000 K, za posamezne letnike v ustanovni 
dobi šole za vsakega četrtino tega zneska ter enkratni 
prispevek za učila v znesku vsaj 2500 K. Rešena je 
torej zadeva tudi že med deželnim odborom in zbornico, 
obtičala pa je iz znanih vzrokov pri deželnem zboru, 
ki mu je še zavzeti stališče glede višine deželne 
subvencije in glede organizacijskega ustanovila. Dokler 
deželni zbor ne bo o tem sklepal, stvar ne more 
naprej. Zakaj od tega sklepa je odvisno tudi 
stališče državne uprave.

Kakor razvidim iz zapisnika o seji trgovske zbor
nice dne 21. februvarja 1907, stran 17, stoji vlada na 
stališču, da naučnemu ministrstvu, dokler deželni zbor 
ni storil sklepa glede višine deželne subvencije, ni 
moči predložiti konkretnih predlogov glede dovolitve 
državne subvencije.

Tako stoji torej zadeva. V rokah je sedaj dežele 
in države. Trgovski in obrtniški zbornici moramo biti 
hvaležni za njen trud in njeno delo, odločno pa zahte
vati od ostalih faktorjev, da pospešijo zadevo tako, 
da se kar v najkrajšem času ugodno reši.

Predsednik gosp. Alojzij Lilleg:
Prosim, gospod deželni poslanec Sancin, ali ste 

zadovoljni s tem pojasnilom, ali morda želite še glede 
česa pojasnila.

Poslanec Sancin: Hvala lepa! Je popolnoma 
dovolj.

Predsednik gosp. Alojzij Lilleg:
Želi kdo gospodov še besede k temu poročilu?
Nato je povzel besedo g. dr. Viktor Murnik:
„Velecenjeni gospodje zborovalci! Glasno, dolgo

trajno odobravanje in pritrjevanje, ki je sledilo poročilu 
gospoda poročevalca, priča, kako živo čuti naše trgov
stvo potrebo trgovskega šolstva, zlasti za potrebo višje 
trgovske šole v Ljubljani. Zavest, da je v popolnem 
soglasju z vsem našim trgovstvom, bo, mislim, da 
smem to reči, izdatna vzpodbuda trgovski in obrtniški 
zbornici pri njenem stremljenju, doseči višjo trgovsko 
šolo v Ljubljani; dejstvo, da je ta šola živa želja in 
soglasna zahteva vseh naših trgovcev, ji pa bo, upam, 
tudi izdatna podpora in opora pri tem njenem pri
zadevanju.

Saj pa bi bilo slabo znamenje, ko ne bi bilo 
tudi že naše trgovstvo izpoznalo, da je dandanes tudi 
trgovcu treba šolske izobrazbe, da treba dobre, teme
ljite, višje šolske izobrazbe zlasti za razvoj naše trgovine 
do višjih in najvišjih stopenj. Tudi za trgovca velja 
dandanes mnogo navajani izrek: teorija je brus, in 
praksa je nož; ali kaj postane iz noža, če mu manjka 
brusa ! Na Nemškem, ki se je danes ponovno pro
slavljala kot ena prvih trgovskih držav na svetu, kjer 
se je trgovina tako naglo povspela na vrhunec razvoja, 
celo že mislijo, naj bi se ustanavljale devetrazredne 
trgovske šole in se tako ves pouk mladine, ki se hoče 
posvetiti trgovskemu poklicu, naravnal na trgovsko 
stran. Tam si celo že samostojni, praktično delujoči 
trgovci hodijo v šolo izpopolnjevat svoje teoretično 
znanje. Pa tudi v Avstriji se že čujejo glasovi, naj bi 
se tudi samostojnim trgovcem s primerno ureditvijo 
trgovskih šol omogočilo, da se morejo nadalje izobra
ževati ter seznanjati se z novimi stvarmi, ki se nikjer 
tako hitro in vedno iznova ne ponavljajo, kakor na 
polju trgovine in industrije. „Ne vem, čigav duh je 
širnejši, bi moral biti širnejši, nego duh pravega 
trgovca“, je že pred sto leti rekel pesnik-velikan Goethe. 
To velja tembolj za današnji čas, velja tudi za nas 
Slovence, ki se ne smemo obdati z nekakšnim kitajskim 
zidom proti ostalemu svetu. In gospoda: nedostatek 
trgovskih šol v resnici ustvarja nekak zid okoli nas. 
Proč ž njim, doli s tem zidom, ki pravzaprav stoji 
samo za nas, pa omogoča tem lažje, boljše uspešneje 
delovanje in večji delokrog tuji trgovini, oboroženi ne 
samo s svetlimi kronicami, temveč tudi z uma svetlimi 
meči, izborno kovanimi in brušenimi in vedno iznova 
brušenimi v dobrih trgovskih šolah.

14
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Ali kakor je važna in neobhodno potrebna šola 
za to, da se ustvari dober temelj trgovski praksi, tako 
pa mislim, da ne bi smeli z nemar pustiti tudi ne 
drugih prilik, pri katerih se posebno tudi samostojen, 
praktičen trgovec lahko česa nauči, si izpopolni znanje, 
eventualno se ob njih celo neposredno okoristi za 
svoje podjetje. Na eno tako priliko naj mi bo pri tej 
točki dnevnega reda dovoljeno opozoriti, na izredno 
priliko, o kateri se pri nas, kolikor je meni znano, ni 
še nič pisalo, ki pa jo vendar smatram za tako važno, 
da bi je tudi Slovenci ne smeli zamuditi.

Prihodnje leto se namreč priredi v naši državi 
razstava, ki je od svetovne razstave na Dunaju 1. 1873. 
še ni bilo večje v Avstriji. Naj se že o praktični, kup
čijski vrednosti in koristi razstav za razstavljalce 
meni kar koli, toliko je gotovo, da dobra industrijska 
in trgovska razstava nudi vsakem obiskalcu, celo pa 
trgovcu ali industrijalcu obilo poučnega gradiva. Da 
pa bo razstava, ki jo imam v mislih, ne samo velika, 
obsežna, sijajna, temveč tudi velezanimiva in izredno 
poučna, nam je porok že mesto, kjer se priredi: slo
vanska zlata Praga, kjer smo se Slovenci še ob vsaki 
prireditvi, ki smo jo obiskali, seznanili z mnogimi 
novimi, praktičnimi stvarmi, — jamči pa nam to tudi 
prirediteljica razstave: praška trgovska in obrtniška 
zbornica, ena največjih avstrijskih zbornic, ki ne uživa 
samo neomejenega zaupanja pri svojih interesentih, 
ampak je tudi na izvrstnem glasu izven svojega okoliša, 
da, celo v inozemstvu, tako da je tudi od tod priča
kovati velikega obiska razstave. Zlasti "so tudi zastop
niki trgovskih zbornic v Angliji, največji trgovski državi 
dandanes na svetu, zagotovili nedavno ob svojem 
posetu v Pragi, da ne bodo le sami prišli na zbornično 
razstavo, temveč tudi poskrbeli za živahno udeležbo 
praktičnih trgovskih krogov Anglije in njenih kolonij, 
kakor tudi za izdatno reklamo v vsem angleškem 
časopisju.

Zategadelj upam, gospoda, da Vam ne bo odveč, 
— in da mi tudi gospod predsednik dovoli, — če 
podam nekaj podrobnosti o tej razstavi.

Namen razstavi je, kolikor mogoče popolno in 
sistematično predočiti gospodarsko kulturo okraja praške 
trgovske in obrtniške zbornice, v kolikor se nanaša 
na industrijo in obrt, trgovino in promet, kakor tudi 
praktično in teoretično izkoristiti to predočitev. Zato 
smejo razstaviti na tej razstavi izključno le podjetja, 
nastanjena v zborničnem okraju samem. V industrijskem 
in obrtnem oddelku se smejo razstaviti samo predmeti, 
ki so jih proizvedla v okraju samem nastanjena pro
dukcijska podjetja; trgovina tega zborničnega okraja 
bo imela svoj poseben oddelek.

Vkljub omejitvi na en sam zbornični okraj pa 
bo vendar razstava izredno velika, zakaj praški zbor
nični okraj je eden največjih in najpomembnejših v

Avstriji. Šteje 2 milijona prebivalcev in obsega 110.000 
samostojnih obratov, ki plačujejo 11 milijonov kron 
pridobnine na leto, skoro sedmi del v celi Avstriji 
plačane pridobnine. V svoji produkciji kaže ta okraj 
raznovrstnost, kakor ne kmalu kak drug v naši državi. 
Od važnejših produkcijskih strok ne manjka skoro 
nobena in cela vrsta posameznih obratov presega po 
velikosti in obsegu produkcije, prevedka, eksporta itd. 
daleko druga podjetja enake stroke v celi državi, da, 
mnogim ni enakih v celi Evropi. Tako je tu na primer 
največji mlin Avstrije, največja tovarna za sladkor, naj
večja tovarna za špirit, druga največja pivovarna, naj
večja tovarna za stroje, največja tovarna za vagone, 
največja tovarna poljedelskih strojev, največja tovarna 
za perilo, kravate itd., eden največjih grafičnih obratov; 
dalje so tu velikanska podjetja za železno industrijo, 

i za keramično, kemično, tekstilno industrijo itd. Ta 
zbornični okraj ima nadalje veliko število v celi državi, 
da, v celem kulturnem svetu znanih specijalnih produk
cijskih panog, kakor n. pr. : praška gnjat in prekajenine, 
rakovice, granatno blago, obuvala itd. Med malimi 
obrti jih je cela vrsta, katerih izdelki so radi umetniške 
izvedbe in drugih vrlin na izvrstnem glasu celo v 
inozemstvu. Istotako je v odlični meri zastopana trgo
vina, tudi tu je cela vrsta trgovinskih obratov svetov
nega glasu.

Praga kot središče velikih bank častno tekmuje 
z Dunajem in daleč prekaša vsa druga avstrijska mesta. 
Praga je križišče skoro vseh železnic češkega kraljestva. 
V praškem zborničnem okraju se proizvaja vsa potreb
ščina za železnice, od šin do signalskih aparatov in 
luksurijoznih vagonov. V Pragi se koncentrira kanali
ziranje in reguliranje čeških rek. Društva in zadružništvo 
tega okraja daleko presega ono v ostali monarhiji. 
Obrtno in trgovsko šolstvo je izredno napredovalo in je 
vzorno urejeno.

Ves ta veliki razvoj, ta veliki pomen praškega 
zborničnega okraja za gospodarstvo cele države bo 
razstava, ki se bo vršila od meseca maja do oktobra 
1. 1908, brez dvoma jasno pokazala, zakaj gotovo je, 
da bo udeležba razstavljalcev izredno velika. Poziv k 
razstavitvi je izšel še le konec novembra leta 1906, že 
konec januvarja 1. 1907 pa je bilo nad 1200 prijav in 
to brez vsake osebne agitacije po zbornici ali raz
stavnem odboru. Prijave se od tedaj množe od dne 
do dne, v začetku junija jih je bilo že okoli 2000. 
Razstava bo urejena deloma po docela novih načelih 
— tudi v tem pogledu bo torej poučna, — po načelih, 
merečih na kar največjo preglednost, kolikor mogoče 
sistematično razvrstitev razstavnih predmetov, ki bosta 
omogočali najpodrobnejši vpogled in tako najtemelji
tejši pouk.

Predaleč bi me vedlo, ko bi navajal še druge 
podrobnosti. Za nas Slovence bo ta razstava tem
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pomembnejša, ker se priredi v narodu, ki je nam 
soroden, v narodu češk,em, ki se nam vedno stavi v 
tako mnogih pogledih za vzgled. Sicer se udeleže 
razstave kot razstavljalci pripadniki obeh narodnosti 
in bosta obe složno delovali, da se doseže popoln 
uspeh, vendar pa bo razstava v pretežni večini češka. 
Naj omenim, da je v praškem zborničnem okraju 
2000 tovarn; od teh jih je celih 1750 čeških in le 
250 nemških. Čehi imajo v tem okraju dandanes med 
podjetniki poljedelske veleindustrije, srednje industrije 
in srednje trgovine veliko večino, v malem obrtu in 
mali trgovini gospodujejo skoro docela sami. Samo 
še glede največjih obratov ostale veleindustrije ter v 
veletrgovini imajo Nemci neznatno večino: 3/5 ie 
nemških, 2/3 Pa čeških obratov. Vsekako bo primera 
jako zanimiva! Na razstavi bomo imeli priliko videti, 
kako ogromno narodnogospodarsko delo je žilavi češki 
narod izvršil v kratkih desetletjih — znamenit vzor, 
sijajen vzgled nam Slovencem tudi na polju trgovine 
in industrije! Zategadelj, gospoda, upam, da imam 
prav, če rečem : organizirati kar največji obisk te raz
stave tudi iz slovenskih trgovskih krogov bi bila pre
lepa, prehvaležna naloga naših trgovskih društev, pred 
vsem pa društva „Merkurja!““ (Živahno odobravanje.)

Predsednik gosp. Alojzij Lilleg:
Želi še kdo besede?
Prosim, gosp. dr. Majaron.
Dr. Danilo Majaron: Dovolite mi, gospoda 

moja, da izpregovorim nekoliko besedi. Mi smo sklenili 
in to tukaj naglašam, naj se vrši današnji stanovski 
shod brez strankarskih namenov. Tega se nam od go
tove strani ni hotelo verjeti in gotova javnost je trdila, 
da so priredili ta shod naprednjaki zaradi naprednjakov. 
Ker je stvar taka, mi je dala ravno ta debata povod, 
da sem si izprosil sedaj besedo.

Ravno prej se je povpraševalo, zakaj še ni usta
novljena višja trgovska šola v Ljubljani in reklo se je, 
da tiči cela stvar pri deželnem zboru. Mogoče je zato, 
da se že jutri gotova javnost po Ljubljani oglasi, ki 
bo trdila: „Saj ste imeli svojega poslanca na tem shodu, 
zakaj vam pa on ni pojasnil te zadeve? Imel je gotove 
vzroke, da tega ni storil, zato pa pojasnimo mi, zato 
vam mi povemo: To je zakrivila liberalna obštrukcija; 
torej vi sami ste krivi, da še ni višje trgovske šole v 
Ljubljani, vi naprednjaki, kateri ste ta shod priredili!“ 
— Glede na to pri tej priliki ne sme molčati poslanec 
trgovske zbornice, ki je na shodu navzoč, in mora iz
pregovoriti izjemoma politično besedo.

Gospoda moja! Nimamo samo liberalne obstruk
cije v deželnem zboru, imamo tudi klerikalno in ta 
slednja je trajala štiri leta, dočim je šele lansko leto 
prišla takozvana liberalna obštrukcija. Istina je, da je 
obštrukcija v deželnem zboru preprečila dosedaj usta
novitev višje trgovske šole v Ljubljani. Toda—-čeprav

se nočem spuščati v nobeno polemiko, moram vendar 
konštatirati — velik je razloček med eno in drugo 
obštrukcijo.

Klerikalna obštrukcija je takoj v prvem zasedanju 
deželnega zbora se pričela s tega stališča: Dokler ni 
volilne reforme, tako dolgo tudi dnevnega reda ne bo, 
tako dolgo ne bomo reševali deželnih zadev in naj so 
tudi najvažnejše in najnujnejše. — Do takrat smo po
znali le obrambeno obstrukcijo kot sredstvo, s kar 
terim so hotele preprečiti manjšine kako krivico, katero 
je hotela učiniti večina dotični manjšini sami ali po 
njej zastopanim interesom. Ta klerikalna obštrukcija, 
ki je trajala štiri leta, pa je bila nekaj novega, ker 
bila je le sredstvo, da se nekaj izsili in sicer izključno 
s tem, da se prepreči vsako delovanje deželnega zbora, 
da se v stran potisnejo vse zadeve in naj bodo tudi 
najnujnejše, ki pa kakor na pr. višja trgovska šola v 
Ljubljani z volilno reformo niso v nikaki zvezi.

Lansko leto je prišla pač naša obštrukcija. Ta 
obštrukcija se je pa pričela, ker smo videli, da se z 
načrtom volilne reforme hoče izvršiti nasilstvo na 
naše meščanstvo, na tisto meščanstvo, ki ga tvori ravno 
naše trgovstvo in obrtništvo. Zaradi tega, da se prepreči 
ta krut napad na interese naših volilcev, posebno 
trgovcev in obrtnikov, smo bili pred svetom in zgodo
vino dolžni, pričeti z obstrukcijo. fOdobravanie.)

Torej, ako se gre za vprašanje o obštrukciji, treba 
je dobro razlikovati, kakšnega značaja in pomena 
je bila ena ali druga.

In še eno se ima uvaževati. Naša obštrukcija ni 
bila taka, da bi bili rekli, da ne dovolimo nobenega 
drugega deželnozborskega dela. Mi smo bili priprav
ljeni sodelovati pri vsaki drugi stvari in bi bili z ve
seljem tudi pripravljeni, da se višja trgovska šola v 
Ljubljani dožene čimprej v deželnem zboru. Vse kaj 
drugega pa je bila prejšnja obštrukcija, ki se je upri
zorila za to, da se nekaj izsili, in na način, ki je več 
let preprečil vsako redno delovanje, tako da danes 
kranjska dežela stoji sredi zmešnjav tako zelo, da je 
naravnost obžalovanja vredna.

To je tedaj razloček, ki sem ga v tej debati moral, 
a tudi hotel le konštatirati. (Živio-klici in živahno plos
kanje.)

Predsednik gosp. Alojzij Lilleg:
Ali želi kdo izmed gospodov še besede k tej 

točki? Ako ne, dam predlagano resolucijo na glasovanje.
Prosim gospode, ki so za resolucijo, da blago

volijo dvigniti roke. —
Enoglasno sprejeto.
Preidemo k šesti točki dnevnega reda.

„O koristi trgovskih organizacij, naša orga
nizacija in njen smoter.“

Poroča g. Leopold Fiirsager:
14*
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Častiti zborovalci, cenjeni tovariši!
Danes obhaja slovensko trgovstvo velik praznik. 

Sešli smo se prvič, odkar obstoji po vseh slovenskih 
središčih naša organizacija. Zastopani smo danes iz 
vseh slovenskih mest in krajev, prihiteli smo z veseljem 
v svoje naravno središče, v belo Ljubljano, da se do
govarjamo in razmotrivamo o raznih stanovskih vpra
šanjih. Z nenavadno obilno udeležbo pokazali smo 
svoje zanimanje za svoje interese, pokazali smo, da 
ima slovensko trgovstvo trdno voljo, urejati svoje za
deve samostojno, neodvisno, pokazali smo, da poznamo 
težnje stanovskih tovarišev, skratka : oživiti, izpodbuditi 
se hočemo za tesno stanovsko organizacijo.

Komu izmed nas je neznano, kako se družijo 
tovarnarji in industrijalci v mogočne kartele in truste. 
Ti karteli so navadno taka močna sila, da njim nasproti 
trgovstvo ne more tekmovati, večkrat so celo tako močni, 
da celo država nima sredstev za njih uspešno ukrotitev. 
Tej sili, katero ustvarja veliki kapital, stoje nasproti 
zedinjene delavske mase ; one nimajo drugega ko de
lavne roke in trdno zavest, da je v združenju moč, da 
njih neštevilna množica združena premaga celo truste 
in kartele. Ali bi moglo delavstvo drugače doseči svoje 
smotre, kakor z neizprosnim številnim nastopom? 
Nikakor ne!

Kdo se je zmenil prejšnja desetletja za državno 
uradništvo? V zadnjem času je doseglo vsled svojega 
združenega nastopa zvišanje plač, skrajšanje službene 
dobe in druge olajšave. In še danes je železniška 
uprava v velikih skrbeh, kako bi omejila moč železni
čarjev, ki se imajo istotako samo svoji združeni sili 
zahvaliti na doseženih uspehih.

Če pomislimo 10 let nazaj, ne najdemo nobene 
trgovske organizacije na Slovenskem. Takrat je še hodil 
vsak trgovec in trgovski nastavljenec svojo pot. Nikjer 
ni bilo shajališča za trgovske interese, posameznik je 
bil navezan le sam nase, storil je-, kar je mogel in znal 
za svojo korist. Za splošne stanovske koristi se tedaj 
ni moglo ničesar zgoditi, ker trgovstvo ni bilo organi
zirano, ker ni bilo združeno.

Tekom zadnjega desetletja je pa tudi slovenski 
trgovec izpoznal potrebo združenja v stanovskih dru
štvih. Nastalo je slovensko trgovsko društvo „Merkur“, 
ki deluje že sedem let v prid svojih članov. Pozneje 
so se še ustanovila trgovska društva v Celju, Gorici in 
Trstu. Vsako teh društev deluje v primernem delokrogu 
uspešno in hvalevredno za eno in isto stvar, to je za 
zbližanje slovenskih trgovskih sotrudnikov in trgovcev. 
Ta bratska društva so v tesni zvezi med seboj in želeti 
bi bilo, da bi se vedno bolj zbliževala in še tesneje 
pobratila.

Sedaj, cenjeni tovariši, ne hodi več vsak svojo 
pot, kajti v trgovskem društvu, katero zastopa interese

vseh svojih članov in vsega trgovskega stanu, najde 
vsak posameznik tudi svoje interese zastopane.

Namen organizacije je, stanovske tovariše zdru
ževati, da pridobe na veljavi in upoštevanju. Kar po
sameznik ne more doseči, mogoče je vsem združeno. 
Krepka organizacija vceplja svojim članom pomen in 
važnost njih poklica, jih ščiti in jim svetuje v važnih 
vprašanjih.

Izpoznanje prodira čimdalje bolj, da samo z dobro 
organizacijo zamoremo doseči oni ugled, veljavo in 
spoštovanje v javnosti, katero zasluži slovensko trgov
stvo kot važen del slovenskega naroda. Ako bomo 
trdno združeni, vpoštevala nas bo vlada, nas bo morala 
vpoštevati, ter bo uvaževala zahtevo po trgovskih šolah, 
katere dosedaj žalibog še vedno pogrešamo. Mala 
peščica boriteljev nima mnogo moči, kadar treba od
bijati sovražne nakane, če se bo pa pojavila naša armada 
združena, ne bo imel noben sovražnik niti poguma niti 
moči, nam uspešno škodovati. Naša množica združena 
bo zmagovala, respektirala se bode naša dežela v po
litičnem življenju. Organizacija stoji takorekoč na straži 
za vse, ona čuva nad tem, da se naši interesi izvedejo. 
Kdor se zanima količkaj za slovensko trgovsko stvar, 
mi bo pritrdil, da je okrepitev naše organizacije nujna 
potreba in pozdravlja srečno misel, isto popolniti z 
ustanovitvijo denarnega zavoda, v katerem bodo odlo
čevali slovenski trgovci.

Prepričan sem, da tudi pri tem ne bode ostalo.
Kakor hitro se bo slovensko trgovstvo osamo

svojilo na denarnem polju, treba bo misliti na ustano
vitev domače slovenske industrije. Kajti danes je slo
venski trgovec domalega v vsem navezan kupovati 
blago od tujih, včasih celo od nam narodno sovražnih 
tvrdk. Manjka nam svoje industrije. Povsod pa, kjer se 
je trgovstvo okrepilo in gospodarsko dvignilo, kjer je 
postalo samostojno in premožno, začela se je razvijati 
samaobsebi industrija. Tudi v slovenskih deželah imamo 
mnogo naravnih zakladov in sil, ki še čakajo strokovne 
uporabe. Mnogo predmetov bi se lahko izdelovalo na 
naših tleh, mnogo proizvajalnega dobička, kateri gre 
sedaj večkrat v roko našim narodnim nasprotnikom v 
tuje dežele, bi ostalo doma na Slovenskem. Mnogo 
zaslužka bi dobil tudi slovenski delavec, ki si išče često 
dela izven domovine. V to svrho bi bilo dobro usta
noviti družbe z omejeno zavezo ali zadružne tovarne 
za izdelovanje raznega blaga. Pri njih bi bil slovenski 
trgovec solastnik, bi dobavil v domači tovarni blago, 
ga sam dalje prodajal ter s tem nele sebi olajšal hudo 
konkurenco, temuč ves dobiček bi ostal v domačem 
kraju. Tu omenim samo: Ali bi se ne dalo napraviti 
tovarne za šampanjec kje na Gorenjskem, kjer so letos 
pokupili razni nemški trgovci samo v radovljiškem 
okraju za okrog eden milijon kron jabolk. Ali bi ne 
bila možna zadružna tovarna za sladkor? Ali kake
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druge tovarne za take izdelke, ki jih moramo dobivati 
od daleč in ki se s tem znatno podraže? Naša organi
zacija, v tem oziru popolnjena, bi donašala slovenskemu 
trgovstvu neštete udobnosti, povzdignila bi blagostanje 
dežele in bi bila neprecenljive važnosti za slovenski 
narod, ki je nam vsem drag.

Po celem svetu se razlega danes klic: V združenju 
je moč. To geslo velja, cenjeni tovariši, v polni meri 
tudi za nas. Velika škoda godi se nam po raznih kar
telih. Srednji in mali trgovec je v marsičem skoraj 
brezplačni prodajalec za kartelirane tovarnarje miljonarje. 
Zato smo slovenski trgovci naravnost primorani si iskati 
v krepki organizaciji protiteže proti omenjenemu 
dejstvu.

Kadar si ustanovi kdo izmed nas lastno trgovino, 
potrebuje tisoč svetov, n. pr. kje bi bilo najugodneje 
mesto, kateri predmeti bi največ donašali itd. Take , 
svete zamore izposlovati zopet organizacija, katero bi 
bilo popolnih po zaupnikih v vseh sodnih okrajih.

Tako bi lahkoomenjal še razna druga za trgovsko 
stanovsko organizacijo koristna vprašanja, ki bodo prej j 
ali slej postala nujna. Toda že iz omenjenega, častiti 
kolegi, lahko razvidite veliki pomen stanovskega zdru
ževanja, kruti boj za obstanek veleva, da vsakdo izmed 
nas v interesu za skupno stvar vidi v sotrgovcu svojega 
sobojevnika. Utrditi se mora izpoznanje, da delamo za 
svoje koristi, ako se žrtvujemo za skupnost. Zadoneti j 
mora klic po impozantni trgovski organizaciji. Vsak 
posameznik se mora postaviti v sprednje vrste za skupno 
delo. Vsak naj se trudi v svojem krogu, v svoji stroki 
za splošnost. Samo tako moremo doseči, da nas bodo 
spodobno vpoštevale in spoštovale oblasti, da nas bodo 
zavidali nasprotniki in da bomo na svojem mestu, 
kadar bo to zahtevala stanovska korist.

Delujmo s ponosom za naš plemeniti stan, po
mislimo, da s tem koristimo tudi milemu našemu 
narodu. Zberimo se vsi pod praporom našega dičnega 
društva „Merkur“. Navdušimo se za marljivo in vztrajno 
delo v procvit slovenskega trgovstva.“ (Živahno odo
bravanje.)

Občinski svetnik in trgovec g. Karel Meglič:
Pravkar smo čuli, kakšne koristi so organizacije, 

posebno še trgovske organizacije, dovoljeno naj mi bo 
zategadelj pomuditi se nekoliko pri že obstoječi trgovski 
organizaciji.

Gospoda moja! Če se ozremo 15 let nazaj — 
vidimo, da je na polju slovenskega trgovstva še vse 
pusto in prazno. Organizacije še ni nikake, trgovec, 
rojen Slovenec, se druži z močnejšim nemškim kolegom 
in je ponosen, da sme v nemške kroge zahajati, nemško 
gledišče obiskovati, nemško politiko vršiti itd. —- 
trgovski sotrudnik je priklopljen kakemu tujerodnemu 
društvu, poje nemške pesmi, nima pa nikakih višjih 
ciljev, tudi z nobene strani vzpodbude za idejalnejše

smotre — s kratka: pred 15 leti je na polju sloven
skega trgovstva še vse pusto in prazno!

Prvi pojav trgovske organizacije zapazimo šele 
pred 12 leti in sicer, kar je posebno značilno — v 
Trstu, koder se je ustanovilo „Trgovsko izobraževalno 
društvo“. Svoj delokrog je raztegnilo seveda le na 
Trst — širši delokrog je zaznamovati šele od letos. 
Težavno stališče je imelo to društvo in uspeh se je 
lahko nazvalo, če so se Slovenci saj med seboj družili 
ter se shajali k skupnemu posvetovanju. In vendar je 
izšel iz tega društva že leta 1897. denarni zavod pod 
imenom „Trgovska obrtna zadruga“.

Drugi pojav imamo v Gorici, koder se je 1. 1899. 
ustanovil denarni-zavod „Trgovsko-obrtna zadruga“, ki 
je imela namen slovensko obrt in trgovino v Gorici 
šele ustanavljati. Slednje se je tudi posrečilo, slovenska 
trgovina in obrt sta postajali vedno močnejši, naraslo 
je število tako visoko, da je bilo mogoče ustanoviti 
organizacijo: „Trgovsko in obrtno društvo“. Tudi to 
društvo je omejilo svoj dolokrog samo na Gorico, 
lani šele pa ga raztegnilo na celo Goriško.

1900 pa se je moralo že pisati, da se je zdramilo 
tudi ljubljansko trgovstvo. Tega leta ustanovilo se je 
danes že toli močno trgovsko društvo „Merkur“. 
„Merkur“ je pričel svoje delovanje kot splošno 
slovensko trgovsko društvo —■ toda bil je začetek zelo 
skromen, boj za obstanek težaven. Zanimanje je bilo 
za petje in zabavo in to le pri trgovskih sotrudnikih, 
trgovci pa so bili z malimi izjemami jako skeptični — 
in le vstrajnemu delu se je zahvaliti, da društvo ni 
zaspalo. Zabredlo je že v dolgove — železna volja 
pa je premagala vse ovire in drugo leto od ustano
vitve se je pričel „Merkur“ dvigati liki mlademu so- 
količu, ki postaja od dne do dne jačji ter se dviga 
vedno višje v ozračje, odkoder se mu nudi vedno 
večje obzorje in odkoder pregleda z vedno bistrejšim 
očesom ovire v svoji domovini. Dvignil se je do višave 
in zapazil, da je slovenskega trgovstva domovina cela 
slovenska zemlja. Otresel se je zategadelj „Merkur“ 
provincijalnih mej in raztegnil svoje delovanje na vse 
slovenske pokrajine. Iskal je stika z društvom v Trstu, 
v Gorici, dal 1. 1905. povod ustanovitvi „Slovenskega 
trgovskega društva v Celju,“ ki se lepo razvija in za
znamuje vedno lepše in večje uspehe.

Notranji ustroj „Merkurja“ je imenovati naravnost 
idejalnim. V lepi harmoniji sodelujejo trgovci in so
trudniki, hkratu s prijatelji trgovstva — s podpornimi 
člani. Vse tri kategorije so zastopane v odboru, ki je 
razdeljen v različne odseke, katerih sleherni dela ne
umorno za pokret slovenskega trgovstva. Temu sestavu 
se imamo zahvaliti za uspehe, ki jih „Merkur“ doseza 
v vedno večjem številu.

Največjim uspehom prištevam narodno 
probujo, stanovsko zavednost in moralni
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ter kulturelni dvig članov. Kakor se je pred 
časi zbiralo trgovstvo, da si s praznimi besedami zbije 
večerne ure, tako se zbirajo danes, da se pogovore o 
strokovnih, gospodarskih in političnih vprašanjih. Na 
mesto brezbrižnosti je stopila toli pogrešana resnost, 
pojmovanje svojega stanu in svoje dolžnosti do sebe 
in svojega naroda. Šele po vsestranskih temeljitih de
batah zaori navduševalna slovenska pesem, kot naj
lepši izbruh narodne zavednosti.

Kdo je to dosegel? Organizacija „Merkur“, ki je 
skrbela, da člani prično brati. V to svrho je začel iz
dajati leta 1901 „Merkur“ mesečnik „Narodnogospo
darski Vestnik“. Društvo od tega mesečnika materi
jalno ni imelo hasni, pač pa se le zakopalo v dolgove 
— tako daleč, da je moral list po preteku enega leta 
prenehati. Bilo je premalo naročnikov — pa preveč 
stroškov. Toda kal je bila položena in je vzklila. 
Kmalu je moral iziti sedanji „Trgovski Vestnik“, ki 
postaja od dne do dne bolj zaželjen, kajti čim vestneje 
ga člani čitajo, toliko težje ga pričakujejo. In reči 
moram — čitajo ga člani temeljito.

Poleg čtiva je skrbelo društvo za vsestransko 
izobrazbo tudi z raznimi predavanji. Predavanja so se 
razen po enkrat v Postojni in Kranju vršila vedno le 
v Ljubljani —- bila so vedno bolje obiskana. Od teh 
predavanj so imeli tudi vnanji člani hasen, ker so se 
priobčevala v „Vestniku“.

Društvo pa je skrbelo tudi za stanovsko izobrazbo 
članov s tem, da je vedno v zimskem tečaju poskrbelo 
za razne pouke; poučevala se je stenografija, kores
pondenca, knjigovodstvo in laščina. Spočetka z manjšim 
zanimanjem, množilo se je od leta do leta število 
slušateljev.

Videvši praznoto v slovenski trgovski literaturi, 
izdalo je „menično pravo“, ki je tudi v kratkem prešlo 
v roke slovenskega trgovstva — zopet dokaz hrepenenja 
članov po strokovnih slovenskih knjigah. In dolgo 
ne bo smelo društvo odlašati ideje knjige „slovenske 
korespondence“. Dve leti zaporedoma izdaja „Trgovski 
koledar“, čigar vsebina pouči slovenskega trgovca v 
marsičem, kar mu utegne donašati tudi materijalnih 
koristi. Danes ravno pa leži pred nami zopet majhen 
sešitek, nazvan „Kilometrski kazalec“. Ta brošurica z 
ozirom na nizko ceno društvu ne bo donašala koristi 
v denarju, pač pa velike denarne koristi onemu, ki bo 
knjižico vporabljal. Ta izdaja dokazuje, da društvo 
ne gleda na izdatke, ako gre koristiti slov. trgovstvu.

Spričo takega in enakega delovanja društva 
„Merkur“ je pač umljivo, da je že danes naše trgovstvo 
v svojem bistvu povsem drugačno, nego je bilo pred 
leti, ko je brez vsake organizacije samo sebi prepu
ščeno tavalo v temi. Najbolj nezaupljivi elementi so 
se pričeli sramovati, da niso člani ter pristopajo brez 
izpodbude s strani društva.

„Merkur“ hodi pravo pot. Najprej dvigni du
ševne sile svojih članov, potem korakaj k njihovi ma
terijalni koristi.

Dve leti se je ventiliralo vprašanje trgovskega 
denarnega zavoda, toda letos šele je bilo trgovstvo 
uvidelo potrebo takega zavoda — in v bližnjih tednih 
začne delovati „Trgovsko-obrtna zadruga, registrirana 
zadruga z neomejenim jamstvom“. To je prvi denarni 
zavod, ki ni kapitalističen, t. j. od katerega ima hasen 
le nekoliko malo oseb, ampak na dobičku participira 
lahko vse slovensko trgovstvo s tem, da pristopi kot 
član saj z enim deležem po 100 K. Kolike važnosti 
je ta zavod za razvoj slovenske trgovine in obrti, po
kazala bo šele bodočnost. Danes bi si dovolil le toliko 
prorokovati, da bo slovensko trgovstvo šele v tem 
zavodu našlo našim trgovskim razmeram potrebno po
slovanje ter s tem pripomoglo slovenskemu trgovstvu 
vsestransko do dviga. Počasi toda sigurno uvidevamo 
tudi pri nas, kako in koliko kapitala izsrkajo iz nas 
tujci, ker nam je ljubše gledati hranilne ‘knjižice, na 
katere je vloženega slovenskega denarja do 100 mi
lijonov kron, dočim sosedni narodine poznajo večjega 
strahu, nego imeti denar naložen na gotove obresti.

„Merkur“ zbira tudi kapital za „Trgovski dom“. 
Ta ideja bo tudi plodonosno podjetje, ker je po ure
ditvi tega doma rentabiliteta takoj zasigurana. Kdor 
pa si morda predstavlja „Trgovski dom“ tako, kakor 
različne „Narodne dorne“ — tisti pač pozablja, da je 
društvo „Merkur“ — trgovsko, ki tudi trgovsko misli.

S tem sem na kratko orisal današnje delovanje 
društva „Merkur“. To pa je šele najmanjši, če prav 
najtežavnejši začetek njegovega delovanja. Pokazal je 
s tem šele, da je odveč delati pri skupnem trgovskem 
delu razliko med trgovci in sotrudniki — obratno, da 
je ravno ta način trgovske organizacije eminentno 
važen za napredek kakor tudi za soglasje med trgovcem 
in njegovim sotrudnikom, pokazal dalje, da je potreba 
trgovcu izobrazbe, ki ga usposoblja za podjetnost in 
hkratu varuje pred škodo, pokazal, da je z žilavim 
delom vse dosegljivo.

Vse to delo pa je šele overtura k nadaljnemu 
delovanju.

„Merkur“ gleda s sokolskega viška na naše slo
vensko ozemlje in vidi, da mora sam ojačen, šele 
pričeti s podvojeno silo ono veliko delo, ki ga ime
nujemo „ustanovitev slovenskega naroda“. Narod dotlej 
ni narod, dokler nima lastne narodne trgovine in če 
mogoče, narodne industrije. V dosego narodne trgovine 
pa je neizogibno potrebno, da se celokupni slovenski 
trgovci zavedajo svojega narodnega znanja. Zanikam, 
da bi bila trgovina absolutno internacijonalna, pač pa 
mora postati za nas interprovincijalna. Ne smemo več 
poznati mej provincij, ampak kot trgovci enega slo- 

I venskega naroda moramo delovati skupno Kranjci,
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Štajerci, Korošci in Primorci. Da se uresniči to, da 
ima društvo „Merkur“ to v svojem programu — do
kazuje današnji shod. S tem je napravilo društvo prvi 
korak k nadaljnemu delovanju.

Predvsem bi bilo potrebno eno skupno glasilo 
vseh že obstoječih društev. „Merkur“ in celjsko društvo 
imata že svoje glasilo. V interesu celokupne slovenske 
trgovine pa je, da se v skupnem glasilu poznavamo 
drug drugega, obrazložujemo težnje in ovire v posa
meznih krajih, da si napravimo potom enotnega glasila 
sliko o položaju trgovstva po raznih provincijah ter 
na podlagi teh razmotrivanj in preiskav nastopamo 
enotno proti skupnemu sovražniku, katerega imamo 
dokaj sredi lastnega ozemlja, preži pa na nas na celi 
periferiji. Potom skupnega glasila bomo menda pola
goma le dosegli, da si izbijejo gotovi posamezniki 
tisti prokleti predsodek, da je tujčevo blago pa če je 
tudi slabše — boljše nego domače. Dosegli bomo 
morda, da se ne bomo pustili vsak trenotek opeharit 
od kakega ničevega židovskega agenta, dosegli morda 
to, da vendar le kaže podpirati domačina, ker saj 
denar ostane doma.

Poleg skupnega glasila pa bo treba z vso eneržijo 
delati na to, da se vsepovsod po slovenski zemlji 
ustanavljajo med trgovstvom trgovska društva, bodisi, 
da delujejo zase samostojno ali pa kot podružnice že 
obstoječih društev. Vsak večji okraj mora imeti eno 
ali drugo — tudi na Koroškem.

Pa tudi vsa ta bodoča društva morajo pristopiti 
k skupnemu glasilu, katero bo potem takoj lahko 
izpremeniti najmanj v tednik, da prinaša lahko tudi 
za trgovca najaktualnejše stvari.

To so v glavnih potezah za bližnjo bodočnost 
naloge, ki si jih stavi „T. D. M.“ in ko se to uresniči, 
rekli bomo lahko z našim Prešernom : '

Ko se neurnik o povodnji vlije 
S hriba strmega, v dolino plane,
Z deročimi valovi vse ovije,
Kar se mu zoper stavi, se ne vgane 
In ne počije prej, da jez omaga,

tako bo organizirano trgovstvo podiralo vsepovsodi jez 
za jezom dotlej, da se valovje v skupni struji umiri 
v Jadranskem morju.

(Živio-klici in ploskanje.)
Resolucija, ki jo z ozirom na to predlagam, 

se glasi :
I. vseslovenski trgovski shod z veseljem pozdravlja 

delovanje slovenskega trgovskega društva „Merkurja“ 
na to, da obstoje in da se ohranjajo dobre razmere 
med trgovci in trgovskimi sotrudniki, da se povzdigne 
socijalno stališče trgovskih sotrudnikov, dviga njih 
splošna in strokovna izobrazba in se tako priprav
ljajo za bodočo trgovsko samostojnost v prospeh slo
venskega trgovstva.

Predsednik gosp. Alojzij Lilleg:
Želi kdo od gospodov besede k tej točki?
Prosim, gospod ravnatelj Ulčakar!

Gospod Josip Ulčakar:
Kar se tiče poročila samega v meritornem oziru, 

nimam k temu drugega pripomniti, kakor da so na
loge, katere si je stavilo društvo „Merkur“, vse jako 
lepe in da so po mojem mnenju pravzaprav vse iz
vedljive. Mislim pa, da bi se dalo sprejeti v program 
še nekaj, kar je že poročal v svojem govoru gospod 
Smrtnik, namreč nastavljanje trgovcev in trgovskih 
sotrudnikov v obmejnih krajih. Sicer se je s tem na 
Primorskem že eksperimentiralo in so se na Goriškem 
ti poizkusi prav dobro obnesli in dobro uspeli, tako 
da je mesto Gorica pravzaprav že padlo. Pred leti je 
bilo v Gorici vse drugače. Danes vas že vabijo slo
vensko v trgovine in imajo po večini po svojih trgo
vinah nastavljene slovenščine zmožne moči, dočim ste 
prej riskirali,. ako ste zahtevali slovensko, da vas 
ven vržejo, vam plunejo v obraz in vas nazadnje še 
oklofutajo. Gorica je danes že takorekoč slovensko 
mesto, v kolikor pa še ni, pa v najkrajšem času 
postane.

Nam na Primorskem primanjkuje slovenskih 
trgovskih moči. Jaz bi vsled tega priporočal, naj bi 
se pričelo poučevati italijanščino. To bi vsem prav 
toplo priporočal, ker moramo gledati na to, da si 
pridobimo teren. Kot geslo, kje naj se etabliramo, 
naj bi nam veljalo pravilo — o čemer je dopoldne 
g. dr. Tuma tako temeljito razpravljal, da naj silimo 
v one kraje, kamor silijo Nemci. In Nemci silijo naj
bolj v Trst in pa v Goriško dolino. Zlasti bi bilo 
želeti, da se naselijo v teh krajih mlade trgovske 
moči. Govorilo se je o tem, da naj bi se take trgovce 
podpiralo, ozir. se jim kreditiralo. Po mojem mnenju 
bi bilo to jako na mestu. Ako se vzame druge slučaje, 
se vidi, da se tolikokrat in tolikokrat posodi velike 
vsote, zakaj bi se pa potem tudi takrat ne riskiralo, 
če se vidi, da s tem pridobimo teren, kjer bomo našli 
dovolj novih odjemalcev. Po mojem mnenju naj bi 
prevzel vso to akcijo „Merkur“ in posredoval ter po
izvedoval, kje so prosti prostori za to ali ono stroko.

Zato vam samo priporočam: učite se italijanski 
in pojdite tja, kjer je še dosti kruha. (Odobravanje 
in ploskanje.)

Predsednik gosp. Alojzij Lilleg:
Želi še kdo besede k temu poročilu?
Prosim, gospod Rebek iz Celja.

Gospod Jos. Rebek:
Dovolite mi, da kar najpresrčneje pozdravljam 

predlagano resolucijo in jo kar najtopleje priporočam 
in to radi tega, ker nas lastne izkušnje na Štajerskem 
uče, da je ravno v organizaciji največja moč. Za časa
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in strogostjo proti nastavljencem. Naravno je torej, da 
so nastavljenci pri takih okolščinah prisiljeni bojevati 
se za vsako dobroto in potrebo svojega poklica proti 
trgovcem, tako, da vlada med tema naravno drug od 
drugega tako odvisnima in spojenima poklicema vedni 

. razpor, čigar posledice čitamo deloma v organih prin
cipalov, deloma v organih takozvanih čistih organizacij 

i trgovskih nastavljencev. Da v zadnjih časih dovedejo 
taki razpori trgovske nastavljence do skrajnih sredstev 
je tudi znano. Priznati mi mora vsakdo, da tako raz
merje mnogo škodi trgovcu kakor tudi nastavljencu.

Organizacija društva „Merkur“ je znala do sedaj 
in upamo, da tudi v prihodnje gojiti med principali 
in nastavljenci popolnoma prijateljske odnošaje ter so 
se tekom 7 letnega obstoja te organizacije izvedle 
marsikatere udobnosti bodisi za nastavljence kakor 
tudi za trgovce. Navajati hočem tu samo popolni ne
deljski počitek in odpravo novoletnih daril. Seveda bo 
v bližnji bodočnosti urediti še marsikatere stvari kakor 
.na pr. ureditev delavskih ur bodisi v mestih kakor tudi 
na deželi.

Kakor razvidimo iz naslednjih izvajanj, lahko 
sklepamo, da je sedanje stališče slovenskih trgovskih 
nastavljencev, kakor tudi trgovcev edino pravo. Sicer 
pa se tudi lahko prepričamo iz raznih stanovskih listov 
in publikacij, da slične organizacije kakor je „Merkur“ 
navadno najbolje uspevajo ter imajo zaznamovati največ 
uspehov.

Neko drugo vprašanje, katero se mora pri nas 
tudi razmotrivati, je vprašanje .glede učencev, iz katerih 
imajo nastopati nastavljenci in poznejši trgovci. Ne 
bomo šli tako daleč, da bi morebiti predpisavali prin
cipalom, koliko in kake vajence naj sprejemajo, pač 
pa smemo izraziti željo, katera naj bo gospodom prin
cipalom v blagohotno ravnanje, da naj sprejemajo v 
uk samo toliko učencev, da je tem dana prilika, se res 
strokovno izobraziti, ter da naj pri sprejemanju gledajo 
na zadostno predizobrazbo in poklic za naš varni stan, 
ne pa kakor je žal sedaj čestokrat čitati po inseratih, 
ko se v prvi vrsti gleda na to, da je deček krepak, 
da bo mogel opravljati dela težaka. V svesti naj si 
bodo, da z izbiranjem dobrega naraščaja največ koristijo 
v procvit zdravega, sposobnega ter proti tuji trgovini 
in kapitalu se borečega slov. trgovskega stanu.

Spojeno s tem vprašanjem je vprašanje za njih 
nadaljno trgovsko izobrazbo. Ker se vlada žal veliko 
premalo meni za to stvar, je potreba, da se trgovski 
stan sam ukvarja s tem in gleda na to, da se kjer je 
le mogoče ustanavljajo in vzdržujejo dobre slovenske 
trgovske šole in večerni tečaji, v katerih naj se ima 
naš naraščaj izobraziti v vsem, kar je potreba za poz
nejšo trgovsko karijero odnosno etabliranje. Slovensko 
trgovsko društvo „Merkur“ prireja žč ves čas svojega

ko so bili Čehi v Celju in ko so Nemci uprizorili tiste 
napade na Čehe in na nas, se je potem znatno tudi 
naskočilo nemško trgovstvo od strani naših okoličanov,
— nobeden več ni šel v njih trgovine. In takrat so 
sklicali nemški trgovci na Spodnje Štajerskem velik 
shod v Maribor in so se posvetovali, kako temu od
pomoči. In ustanovili so si svoj fond iz tistega denarja, 
ki so si ga pridobili med našim ljudstvom. To jim je 
potem dovolj pomagalo in če bi tega ne bili storili, 
bi bilo s slovenskim trgovstvom na Štajerskem danes 
že drugače.

Zato bi predlagal v imenu Slovenskega trgovskega 
in obrtnega društva v Celju, da naj bi osrednje društvo I 
„Merkur“ prirejalo vsako leto, ali vsaj vsako drugo 
leto shode, odnosno naj bi izdalo vsaj v tem času 
poročila o stanju slovanskega trgovstva po slovanskih 
deželah in bi potem iz tega najbolj razvideli, kje svojih 
ljudi najbolj potrebujemo. (Ploskanje in živio-klici.)

Predsednik gosp. Alojzij Lilleg:
Želi kdo gospodov še besede k temu poročilu? 

Ako ne, dam že predlagano resolucijo na glasovanje. 
Prosim gospode, ki se strinjajo z njo, naj blagovolijo 
vzdigniti roke.

Soglasno sprejeto.
Preidem k sedmi točki dnevnega reda, o kateri 

poroča gosp. Ivan Volk.
O stališču slovenskih trgovskih sotrudnikov.

Velecenjeni zborovalci!
Na željo pripravljalnega odbora, kakor tudi ce

njenih in dragih svojih stanovskih tovarišev usojam si 
na tem prvem, po inicijativi slovenskega trgovskega 
društva „Merkur“ sklicanem vseslovenskem trgovskem 
shodu nekoliko orisati stališče slovenskih trgovskih 
sotrudnikov.

Odobravati moramo, da na tem vseslovenskem 
trgovskem shodu, ki naj ima slovenskemu trgovstvu 
donesti krasnejšo bodočnost, delujemo slovenski nastav
ljenci skupno s trgovci, to pa še posebno vsled tega, 
ker so taki slučaji redki. Kakor je cenjenim zborovalcem 
gotovo znano, so razmere med principali in nastavljenci 
marsikje popolnoma drugačne, kakor pri nas. Da pa 
vlada pri nas tako razmerje med principali in nastav
ljenci je, lahko rečem, največ povod to, da je ogromna 
večina slovenskih trgovcev izšla iz stanu nastavljencev ] 
ter so torej ti današnji trgovci takorekoč celo svojo j 
trgovsko karijero od učenca do principala sami poiz- 
kusili in preživeli in so torej v položaju naša stremljenja 
in težnje prav dobro razumevati in vpoštevati. So pa 
tudi splošne razmere pri nas take, da je zbližanje med 
principali in nastavljenci pri nas mnogo lažje, kakor 
marsikje drugje, kjer so socijalne in razredne razmere 
popolnoma drugačne, take, da silijo trgovca, da zavzame 
hoté ali nehoté stališče podjetnika z vso svojo močjo
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obstoja razne večerne tečaje in poučna strokovna pre
davanja, a ljubljanskim nastavljencem bi ustanovitev 
višje trgovske šole v Ljubljani prav dobro služila. 
Preskrbela bi nas lahko z izbornimi učnimi močmi za 
te večerne tečaje in strokovna predavanja.

Kakor v vseh drugih panogah socijalnega živ
ljenja, imamo tudi v trgovstvu takozvano žensko vpra
šanje. Naravno je, da ženske iščejo tudi pri trgovini 
zaslužka za svoj življenski obstoj in opazuje se posebno 
v zadnjih letih, da se trgovina poslužuje v precej veliki 
meri teh ženskih moči. Samoumevno je, da mi na
stavljenci proti temu nimamo nič, ker bi bilo smešno 
se toku časa zoperstavljati. Edina želja, ki jo izražamo, 
je, da se ženske moči pri enakem delu — kar posebno 
poudarjam, približno tako plačujejo kakor moški, ker 
smo prepričani, da bi to največ pripomoglo v odpravo 
te za nas tako občutne in krivične konkurence. Da bi 
pa ženske mogle -nadomestiti moške na vodilnih in 
boljših mestih, je pa itak izključeno. Priznati mi mora 
vsakdo, da se skoro vsak trgovski nastavljenec posveti 
z vso vnemo svojemu poklicu, česar pri nastavljenkah 
ne moremo trditi. Dočim si je nastavljenec izbral ta 
poklic za vse svoje življenje, ga rabi ženska le za 
nekako prehodno dobo; njen cilj in ideal je po mojem 
mnenju le možitev. Naravno je torej, da vsled tega ne 
opravlja svoje službe s takim veseljem in zanimanjem 
kakor bi bilo pričakovati. Tudi glede podjetnosti se ne 
morejo kosati s svojimi moškimi tovariši. Če se pa 
semintja najde kaka izjema, nam ta izjema naša izva
janja le okrepi.

Kakor sem že prej omenjal, izhajajo skoro vsi 
slovenski trgovci iz bivših nastavljencev in to je tudi 
stremljenje skoro vseh današnjih nastavljencev. Naravno 
je torej, da so današnja stremljenja trgovcev tudi 
stremljenja nastavljencev, ker so si v svesti, da vse to, 
kar se bo ukrenilo v korist trgovstva, pride v do
glednem času tudi njim samim v korist. Seveda bo v 
prihodnje pri etabliranju mogoče potreba nekaj več 
previdnosti, kakor je pa bil semintja do sedaj slučaj, 
ker gledati moramo, da si slovensko trgovstvo obdrži 
tudi nadalje oni ugled, ki ga je uživalo po vsej pravici 
do sedaj. Vsekakor pa, kakor Vam je znano, skrbi 
trgovsko društvo „Merkur" tudi za gmotno podporo 
trgovskega stanu in marsikateri nastavljenec, kateremu 
se do sedaj ni bilo mogoče etablirati, bo našel v pred- 
kratkem po inicijativi slovenskega trgovskega društva 
„Merkur“ ustanovljeni „Trgovski in obrtni zadrugi“ 
oporo, tako da bode marljivim in usposobljenim 
trgovskim nastavljencem se v prihodnje mogoče eta
blirati, kar sedaj vsled pomanjkanja kapitala niso bili 
v stanu. Nudi se nam pa tudi prav ugodna in pripravna 
prilika za štedenje. Etabliranje je slovenskemu nastav- 
ljencu tudi zategadelj lažje, kakor v drugih deželah, 
ker je on že kot nastavljenec ud takozvanega srednjega

stanu, tako da mu pri etabliranju prestop v stan pod
jetnika v tem oziru ne dela nikake težave.

Socijalni napredek in druge udobnosti, katere 
nudijo deloma postave, deloma organizacije za med
sebojno podporo, olajšujejo nastavljencu tudi odločitev 
se li ima etablirati ali ne, ker te uredbe olajšujejo 
življensko stanje uslužbenca, če ostane tudi celo živ
ljenje kot tak. Med take uredbe hočem navesti samo 
naše izvrstno urejeno „Trgovsko bolniško in podporno 
društvo“ in zakon o starostnem zavarovanju, ki četudi 
nam ne nudi vsega, kar bi potrebovali, nas bo vendar 
obvaroval skrajne revščine v naši starosti in bo tudi 
skrbel za naše družine, da ne bodo stradale. Poleg 
teh uredb tudi ne smemo pozabiti podpornega zaklada 
društva „Merkur“, ki ima v kratkem času služiti svo
jemu namenu. Pri zidanju nameravanega „Trgovskega 
doma“ gledati bo tudi na to, da se priredi par sob za 
zavetišče brezposelnim nastavljencem.

Ker že omenjamo brezposelnost, katera, kar moram 
z veseljem konštatirati, pri nas ni tako razširjena, kakor 
drugje, menine da bi bilo v prihodnje skrbeti, da se 
ustanovi nekaka zavarovalnica proti brezposelnosti, 
katere uspeh je seveda samo mogoč v zvezi z dobro 
delujočo posredovalnico, in to je tudi vzrok, da ape- 
lujem na tukaj navzoče, da se pri oddajanju in spre
jemanju služb poslužujejo posredovalnice društva 
„Merkur“ in tako pomagajo izpolnjevati njegov soci
jalni namen, ki si ga je pri ustanovitvi postavil. (Burno 
ploskanje.)

Dovolite, da z ozirom na svoje poročilo prečitam 
naslednjo resolucijo:

I. vseslovenski trgovski shod prepričan, da je 
trgovska organizacija na stanovsko-strokovni podlagi 
živo potrebna za povzdigo tako slovenske trgovine in 
slovenskega trgovskega stanu, kakor za uspešno za
stopanje splošnih interesov slovenske trgovine in za 
varovanje interesov posameznih trgovcev, se izreka za 
to, da se obstoječa trgovska organizacija utrja in po- 
polnjuje z določanjem zaupnikov in poverjenikov, ter 
s snovanjem novih trgovskih društev, trgovskih kreditnih 
in denarnih naprav po vseh slovenskih krajih. Središče 
slovenske trgovske organizacije bodi slov. trgovsko 
društvo „Merkur“ v Ljubljani, čigar vestna skrb bodi 
vzdržavanje tesnega stika med posameznimi deli trgovske 
organizacije po sestankih, skupnih posvetovanjih in 
lokalnih shodih. O uspehih organizacijskega delovanja, 
o smereh bodočega delovanja pa naj razpravljajo vse
slovenski trgovski shodi, ki naj se kot stalna uredba 
vrše, če le moč v presledkih enega leta.

Predsednik gosp. Alojzij Lilleg: Želi kdo od go
spodov besede k temu poročilu? Ako ne, dam reso
lucijo na glasovanje. Prosim gospode, ki se strinjajo 
z resolucijo, da blagovolijo dvigniti roke.

Soglasno sprejeto.
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Preidem k osmi točki današnjega dnevnega reda.
Gospod dr. Fran Windischer je nato poročal : ’

O novem obrtnem redu in njega vplivu na 
naše trgovstvo/)

Cenjeni zborovalci!
Od leta 1859. dalje, ko se je uveljavil prvič 

enoten obrtni red za vse avstrijske dežele, je veljala 
v Avstriji pol stoletja za trgovino obrtna svoboda. 
Malone petdeset let so ostala glede trgovine v veljavi 
ona načela, na katerih je trgovinski minister Toggen- 
burg zgradil obrtni red. Za pravilo je veljalo tudi v 
teoriji in publicistiki še dolgo let potem, ko se je za. 
produktivne obrte leta 1883. uvedlo sposobnostni 
dokaz, da potrebuje trgovina popolnoma neovirane 
svobode. Naraščajoče število trgovskih podjetij, nasta
janje trgovin tudi po majhnih krajih, poostrena kon
kurenca vsled večjega števila trgovcev pa je polagoma 
privedla do izpoznanja, da so šibkejši sloji v trgovini 
pri tem načelu, da bodi vsakemu na prosto dano, 
razvijati se prosto in nemoteno, v primeri z velikim, 
denarno dobro založenim trgovcem na slabšem. Zakaj 
vseh ugodnosti, ki jih nudi svoboda trgovanja, se 
more pač posluževati le oni, ki ima zadosti jaka sred
stva. Tako pa prihaja, da se veliki trgovci po svojih 
glasilih kakor tudi v korporacijah, ki so pod njih 
vplivom, izrekajo še dandanes z veliko vnemo za 
ohranitev starega položaja, dočim vprav trgovski srednji 
stan, ki je glavni reprezentant detajlne trgovine, za
hteva odredb v obrambo in varstvo trgovine. Velikemu 
trgovcu, engrosistu je na tem, da napravi čim večji 
promet, malo ga briga, komu oddaja svoje blago; 
mimo tega pa prodiranje strokovno neizobraženih v 
veliko trgovino, kar je naravno, ne napreduje tako 
lahko,- nego ono v malo in srednjo trgovino. Detajlni 
trgovec pa dan na dan živo čuti, kako pogubno je 
zanj prodiranje neukih, strokovno neizobraženih ele
mentov. Če se enkrat toliko osvobodi, da začne sam 
preudarjati in misliti, če ne verjame več' slepo lepo 
izvedenim slavospevom o edini upravičenosti trgovske 
svobode, vidi in izpozna, da je vse to več ali manj 
prikrojeno v korist velikega kapitala v trgovini, ki se 
počuti tem zadovoljnejši, čim manj je zakonov v 
obrambo gospodarsko slabejših. Eden glavnih argu
mentov proti obrambenim uredbam za trgovino kakor 
tudi za obrt v ožjem pomenu besede je vedno ta, da 
se z obrambenimi zakoni odvzame premnogim osebam 
možnost samostojnega pridobivanja, zagotovitev ob
stanka. Prav to pa hoče stanovsko zavedno trgovstvo 

in obrtništvo onemogočiti, da bi se prav v trgovino 
ali obrt mogel zatekati kdorkoli, ki se drugod ni mogel

*) Gosp. poročevalec je radi pozne ure prvi del poročila 
podal le v kratkih potezah, na tem mestu prinašamo radi popolnosti 

celo poročilo.

obdržati. Naraven stanovski egoizem se mora oglašati 
v trgovcu proti naziranju, da bodi dostop v trgo
vino vsakomur svoboden,

Vsled napredujoče stanovske zavednosti, ki je 
ugodno vplivala na izvedbo organizacije trgovskega 
stanu, se je v zadnjih desetih letih posrečilo v mnogo- 
katerem oziru prebiti dolgo let veljavno načelo o 
nekrateni svobodi v trgovini. Tako je prišlo do za- 

J kona o prirejanju in razglašanju razprodaj, do zakona 
o prodaji na obroke; neposredno proti brezobzirnemu 
izrabljanju obrtne svobode od strani velikih trgovskih 
in industrijalnih podjetij na škodo malih in srednjih 
trgovcev in obrtnikov se obrača zakon o iskanju na
ročil na blago po trgovskih potnikih.

Stremljenje in prizadevanje trgovcev je bilo zadnjih 
deset let zlasti obrnjeno na to, da se pripozna 
tuditrgovcem stanovska obramba v obrtnem 
zakonu in da bodi detajlno trgovanje v bo
doče dopustno le strokovno izobraženim 
osebam.

Leta in leta so se v pravem pomenu besede pe
hali trgovci za to, da se po zakonu uvede za trgo
vinske obrte sposobnostni dokaz. Stavili so to zahtevo 
s tem večjo pravico, ker je trgovina postala prosto 
torišče vsem onim ljudem, ki si na drug način niso 
mogli služiti kruha. Prodiranje v trgovino od strani 
neukih elementov je tembolj' naraščalo, čim strožje so 
se izvajali predpisi obrtnega reda, ki govore o spo- 
sobnostnem dokazu v obrtih. Čim strožje zahteve so 
se stavile osebam, ki so hotele samostojno izvrševati 
rokodelstvo, čim uspešnejša je bila obramba obrtnega 
stanu po sposobnostnem dokazu, tem številnejše so 
silili k trgovini ljudje brez vsake strokovne in redno 
tudi brez vsake splošne izobrazbe. Mnogo dobrih izpo- 
znavalcev trgovskih razmer in vnetih zagovornikov 
trgovskega stanu je naravnost izjavilo brez vsakega 
pridržka, da trgovci zahtevajo za trgovino sposobnostni 
dokaz v prvi vrsti zategadelj, ker seje uvedel sposob
nostni dokaz za obrte in ker vedno narašča število 
onih obrtov, za katere je treba izkazati se s svojo 
strokovno sposobnostjo. Zahteva trgovcev po sposob
nostnem dokazu se ne bi bila nikdar stavila s tolikim 
poudarkom in bi nikdar ne bili detajlni trgovci, po
stali tako edini glede tega postulata, ako ne bi bili 
do duše prepričani, da ni obstanka trgovini, ako je 
pristop k trgovini omogočen vsakomur, dočim se je 
obrtnemu stanu dalo s sposobnostnim dokazom važno 
in dragoceno obrambno sredstvo proti naraščanju 
strokovno neizobraženih elementov. Če je pot v obrt 
zaprta vsem nestrokovnjakom, pot v trgovino pa prosta 
in odprta, je popolnoma naravno, da mora v takih 
razmerah postati trgovina nekako zavetišče pisani 
družbi, ah raznim drugod ponesrečenim ljudem. Čin 
samoobrambe je zategadelj, če trgovstvo zahteva v
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svojem interesu, da strokovno nezmožnim ne bodi 
dovoljen vstop v trgovino. Ta zahteva ja seveda tudi 
v interesu trgovskega naraščaja, trgovskih sotrudnikov. 
Do trgovske samostojnosti ima po vsem pravu pravico 
trgovski naraščaj. Trgovski stan bi se moral v prvi 
vrsti rekrutirati iz svojega naraščaja, kakor to vidimo 
v drugih stanovih. Stan trgovskih sotrudnikov kot takih 
bi moral biti le prehodni položaj, čas pripravljanja in 
zbiranja izkušenj za poznejšo osamosvojitev. Prav 
trgovskemu naraščaju pa je v posebno škodo, ako je 
pristop k trgovini mogoč vsakomur, ker jim pre- 
plavljanje trgovine z neukimi osebami jemlje še tisto 
malo upanje, da se postavijo ob svojem času na lastne 
noge.

Predaleč bi vodilo, če bi govoril o zaprekah in 
težkočah, ki so se stavile željam in zahtevam organi
ziranih detajlnih trgovcev, da se uvede sposobnostni 
dokaz za vse stroke detajlne trgovine. Vzemimo takoj 
rezultat — ureditev tega vprašanja v obrtni noveli.

Sposobnostni dokaz za trgovinske obrte, kakor 
ga uvaja in urejuje dne 16. avgusta t. 1. uveljavljena 
obrtna novela, obsega le sledeče štiri trgovinske obrte : 
trgovino z mešanim blagom, trgovino s špecerijskim 
blagom, trgovino s kolonijalnim blagom ter trgovino 
z materijalnim blagom. Vse ostale trgovinske stroke so 
ostale izven obveznega sposobnostnega dokaza, izvzemši 
le one trgovine, ki so bile že po starejših zakonih 
vezane na dokaz strokovne usposobljenosti, kakor 
trgovina s knjigami, umetninami, muzikalijami in 
antikvarjati. Prejkoslej je zategadelj mogoče zglasiti 
vsakomur, ki je izpolnil splošne pogoje, na primer 
manufakturno trgovino, galanterijsko trgovino, trgovino 
z norimberškim blagom, trgovino z lesom in lesnimi 
izdelki, trgovino s papirjem, skratka katerokoli trgovino, 
omejeno na posebno stroko, kajti od stročnih trgovin 
je dopustnost izvrševanja omejena le za špecerijske, 
kolonijalne in trgovine z materijalnim blagom. Trgovina 
z mešanim blagom daje najobširnejši delokrog, trgovec 
z obrtnim listom, ki se glasi na tako trgovino, sme 
prodajati vseh vrst blago, ki je v svobodnem prometu 
in ni vezano na posebno oblastveno dovoljenje. Njen 
praktični pomen obstoji v tem, da se sme v trgovini 
posamezne stroke prodajati le blago, ki spada v dotično 
stroko. Trgovec z galanterijskim blagom sme prodajati 
le galanterijsko blago, in trgovec z manufakturnim 
blagom le manufakturno blago. Naravno je, da bodo 
odslej trgovci z mešanim blagom, katerih prodajne 
pravice so najobsežnejše, uspešnejše delali na to, da 
se v stročnih trgovinah prodaja res le blago, ki spada 
v dotično stroko. Pripomniti moram, da velja sposob
nostni dokaz v naštetih trgovskih strokah le 
za detajlno trgovanje, za prodajo na drobno v 
roke konsumentov, dočim je en gros-trgovina tudi za 
te štiri trgovinske stroke svobodna.

Zavarovanje trgovin z mešanim blagom, s špece
rijskim, materijalnim in kolonijalnim blagom pridobi 
na vrednosti in uplivnosti s tem, da je dopustno le v 
takih trgovinah prodajati na drobno sladkor, kavo, čaj, 
dišave, mineralno olje, petrolej, materijalno blago, barve, 
in pa žganje v trgovsko pravilno zaprtih steklenicah. 
S tem je poskrbljeno, da se sposobnostnemu dokazu 
ni moč ogniti na ta način, da se zglasi trgovina na 
posebne vrste blaga ter se potem prodaja najvažnejše 
špecerijske predmete, ne da bi se v obrtni list vzelo 
oznako „špecerijsko blago“. Ta omejitev velja le za 
bodočnost; pridobljene prodajne pravice trgovcev, ki 
so svoj obrt izvrševali že 16. avgusta tekočega leta, 
ostanejo ohranjene prav tako, kakor tudi pravice pred
metnih producentov, vzemimo izdelovalce barv. Končno 
ne velja ta omejitev za tiste občine, odnosno kraje, v 
katerih dne 16. avgusta tega leta na dan uveljavljenja 
obrtne novele ni bilo še niti trgovine z mešanim bla
gom, niti trgovine s špecerijskim, kolonijalnim in ma
terijalnim blagom. Toda vlada je pooblaščena, odpraviti 
to izjemo potom ukaza, če se trgovinske razmere v 
takih krajih izpremene v toliki meri, da ta izjema 
splošnega pravila ni več utemeljena.

Sposobnostni dokaz za trgovinske obrte 
je enoten. Kdor se je izvežbal v trgovini katerekoli 
stroke in si pridobil sposobnostna dokazila, ki jih 
zahteva zakon, more pričeti samostojno izvrševati po
ljubno stroko trgovine. S tem je zagotovljeno svobodno 
gibanje, zagotovljena je nemotena izbira poklica. Na 
dlani leži, da bi bilo trdo in da ne bi odgovarjalo 
potrebam praktičnega življenja, če bi bil sposobnostni 
dokaz v trgovini tako urejen, kakor je določen za 
proizvajalne obrte. Pri rokodelskih obrtih je treba za 
vsak obrt posebnega dokaza strokovne usposobljenosti. 
Ta ureditev je utemeljena v posebnih razmerah pri 
rokodelskih in sploh pri proizvajalnih obrtih. Če pa bi 
se preneslo to ureditev sposobnostnega dokaza na 
trgovinske obrte, bi se hitro pokazalo, da ne odgovarja 
potrebam in dejanskim razmeram. Preokorna je, nala
gala bi povsem nepotrebne spone in ovirala svobodno 
izbiro poklica, pri kateri so odločilne obstoječe razmere 
in posebne okolnosti v kakem kraju ob času etabliranja. 
Ob taki ureditvi sposobnostnega dokaza je dopustno, 
da velja ne le strokovna usposobljenost, pridobljena v 
eni štirih, na sposobnostni dokaz vezanih trgovinskih 
vrst za vsako teh štirih trgovinskih vrst, marveč da je 
zadostna tudi strokovna usposobljenost, pridobljena v 
katerikoli drugi trgovinski stroki, dasi za to trgovinsko 
stroko ni predpisan sposobnostni dokaz.

Oseba, ki se je izvežbala recimo v galanterijski 
trgovini na način, kakor ga predpisuje zakon, in ima 
potrebna izpričevala, more pričeti samostojno izvrševati 
tudi trgovino z mešanim blagom ali trgovino s špe
cerijskim, kolonijalnim in materijalnim blagom, čeprav
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je galanterijska trgovin, stroka kot taka svoboden obrt, 
ki ni vezan na dokaz usposobljenosti. Namen, ki ga 
zasleduje zakon, je pač ta, da se onemogoči prodi
ranje trgovsko-strokovno neizvežbanih oseb v trgovine. 
Pri tem pa je irelevantno, v kakšni trgovini si je po
sameznik pridobil strokovno sposobnost. Ureditev spo
sobnostnega dokaza na ta način je po mojem mnenju 
na sebi popolnoma pravilna; slabo je edino to, 
da se je sposobnostni dokaz uvedel le za 
nekatere stroke. Iz tega izvirata dve neugodni posle
dici. Na eni strani ostajajo izven obrambe važne 
trgovinske stroke, dostopne tudi za bodočnost neukim 
osebam, vzemimo le manufakturne trgovine. Na drugi 
strani pa se pokaže čudna nedoslednost in kričeče ne
soglasje. Trgovec z galanterijskim blagom postane 
lahko vsakdo, kot tak sme imeti vajence in pomočnike. 
Izpričevala, ki jih on izda, so po tem, kar sem že 
povedal, zadostna dokazila za strokovno izvežbanost 
tudi za trgovine, vezane na sposobnostni dokaz. Dočim 
torej on lahko izdaja vpoštevna izpričevala tudi za 
samostojno izvrševanje trgovin, ki niso več svobodno 
dostopne, vendar sam ne more pričeti samostojno 
izvrševati recimo trgovine z mešanim blagom. Učenec 
in pomočnik se tako vzdigneta čez mojstra. Nekaj 
podobnega je bilo že doslej v trgovinah, in ostane 
tudi v bodoče v trgovinah, za katere ne velja dokaz 
sposobnosti. Med tem ko za pomočnika ne bo sprejel 
noben trgovec nikogar, če se ni izkazal s svojo spo
sobnostjo , je postal, odnosno postane samostojen 
trgovec lahko kdorkoli.

Trgovsko društvo „Merkur“ se je na shodu ob 
petletnici izreklo za potrebo stanovske obrambe v trgo
vini in za uvedbo sposobnostnega dokaza. Ta zahteva 
je obveljala v obrtni noveli le deloma. Stremljenje 
našega trgovstva mora biti zategadelj obrneno na to, 
da se sposobnostni dokaz izpopolni in uvede za vse 
stroke detajlne trgovine, zakaj le ob taki ureditvi se 
zavaruje trgovina trgovcem. Biti ob princip, češ trgo
vina mora biti svobodna, prepuščajmo drugim, ki ne 
čutijo zlih posledic tega principa na svojem telesu in 
svojem premoženju. Mi stojimo v tem vprašanju edini 
z detajlnimi trgovci po drugih deželah, ki so začeli 
samostojno misliti. Že sedaj se ponekodi vidi, kako 
se skušajo nekateri ogniti zakonu in priti do trgovine 
z mešanim blagom s tem, da zglase celo vrsto stročnih 
trgovin. Če naj bo sposobnostni dokaz trgovini res
nična obramba, obsegaj vse stroke detajlne trgovine. 
To bodi naša zahteva!

V zvezi s tem postulatom pa je staviti za naše 
trgovstvo važno zahtevo, da se obstoječi zakoni v 
varstvo nastanjenih trgovcev strogo in točno izvajajo: 
tako zakon o razprodajah, zakon o zbiranju naročil 
ali o takozvanem detajlnem potovanju. Na sebi dobra 
zakona ne prideta v praksi do veljave, ker izvršujoča

oblastva nimajo umevanja za potrebe domačega trgov
stva na eni strani, na drugi pa so popustljiva ob 
najbolj neprimernih prilikah. Od dne do dne čuti tudi 
že naše trgovstvo v rastoči meri zle vplive nelojalne 
konkurence v kupčijskem poslovanju, ki s svojimi triki 
in razvadami izpodjeda tla poštenemu trgovstvu in na 
drzen način ubija dober glas in s tem zaupanje, ki 
ga uživajo naša tržišča. Od dne do dne zategadelj 
nastaja nujnejša potreba po zakonu v obrambo proti 
umazani konkurenci. Zdi se mi potrebno, da zbrano 
trgovstvo danes dvigne svoj glas po takem obrambnem 
zakonu, ki pa mora biti sestavljen tako, da bode dajal 
uspešno sredstvo proti vsakovrstnim oblikam umazane 
konkurence in ne le proti nekaterim najbolj navadnim 
tipom. Današnji dan tudi ne smemo prezreti vprašanja 
o krošnjarstvu. Krošnjarstvo je izgubilo dandanes svoj 
pomen, in gospodarske razmere, kakor obstoje, ne 
upravičujejo več te stare oblike trgovanja. Nujna po
treba je, da dobimo nov krošnjarski zakon, ki naj bi 
dopuščal prodajo od kraja do kraja ter od hiše do 
hiše le še v tistih primerih, ko gre varovati res vpo- 
števanja vredne gospodarske interese, zlasti torej naj 
ostane dopustno razpečavanje izdelkov domače obrtnosti.

Častita gospoda ! Dovolite, da se ob sklepu do
taknem vprašanja, ki, dasi pride na zadnje, gotovo ni 
najmanj važno. Prestiža, veljavnosti, ugleda celokup
nega trgovskega stanu se tiče. Trgovski svet je to. 
Znano Vam je, da se je v zadnjih letih ustanovilo v 
Avstriji več takozvanih svetov: železniški, carinski kot 
strogo strokovne korporacije; potem pa industrijski in 
poljedelski svet, delavski svet kot stanovskostrokovna 
zastopstva. Iz časnikov Vam bo znano, da vlada pri
pravlja ustanovitev obrtnega sveta, namenjenega varstvu 
obrtnih interesov ter onih malih trgovcev. Sestava tega 
obrtnega sveta pa kaže, da bode za trgovino brez 
vpliva. V takih razmerah, ko dobivajo vsi drugi pro
duktivni stanovi svoja splošna, avtoritativna zastopstva, 
pač ne gre odrekati trgovskemu stanu tako iz ozira 
na njega važnost in davčno silo kakor iz ozira na 
mnogoštevilne, specifične interese lastnega zastopstva 
— trgovskega sveta. Zahteva po trgovskem svetu se 
je že drugod tudi stavila; sodim, da prvi vseslovenski 
trgovski shod ne more prezreti tega vprašanja, marveč 
se mora z vso odločnostjo zavzeti za ta postulat, 
odlične važnosti za celokupno trgovstvo. (Živahno odo
bravanje in živio-klici.)

Prosim gospoda, da sprejmete naslednjo resolucijo:
I. vseslovenski trgovski shod izpoznavajoč potrebo 

dosledno izvedene stanovske obrambe za trgovski stan, 
se izreka za uvedbo sposobnostnega dokaza za vse 
stroke detajlne trgovine ter zahteva, da se obrambi 
nastavljenega trgovca in obrtnika služeči zakoni, kakor 
zakon o razprodajah in zakon o detajlnem potovanju 
'izvajajo strogo in brez neumestne popustljivosti in da
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se brez odloga reformira obstoječi krošnjarski zakon, 
današnjim gospodarskim razmeram primerno.

Vseslovenski trgovski shod nadalje izpoznava, da 
je za obrambo reelnega kupčijškega poslovanja in za 
ohranitev dobrega imena naših tržišč nujno potreben 
zakon proti nelojalni konkurenci in sicer v obliki, ki 
omogoča preganjanje nedostojnega kupčijškega poslo
vanja v katerikoli obliki.

Vseslovenski trgovski shod, preverjen o potrebi 
splošnega, avtoritativnega zastopstva vsega avstrijskega 
trgovstva, zahteva soglasno, da se ustanovi brez od
loga trgovski svet kot stanovsko-strokovno zastopstvo 
trgovcev. (Ploskanje in živio-klici.)

Predsednik gospod Alojzij Lilleg:
Želi še kdo besede k temu poročilu? Sicer dam 

resolucijo na glasovanje.
Prosim gospode, ki se strinjajo s predlagano 

resolucijo, da blagovolijo dvigniti roke.
Soglasno sprejeto.
Naznaniti mi je, da je dobilo društvo „Merkur“ 

od „Narodne delavske organizacije v Trstu“ pismo, 
katero bo prečital gosp. zapisnikar Škrbinec. K temu 
mi je pripomniti, da bode društvo „Merkur“ glede 
tega pisma potrebno ukrenilo.

Zapisnikar g. Škrbinec prečita pismo N. D. O., 
ki se glasi tako-le :

Slavno trgovsko društvo „Merkur“
v Ljubljani.

Kakor je čitati v slovenskih listih, sklicuje 
slavno društvo na dan 20. t. m. v Ljubljano shod, 
na katerem se zbere naše slovensko trgovstvo, 
da se izpoznava v svojih vrstah, da pregleda svoje 
stanje po slovenski domovini, da se posvetuje o 
svojih potrebah in navduši za bodoče delo v 
zmislu napredka gospodarskega in kulturnega.

Ta prilika in gori označena svrha tega 
shoda daje povod podpisani „Narodni delavski 
organizaciji“ v Trstu, da se obrne do slavnega 
društva, oziroma do slavnega shoda slovenskih 
trgovcev z naslednjimi izvajanji in priporočili :

Ni treba dokazovati na dolgo in široko 
važnost Trsta za Slovenstvo sploh in v prvi vrsti 
za slovensko trgovino.

Važnost Trsta za slovenske dežele se naj
bolj izrazito označuje z izrekom, že večkrat po
novljenim, da je „Trst okno Slovenije v svet“.

V Trstu si podajajo slovenski trgovci roke s 
trgovci drugih dežel in držav ter je v interesu 
vseh Slovencev, da se kolikor mogoče krepi 
slovenski živelj in posebno slovenski trgovski 
živelj v tem svetovnem mestu.

V dosego tega cilja so dolžni sodelovati z 
vsemi svojimi močmi vsi Slovenci in posebno 
slovenski trgovci, ki naj bi porabljali vsako in 
tudi najmanjšo priliko, da pospešujejo ta cilj.

Eno najelementarnejših sredstev v dosego 
tega cilja je, da se čimprej v Trstu nastani 
v trgovinah kolikor mogoče mnogo slovenskih 
trgovskih uradnikov (komptoaristov), kajti iz teh 
trgovskih uslužbencev nastanejo neredkokrat sa
mostalni trgovci in lahko se trdi, da je pretežna 
večina današnjih trgovcev v Trstu tem potom 
prišla do svoje današnje neodvisne pozicije.

Dolžnost je torej vseh Slovencev in posebno 
slovenskih trgovcev, da po svojih močeh ustvar
jajo in pospešujejo eksistenčne pogoje za gori 
omenjene trgovske uslužbence ter da tako skrbe 
za slovenski trgovski naraščaj v Trstu.

To se pa da velikim delom doseči s 
priprostim sredstvom, katero se je že večkrat 
priporočalo v tržaških slovenskih listih, a žali
bog še vedno ne s pričakovanim in zaželjenim 
uspehom.

To sredstvo bi obstajalo v tem, da bi se 
trgovci vseh slovenskih dežel, ki imajo trgovinsko 
zvezo s Trstom, v svojem dopisovanju s tržaškimi 
trgovci, pri katerih naročajo blago, posluževali 
izključno in dosledno le slovenskega jezika.

S tem bi se doseglo, da bi tržaški trgovci, 
kateri živijo velikim delom tudi od trgovine s 
slovenskimi deželami, bili prisiljeni, nastavljati v 
svojih trgovinah slovenske uslužbence, s čimer 
bi prišlo do kruha v Trstu mnogo Slovencev, ki 
ga dosedaj tukaj brezuspešno iščejo in ki bi se 
radi posvetili trgovini.

Podpisana „Narodna delavska organizacija“ 
v Trstu se obrača torej do vseslovenskega shoda 
s prošnjo, da ta ukrene potrebno, da se med 
slovenskimi trgovci uvede živahna in energična 
agitacija v zmislu, da se pouči slovenske trgovce 
o važnosti dopisovanja s tržaškimi trgovci iz
ključno v slovenskem jeziku.

Podpisana „Narodna delavska organizacija“ 
se smatra upravičeno do tega predloga, oziroma 
prošnje glede na to, da so glasom § 8. njenih 
pravil redni člani organizacije ne le navadni 
delavci, nego tudi vsi privatni uslužbenci in 
duševni delavci v privatnih službah.

Poslednjih je že mnogo vpisanih v „Narodno 
delavsko organizacijo“ in v interesu teh svojih 
članov povzdiga podpisana organizacija svoj glas 
v gornjem zmislu ter izražuje nado in željo, da
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bi ta glas našel primeren odmev med slovenskimi 
trgovci.
Narodna delavska organizacija s sedežem v Trstu 

za Primorsko.
I. Jaklič, Vinko Engelman,

podpredsednik. I. tajnik.
(Burno pritrjevanje).
Predsednik gospod Alojzij Lilleg :
K sklepu današnjega zborovanja mi dovolite, 

častita gospoda, da se vam v imenu našega društva 
prav iskreno zahvalim za požrtvovalno pozornost, s 
katero ste sledili izvajanjem častitih gospodov govor
nikov. Častita gospoda, povabim vas na prijateljski 
sestanek v „Narodnem Domu“, da se tam v prijateljskem 
krogu bolje izpoznamo. („Živijo“-klici in ploskanje.)

Gospod Andrej Gaberšček iz Gorice:
Dovolite mi, slavna gospoda, da izpregovorim 

nekoliko besedi. Vsi smo bili priča današnjim teme
ljitim govorom, bili smo priča današnjega shoda in iz 
vseh dotičnih izvajanj smo lahko razvideli, da sije 
slovenskemu narodu in s tem tudi slovenskemu trgovstvu 
boljša bodočnost. Videli smo, kako naravnost krasno 
je uspel današnji shod, in zato mislim, da govorim iz 
srca, ako predlagam, naj se izreče zahvala vsem onim, 
kateri so priredili današnji shod. V prvi vrsti gre zahvala 
pripravljalnemu odboru, ki je storil v polnem obsegu 
svojo dolžnost. Gospodje poročevalci so nam govorili 
vsi prav iz srca in so nas vspodbujali za nadaljnje 
delovanje po velikih novih načrtih, po načrtih, katere 
so razvijali pred nami, in gospod predsednik je veliko 
zborovanje vodil z največjo spretnostjo.

Zato, častita gospoda, dovolite, da izrečem v imenu 
vseh našo najpresrčnejšo zahvalo vsem onim, ki so si 
iztekli zaslug za današnje zborovanje, tako v prvi vrsti 
pripravljalnemu odboru, zlasti gospodu predsedniku in 
častitim gospodom poročevalcem za izborne referate 
kakor tudi vsem častitim gospodom govornikom. 
(„Živijo“-klici, živahno ploskanje.) — —- —

Tako se je torej končal ta velepomembni shod 
in zdaj je le želeti, da iskra navdušenja, ki se je zanetila 
na tem shodu, vžge plamen dela v srcu vsakega trgovca 
in trgovskega sotrudnika, potem pa tudi vsakega, komur 
je mar razvoj slovenske trgovine, ki ima v svojem 
spremstvu narodno blagostanje, okrepitev narodne samo
zavesti in osamosvojitev slov. narodnega gospodarstva.

Trgovski shod nam je dal navodila, kako nam 
je delati; držimo se teh navodil in uresničimo jih z 
dejanji. Slovensko trgovsko društvo „Merkur“ je obja
vilo poročilo v celoti in sicer v večjem nalogu, da 
ostane ta shod ne le v.spominu, ampak da bo tiskano 
poročilo tudi vedno opominjalo, kaj se je na tem shodu 
sklenilo in vspodbujalo vse one, katerih se tiče, delovati 
na uresničenje sprejetih resolucij.

Nad 30 let obstoječa, živahna in večjega obsega

trgovina
v zvezi z gostilno na Gorenjskem, se da za več let v najem. 
Na razpolago je prodajalna z večjimi skladišči. Hiša z dvema 
sobama in vinsko kletjo za gostilno, petimi sobami za stanovanje 
z drugimi potrebnimi prostori. Pri hiši je vrt, gospodarsko poslopje,, 

hlev itd. Potrebuje se 5000 kron kapitala 
Pojasnila daje društvo „Merkur“ v Ljubljani.







SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur“ 
in „Slovenskega trgovskega društva v Celju“.

Letnik IV. V Ljubljani, dne 15. decembra 1907. Št. 12.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Ob koncu leta.

Po starem uredniškem običaju se uredništvo „Slov. 
Trgov. Vestnika“ tudi letos z zadnjo številko v letu po
slavlja od svojih čitateljev in sotrudnikov, ki nas že štiri 
leta podpirajo v prizadevanju in stremljenju za zbolj
šanje stanovskih in narodnih razmer slovenskih trgovcev 
in trgovskih sotrudnikov.

Kakor pravi trgovec mora tudi „Sl. Trg. Vestnik“ 
napraviti ob zaključku leta bilanco ter se ozreti na 
delovanje lista med letom in na delovanje društva 
„Merkur“ v splošnem.

Ob zaključku prvega letnika je uredništvo imelo 
občutek, da se naročniki skoro premalo brigajo za list. 
No, danes nimamo tega občutka. Prepričani smo, da 
je postal naš list ljub prijatelj in dobrodošel mesečni 
gost vsakega inteligentnejšega slovenskega trgovca in 
nastavljenca ter tudi prijateljev slovenskih trgovcev. 
List je strogo strokoven in zasleduje le lepi program 
društva „Merkurja“ samega, program, storiti vse, da 
se doseže organizacija, napredek in izobrazba sloven
skih trgovcev. Društvo in list sta tesno spojena in ko 
bi danes društvo ne imelo lista, bi si ga moralo spričo 
svojega razvoja, delavnosti in ugleda takoj ustanoviti, 
ker je list potrebna vez med člani in odborom in gla
silo odborovo na zunaj.

Omeniti moramo tudi za vseslovensko trgovsko 
organizacijo vesel pojav, da je slovensko trgovsko 
društvo v Celju stopilo v tesno zvezo z našim društvom 
in da je postal naš list tudi glasilo tega društva. To 
je popolnoma naravno, saj naš list ne zastopa kakih 
separatističnih teženj kranjskih trgovcev, ampak se ozira 
in razpravlja vedno le o vseobčih interesih trgovstva 
v splošnem in slovenskega posebej. Izraženi želji 
drugih slovenskih trgovskih organizacij, naj se list raz
širi, oziroma naj izhaja večkrat, vsaj enkrat na teden, 
se doslej še ni moglo ustreči, a se bo tudi to doseglo, 
ko si bo naš list vzgojil in pridobil dovolj dobrih so
trudnikov, da bo lahko izhajal kot tednik. Zdaj stojimo 
pa na stališču, da je boljše dober mesečnik, takorekoč

slovenska trgovska revija, kakor pa slabo pisan 
tednik.

Smer in vsebina lista ostane tudi v prihodnje 
ista, ker smo uvideli, da zadovoljuje ta program naše 
naročnike. Kajpada bomo skušali priobčevati čim naj
bolj zanimive stvari, prosimo le, da nam ostanejo stari 
sotrudniki zvesti in stopijo novi v krog sodelavcev na 
polju trgovske prosvete.

Letos smo uvedli v list novo rubriko „Iz trgovske 
prakse“. Splošno je ugajala in prihodnje leto jo še 
razširimo : treba je le, da nas praktiki, to je trgovci 
sami, preskrbujejo s potrebnim poučnim gradivom iz 
svoje bogate vsakdanje prakse.

Kar se tiče društvenega delovanja, moramo v prvi 
vrsti omeniti dva velevažna pojava, enega na polju 
organizacije, drugega na polju gospodarstva. Prvi 
vseslovenski shod v Ljubljani je pokazal skupni 
nastop in mogočno falango slovenskih trgovcev vseh 
pokrajin. Na tem shodu se je videlo, kakšen uspeh 
doseže dobro premišljena organizacija in vztrajno delo. 
Vtisa tega pomembnega shoda tudi niso mogle zmanj
šati neosnovane opazke nekaterih listov, da se hoče ta 
shod izkoristiti v prilog politične stranke. Šlo je vendar 
za vseslovenski trgovski shod na strogo stro
kovnem in narodnem stališču, torej vendar ni 
mogoče takih vprašanj izrabljati za specijelno kranjsko 
strankarsko politiko.

Druga srečna misel, ki je vznikla v odboru našega 
društva, je bila ustanovitev trgov.-obrtn e zadruge 
v Ljubljani. Zadruga se je že oživotvorila in prične 
svoje delovanje na gospodarskem polju našega trgov
stva začetkom prihodnjega leta. O obeh pojavih se je 
že obširno pisalo v listu, zatorej lahko odpade vsaka 
nadaljna opomba.

Prezreti tudi ne smemo izdaje trgovskega 
koledarja za 1908 in kilometrskega ka
zalca z navodili, kako ga je rabiti. Z eno kakor 
drugo knjižico je odbor ustregel potrebi naših trgovcev.

Toliko v kratkih opazkah splošno bilanco leto
šnjega leta! Obširnejše je poročal list med letom. H
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koncu izražamo le še željo, da se delovanje društva 
in lista še bolj povzdigne in razširi, kajti naša orga
nizacija še ni in ne bo tako hitro na oni višini, da bi 
lahko počivali in gledali nazaj na uspehe trudoljub- 
nega dela.

Nova nagodba.
Spisal dr. R. Marn.

Doslej še ni bilo prilike, da bi v našem listu 
omenili nove nagodbe, ker list preredko izhaja in je 
zadnja številka biia posvečena le vseslovenskemu trgov
skemu shodu. Tako važnega gospodarskega vprašanja, 
ki je velikega vpliva na trgovino naše države, pa ne 
smemo prezreti, in moramo vsaj v kratkih potezah 
navesti glavne točke nove nagodbe.

V boljše razumevanje zlasti za take bralce, ki se 
ne pečajo veliko z gospodarsko politiko in katerim ni 
znan državni ustroj, se mi zdi umestno, da razložim 
postanek nagodbe sploh.

Leta 1867. se je razdelila naša država v dve sa
mostojni polovici, od katerih ima vsaka svojo samo
stojno vlado, ki ukrepa lahko po svoji volji ne ozi
rajoč se na drugo polovico, izvzemši kajpada na držav
nem osnovnem zakonu iz navedenega leta slonečo 
skupnost glede vladarjeve osebe, zastopstva v inozem
stvu in vojaštva. Vsled večstoletne skupnosti med 
Avstrijo in Ogrsko, ki se je izražala zlasti v trgovski 
in carinski politiki na zunaj kakor sp tudi vladale tesne 
zveze vsega gospodarskega življenja znotraj med pre
bivalstvom, zlasti med industrijskimi in trgovskimi krogi, 
se je morala ustvariti neka podlaga med obema držav
nima polovicama, na kateri bi se obdržala vsaj potom 
pogodbe stara skupnost. Zato se je sklenila še tisto 
leto (1867) nagodba, s katero se je ves gospodarski 
promet obeh držav postavil na gotovo podlago trdnega 
in natančno začrtanega pravnega reda. Nagodba se je 
takrat sklenila na 10 let in se potem vsakih 10 let 
obnovila. Le zadnjih 10 let je bila le provizorična, 
ker naš državni zbor pred 10 leti ni deloval. Ta nova 
nagodba, o kateri razpravlja zdaj naš državni zbor, je 
torej obnovitev stare nagodbe, kajpada z izpremembami 
in sicer zelo važnimi izpremembami. Prednost pred 
prejšnjimi nagodbami tiči najbolj v tem, da so se de
finitivno in določeno uredila tudi taka važna polja 
obojestranskega gospodarskega prometa , ki niso bila 
v prejšnjih nagodbah ali nič ali le vobče uravnana.

Nagodba postane zakon in kot takega ga mo
rajo odobriti zbornice poslancev obeh državnih po
lovic. Državnemu zboru predloženi dogovori o na
godbi sta sklenili najprej obe vladi.

Občno mnenje o novi nagodbi se izraža, da ni 
ravno slaba za Avstrijo, da pa ima svoje dobre strani 
tudi za Ogrsko. Prekratko ni prišla nobena država.

Ugodljiva za vse, in sicer tako različne interese, kaj
pada ni in ne more biti. Sicer se pa v kritično oceno 
nove nagodbe ne morem spuščati, ker bi to predaleč 
zavedlo. Kdor čita politične dnevnike, si itak ustvari 
sliko, kako si različni interesentje in politiki tolmačijo 
dobre in slabe strani nagodbe. Končno pa tudi zado
stuje zasledovati razpravo o nagodbi v državnem zboru, 
kjer reže kritični nož naših parlamentarcev nagodbo do 
kosti.

Glede carinske in trgovinske politike obstoji na
godba na podlagi neprikrajšane prostosti gos
podarskega prometa za okoliš notranje in popolne 
gospodarske skupnosti za okoliš zunanje gospo
darske in trgovinske politike. Enotnost carinskega 
ozemlja, torej enotna carinska meja ostane še nadalje 
in se je takorekoč še bolj utrdila. Z veseljem je po
zdravljati dejstvo, da se bo zastareli carinski red iz 
leta 1835. nadomestil z novim in da se uvede enotno 
carinsko postopanje.

V obrtni oziroma trgovski in industrijski politiki 
ostane prostost, da smejo pripadniki ene države 
brez ovire pričeti v drugi državi obrte, kajpada ako 
zadoste tozadevnim predpisom. Zagotovljena je tudi 
svoboda osebnega in blagovnega prometa. Dalje se 
je uredilo razmerje, da se izogne dvojnemu obdačenju. 
Važna je tudi ureditev varstva patentov, znamk in 
vzorcev, o katerem predmetu bo treba obširneje pisati 
v našem listu, ko se enkrat sprejme nagodba.

Dalje mi je radi pomanjkanja prostora samo z 
naslovi omeniti vprašanja, katera nagodba ureja. To 
so predvsem prometnopolitična vprašanja v prvi vrsti 
železnične tarife. Potem užitninski davek, promet z 
živino, vinski zakon, borzni promet, rentni davek, 
bančno vprašanje, kavcijska zmožnost ogrskih državnih 
papirjev itd.

Kvota, t. j. del, ki ga mora vsaka državna po
lovica plačevati za stroške skupnih zadev kakor izdatke 
zunanjega ministrstva, vojaštva itd., se je zvišala Ogrski 
za 2 odstotka. Torej plačuje sedaj Avstrija 63’6 in 
Ogrska 36-4 odstotkov za skupne stroške.

Nanovo se je uvedlo razsodišče, ki bo imelo 
namen, razsojati vprašanja gospodarske in financijalne 
vsebine, o katerih vlada različno mnenje in katerih 
nista vladi dokončno uredili v svojih dogovorih.

Za kranjsko deželo ima nagodba veliko važnost 
dejstvo, da se je obenem z nagodbo sklenil dogovor 
o gradbi belokranjske železnice in o podalj
šanju proge v Dalmacijo. O velikem pomenu te želez
nice se je v naših listih že toliko pisalo, da bi se le 
ponavljalo, ko bi se obširno o tem govorilo. S trgov
skega, specijalno slovenskotrgovskega stališča pa mo
ramo z veseljem in radostjo pozdravljati novo progo, 
ki bo odprla našim trgovcem nove kraje, nova odje- 
mališča, s katerimi se radi dragih in popolnoma
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nezadostnih prometnih sredstev ni moglo sklepati ali vsaj 
stalno vzdržati kupčijskih zvez. Pa ne samo to ; kjer 
teče železnica, se množi prebivalstvo in se večajo po
trebščine, katere pokrivati bo skrb naših trgovcev. 
Kompetentno mesto, t. j. naša trgovska zbornica je že 
izrazila svoje zadovoljstvo in uvaževala važno prido
bitev za našo trgovino.

Belokranjska železnica sicer ni del nagodbenega 
zakona, pač pa, kakor se trdi, je njena zgradba od
visna od tega, če se nagodba sprejme ali ne. Z na
godbo pade tudi železnica, kakor se čita med vrstami 
oficijelnih izjav. S tega stališča moramo le želeti, da 
se sprejme nagodba. Da se bo sprejela, ni skoro zdaj 
nič več dvoma, saj se je to jasno pokazalo pri glaso
vanju pri drugem čitanju nagodbe v državnem zboru. 
Predno izide prihodnja številka našega lista, bo že 
vsak vedel, da se je nagodba sprejela, in zdi se mi, 
da v tem oziru ne sodim preoptimistično.

Za naše trgovske zveze z Ogrsko je namreč ta 
položaj, ko trgovski promet ni zakonito urejen, zelo 
mučen in nezaupljiv. Manjka namreč one gotovosti in 
sigurnosti, ki daje podlago za razvoj stalnih in nemo
tenih kupčijskih zvez. Ko bodo tedaj razmere redne in 
zakonito uravnane, se bode marsikateri trgovec od
dahnil in zopet prostejše dihal. Skorajšnjo gotovost, 
pri čem da smo z nagodbo, je s trgovskega stališča 
torej nujno želeti.

Trgovska in obrtniška zbornica za 
Kranjsko.

V soboto dne 30. novembra 1.1. je imela trgovska 
in obrtniška zbornica redno javno sejo pod predsedstvom 
gospoda Josipa Lenarčiča. Otvorivši sejo je gosp. 
predsednik imenoval za verifikatorja sejnega zapisnika 
zbornična svetnika gg. Globelnika in Schreya ter po
zdravil vladnega zastopnika gospoda deželnovladnega 
svetnika g. Gustava Kulavicsa. Nato je naznanil, da je 
predsedstvo izreklo odstopivšemu trgovinskemu ministru 
g. drju Fortu svojo iskreno zahvalo za naklonjenost 
ter prisrčno pozdravilo novega trgovinskega ministra 
g. drja Fiedlerja. Predsednik je nato poročal o vpra
šanju trgovske šole v Ljubljani in zavoda 
za obrtno pospeševanje nekako takole: Odbor 
trgovskega društva „Merkurja“ je poslal zbornici po
ročilo o I. vseslovenskem trgovskem shodu, ki se je 
vršil mnogobrojno obiskan dne 20. oktobra v Ljubljani, 
s prošnjo, da blagovoli uvaževati resolucijo, sprejeto 
na tem shodu soglasno in z navdušenjem. Resolucije 
tega velikega shoda so vsem gospodom znane; važne 
so in zbornica jih bo gotovo vpoštevala in uvaževala, 
v kolikor zadenejo njeno okrožje in jim pomagala do 
uveljavljenja, kolikor bo to v njenih močeh in v njenem 
delokrogu. Ena teh resolucij pa je posebno važna za

i zbornico, ker zadeva stvar, s katero se zbornica že 
I sedaj intenzivno peča. V tej resoluciji se namreč s po

sebnim poudarkom izreka, da je takojšnja ustanovitev 
višje trgovske šole v Ljubljani neobhodno in nujno 
potrebna ter poživlja vse odločilne faktorje, zlasti pa 
visoki deželni zbor kranjski, da ukrenejo vse, kar je 
treba za takojšnjo ustanovitev te šole. Dasi se je že 
na shodu pojasnilo, kje tiči vzrok, da vprašanje višje 
trgovske šole ne napreduje, smatram vendar za potrebno, 
da pri tej priliki izpregovorim o tem, kako stoji zadeva. 
Gospoda, zbornici se je v javnosti očitalo, da ni storila 
vsega, kar bi bila mogla za to šolo. Naj pojasnim torej 
dosedanje prizadevanje zbornice glede šole. Takoj ko 
je zbornica sklenila delovati na to, da se osnuje višja 
trgovska šola v Ljubljani, smo se obrnili do deželnega 
zbora in do ljubljanskega mesta, da dovolita primerne 
prispevke za to šolo, zakaj jasno je bilo, da zbornica 
ob svojih sredstvih te šole ne bi mogla ustanoviti in 
vzdrževati. Tudi državni upravi se je poslala uteme
ljena prošnja za državno subvencijo. Deželni zbor je 
storil soglasni sklep : „Priznava se, da bi bila ustano
vitev višje trgovske šole v Ljubljani koristna ter se 
za to deželnemu odboru naroča, da glede tega, kako 
naj bo urejena in glede stroškov zanjo stopi v dogovor 
s trgovsko in obrtniško zbornico v Ljubljani in da de
želnemu 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 
kron.“ Tudi občinski svet ljubljanski je priznal, da bi 
bil prekoristen ta zavod ter izrekel, da bo mesto pri
spevalo k vzdrževanju šole. Nastale pa so znane ne
normalne razmere v deželnem zboru, ki so doslej pre
prečile, da se zadeva ni mogla iznova obravnavati in 
končno dognati v deželnem zboru. Zbornica je med 
tem množila, kolikor je mogla, iz svojih sredstev usta
novni zaklad te šole. Danes znaša ta zaklad okroglo 
70.000 K, zbran samo iz zborničnih sredstev. Storila 
pa je zbornica med tem tudi glede organizacije vse, 
kar je bila njena naloga, storila vse, da se zadeva vsaj 
tedaj, ko bo deželni zbor zopet mogel ž njo pečati 
se, čim prej reši. Sestavila je organizacijsko ustanovilo 
in proračun stroškov in njih pokritja za to šolo ter jo 
predložila deželnemu odboru kranjskemu ter poslala 
c. kr. deželni vladi kranjski, da ju predloži c. kr. nauč- 
nemu ministrstvu ter priporoča njeno prošnjo za državno 
subvencijo. Deželni odbor je nato zbornici zagotovil, 
da bo deželnemu zboru priporočil, da določi prispevek 
dežele v izmeri, kakor ga želi zbornica: za popolno 
šolo (4 razredno) letno 10.000 K, za posamezne letnike 
v ustanovni dobi šole za vsakega četrtino tega zneska 
ter enkratni prispevek za učila v znesku 2500 K. De
želna vlada pa je zbornici odgovorila, da se kranjski 
deželni zbor s to zadevo še ni iznova bavil in zlasti

] ne zavzel stališča k predlogom deželnega odbora glede
16*
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višine subvencije dežele. Deželni prispevek da zategadelj 
še ni zagotovljen, ker je dalje tudi mestna občina le 
načeloma sklenila podporo, sklepanje o višini in načinu 
prispevanja pa si pridržala za poznejši čas, c. kr. de
želni vladi z ozirom na razpis naučnega ministrstva z 
dne 23. februarja 1904 št. 1821, sedaj ni moči nauč
nemu ministrstvu predložiti konkretnih predlogov glede 
financijalnega pospeševanja predmetnega projekta iz 
državnih sredstev, oziroma glede dovolitve državne 
subvencije zanj. Da bi mogla zbornica z ozirom na ta 
odgovor vlade svoj čas, ko bo zadeva rešena v dež. 
zboru, nemudoma naučno upravo iznova prositi za 
končno njeno rešitev, se je zbornica takoj obrnila do 
ljubljanskega občinskega sveta s prošnjo, da bi že 
sedaj po višini določil svojo načeloma sklenjeno pod
poro, in sicer v višini, označeni po zbornici v proračunu 
pokritja stroškov te šole. Mestna občina je na to za
gotovila enkratni prispevek v znesku 2500 K ter za 
prostore v prvem letu 1200 K, v drugem 1600 K, v 
tretjem 2000 K in v četrtem ter nadaljna leta po 4000 K.

Tako stoji torej zadeva. Ovira je v deželnem zboru. 
Dokler deželni zbor ne bo o tem sklepal, stvar ne 
more naprej. Zakaj od tega sklepa je odvisno tudi sta
lišče državne uprave.

V zadnjem času pa je nakrat počil glas, da se 
je od druge strani posrečilo zagotoviti državno pod
poro za trgovsko šolo v Ljubljani. Čitati je bilo, da je 
naučni minister obljubil ne le redne vsakoletne državne 
prispevke, ampak tudi, da bo ministrstvo prevzelo en 
del ustanovnih stroškov. Temu poročilu pa je pristav
ljeno: „O značaju nove šole ali bodi štiri ali dvo- 
razredna,bode moral sklepati deželnizbor.“ 
Potemtakem je tudi tu pogoj za ustanovitev šole še 
sklep deželnega zbora. Zadeva torej tudi po teh po
ročilih ni dalje, kakor pri zbornici. Samo toliko smo 
v zbornici na boljem, da je deželni zbor na njeno 
vlogo se že izrekel, za višjo trgovsko šolo, po nave
denem poročilu pa mu bo šele sklepati o tem, ali naj 
bo šola štirirazredna višja ali pa samo dvorazredna 
šola. Pripomnjeno bodi, da je predsedstvo že lansko 
leto v naučnem ministrstvu od g. referenta za te za
deve dobilo pojasnilo, da od strani države ni priča
kovati niti najmanjše ovire za dosego kar največje 
državne podpore za dvorazredno šolo z nadaljevalnimi 
tečaji in da je celo verjetno, da bi se v doglednem 
času podržavila; večja težkoča pa da bo s pritrditvijo 
naučne uprave k štirirazredni šoli. O tem važnem 
vprašanju, ali štirirazredna ali dvorazredna, se je v 
zbornici v odsekih ' že ponovno razpravljalo in se bo 
še posvetovati. Zamudili nismo še ničesar. Kakor vidite, 
bo tudi za dvorazredno šolo treba sklepanja deželnega 
zbora. Saj o tem ni dvoma, da takoj spočetka tudi za 
tako šolo ne bo doseči od države popolnega pokritja 
stroškov, ter da je tudi zbornica ne bi mogla sama

vzdržati, temveč da bo treba tudi še deželne podpore. 
O vprašanju odločiti se pa je tem težavnejše, ker se dvo- 
razredne šole ne da premeniti kar na ta način v štiri- 
razredno, da se pristavita dva nova razreda. Šoli sta 
različnega značaja, ena ni priprava za drugo, 
oziroma nadaljevanje druge, kakor je na pr. 
višja gimnazija ali realka nadaljevanje nižje. Z dvo
razredno trgovsko šolo bi bila skoro gotovo štiriraz
redna odložena za nedogleden čas ali celo pokopana.“ 
Zbornici seveda bode vprašanje še temeljito pretresati, 
za kar bo iznova prilika v najbližjem času. Pred
sednik je nato prešel k vprašanju o obrtnem po
speševalnem zavodu za Kranjsko in dejal: 
„Še neka druga zadeva pa je, v kateri nas utegne o 
prihki zadeti očitek, da nismo ničesar delali. Zavarovati 
se moramo proti temu že sedaj. Gre za obrtni pospe
ševalni zavod na Kranjskem. Kakor veste, je deželni 
zbor svoj čas sklenil, naj se tak zavod osnuje. Radi 
nenormalnih razmer v dež. zboru pa je stvar pri deželi 
docela počivala. Zbornica si je zato takorekoč izprosila, 
da sme izvršiti vsa pripravljalna dela za zavod, tako 
važen za naše obrtnike. Ta dela so danes že dogo
tovljena. Ministrstvo naznanja, da je organizacijsko 
ustanovilo , predloženo po zbornici, potrdilo. Tudi 
državna podpora in podpora mesta Ljubljane je zago
tovljena. Zadeva pa zopet tiči pri vladi. Da pa nado
mesti vsaj nekoliko ta zavod, je zbornica posredovala, 
da so se letos prirejali tudi na Kranjskem obrtniški 
strokovni tečaji. Bilo jih je doslej šest. Od činiteljev 
na Kranjskem je skoro vse te tečaje subvencijonirala 
edinole zbornica.

Tudi na tem polju je storila torej zbornica docela 
vse, kar je bila njena naloga.“

Zbornica je vzela poročila na znanje. Zbornični 
tajnik g. dr. V. Murnik je nato predložil obširno po
slovno poročilo za čas od zadnje seje dalje. Zbornica je 
poročilo odobrila in nato sklenila izreči svoje soglasje 
ravnateljstvu avstro-ogrske banke na Dunaju, da se pri 
bančni filijalki v Ljubljani zopet imenujejo za cenzorje 
gg. Ivan Janesch, Franc Kollmann, Peter Kosler, Vaso 
Petričič in Ferdinand Souvan. V šolska odbora obrtno
nadaljevalnih šol v Cerknici in Idriji je zbornica ime
novala za svojega zastopnika gg. Franca Zagorjana in 
Dragotina Lapajneta. Zbornica je nato v smislu poro
čila zborn. svetnika gosp. Ivana Mejača soglasno 
sklenila nekatere izpremembe obstoječega plačnega in 
napredovalnega predpisa za zbornične uslužbence. Zbor
nični svetnik gosp. Ivan Mejač je potem podrobno 
poročal v imenu stalnega odseka o zborničnem pro
računu za 1. 1908. Vsa potrebščina znaša 52.458 K in 
je proti letu 1907 manjša za 926 K. Razen rednih iz
datkov za zbornično pisarno je med drugim v proračun 
vstavljenih za obrtne šole in ustanove 6800 K in za 
zaklad višje trgovske šole v Ljubljani 5000 K. V pokritje
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potrebščine je gospod poročevalec predlagal pobiranje 
zbornične doklade v dosedanji izmeri, namreč 4 odstotno. 
Presežek, ki ga tako izkazujejo dohodki čez izdatke, 
znaša 5478 K. Porabiti ga je v pokritje zneska, ki ga 
je treba za regulacijo plač. Predlogi gospoda poroče
valca so se soglasno sprejeli.

Zadrugi rokodelskih in koncesijoniranih obrtov v 
Žireh je zbornica dovolila v pokritje stroškov potoval
nega mojstrskega tečaja za čevljarje podporo 132 K, 
zadrugi rokodelskih in koncesijoniranih obrtov za sodni 
okraj v Idriji pa za pokritje stroškov enega čevljarskega 
tečaja znesek 200 K- Slovenskemu trgovskemu društvu 
„Merkurju“ je zbornica dovolila subvencijo v znesku 
500 kron. Rekurz konsumnega društva v Starem trgu 
proti predpisu zbornične doklade se je zavrnil. Javni 
seji je sledila tajna seja, v kateri se je sklepalo o po
delitvi ustanove za slušatelje na eksportni akademiji.

*

Določbe za poslovni promet z avstro- 
ogrsko banko.

(Konec.)

VII. Eskomptiran j e vrednostnih papirjev.
1. Bančni zavodi sprejemajo v eskompt vse pri 

banki dovoljene vrednostne papirje in njih ku
pone, če so najdlje tekom 3 mesecev na kraju ka
kega bančnega zavoda plačljivi. Vinkulirani ali s takimi 
pripombami ali označbami opremljeni efekti, ki ovirajo 
njih realizacijo, se ne eskomptirajo.

2. Vrednostni papirji, katere se hoče es- 
komptirati, se vlože ločeni po valuti in plačilnih krajih, 
s posebnimi po vlagatelju podpisanimi eskomptnimi 
polami, na katerih so vrednostni paoirji, urejeni po 
kakovosti in številu, zaznamovani. Na imena se glaseče 
vrednostne papirje mora vlagatelj in bianco podpisati 
ali na oni zavod žirirati, v čigar kraju so efekti plačljivi.

Če se s kakim vrednostnim papirjem ne vloži 
vseh zraven spadajočih kuponov, se mora število 
manjkajočih kuponov na eskomptni poli pri dotičnem 
efektu omeniti.

3. Kuponi, ki se imajo eskomptirati, se vlože 
ločeni po valuti in plačilnih krajih, s posebnimi po 
vlagatelju podpisanimi eskomptnimi polami. Na te se 
kuponi sumarično po številu, vrsti, plačilni in skupni 
vrsti zaznamujejo.

4. O vsaki vložitvi dobi vlagatelj potrdilo. 
Banka smatra, da je donašalec takega potrdila 
opravičen, prevzeti morebiti nesprejete efekte oziroma 
kupone in dvigniti čisti znesek za sprejete efekte, ozi
roma kupone.

5. Izplačan j e čistega zneska za kupone se 
vrši na zahtevo vlagatelja navadno takoj, ko se po
drti pravilnost vloge, ali prihodnjega uradnega

dne, za vrednostne papirje pa šele potem, ko 
se je zvršila potom plačilnega mesta njih likvidacija. 
Za vrednostne papirje, ki so plačljivi na kraju vloge, 
se lahko izplača eskomptna valuta še istega dne, če 
se izvrši njih likvidacija še ta dan. Če zahteva vlagatelj 
s primerno opombo na eskomptni poli, da se zvršena 
likvidacija vrednostnih papirjev, ki niso na vložilnem 
kraju plačljivi, na njega stroške telegrafično naznani, 
se dotični čisti znesek takoj po došlem naznanilu izplača.

6. Za vrednostne papirje in kupone, ki so plačljivi 
v markah ali frankih, se izplača po odbitku obresti in 
provizije nastali znesek v enaki valuti, na zahtevo 
pa tudi po domenjenem kurzu preračuni in izplača v 
kronski veljavi. Banka proda tudi lahko došlo 
zlato komisijonalnim potom.

Vrednostnih papirjev in kuponov, glasečih se na 
marke ali franke, ki se pa ne plačajo efektivno v zlatu 
in tudi ne po stalnem kurzu v kronski veljavi, temveč 
po izpremenljivih kurznih razmerah (n. pr. dnevni kurz 
devize Pariz, nemški bančni kraji itd.) banka ne es- 
komptira. Preskrbuje pa njih prodajo na borzi in do
voljuje, če so papirji pri banki v prometu, na zahtevo 
takoj s sprejemom papirjev predujem 90"/,, kurzne 
vrednosti.

7. Pri eskomptiranju vrednostnih papirjev in ku
ponov, plačljivih na vložilnem kraju, se zaraču
najo samo obresti za čas, tekoč do zapadlega dne, 
najmanj pa za pet dni (pri vrednostnih papirjih 
najmanj 60 vinarjev za komad, pri kuponih najmanj 
20 vin. za vložilno polo).

Pri eskomptiranju vrednostnih papirjev in kupo
nov, ki niso plačljivi na kraju vloge, se razen obresti 
plača kot provizija oni znesek, ki bi odpadel na 
njih vnovčenje, torej za vrednostne papirje: 1 per 
mille, ali najmanj 60 vin. za kos, za kupone: 7+% 
ali najmanj 20 vin. za vložilno polo.

Poštnina se zaračuna vlagatelju samo pri vrnitvi 
nelikvidiranih rimesnih vrednostnih papirjev.

8. Zastavni listi avstro-ogrske banke in njih kuponi 
se eskomptirajo kot menice, toda brez minimalnega 
roka in minimalnega stavka.

VIII. Vnovčenje vrednostnih papirjev.
1. Vsi bančni zavodi so pooblaščeni prevzemati: 

obligacije državnih in drugih posojil, zastavne liste, 
srečke, blagajnične liste, hranilnične knjige, račune itd., 
dalje vsakovrstne kupone v komisijonalno vnov
čenje.

2. Ti vnovčevalni vrednostni papirji morajo biti 
plačljivi v okrožju vnovčevanja kakega bančnega za
voda v zakoniti vrednosti, v markah ali frankih in 
morajo biti že zapadli ali najdlje v 14 dneh zapasti.

3. Vsi vrednostni papirji, ki se imajo vročiti, se 
izroče dotičnemu bančnemu zavodu s polami, ločenimi 
po valuti in plačilnih krajih; na vsaki poli se dostavi
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plačilni kraj vrednostnega papirja, podpis in bivališče 
vlagateljevo.

Na imena se glaseče vrednostne papirje mora 
vlagatelj in bianco žirirati.

4. Izplačitev vnovčene vsote se izvrši v valuti 
došlega zneska; inozemska valuta se pa na zahtevo, 
z ozirom na določbe odstavka VII, točka 6 prenese v 
kronsko veljavo oziroma izplača v kronski veljavi.

5. Provizija vnovčenja znaša:
A) Za obligacije, zastavne liste, srečke, 

blagajnične liste, hranilnične knjižice, 
račune itd.
a) plačljive na kraju vloge: 72 per mille, najmanj 

60 vin. za kos;
b) plačljive na drugem kraju : 1 per mille, najmanj 

60 vin za kos;
B) za kupone:

a) plačljive na mestu vloge: 7g odstotka;
„ drugem kraju: '/4

v obeh slučajih vendar najmanj 20 vinarjev 
za vložno polo.

Poštnina se zaračuna vlagatelju le za vrnitev 
novčevalnih vrednostnih papirjev.

6. Glede vnovčevanja menic sub II. v točki 5, 2. 
in 3. odstavek, dalje v točki 6, 8, 11, 12 in 14 se
stavljena določila veljajo tudi za vnovčenje vrednostnih 
papirjev, z izjemo, da se za kupone, vrnjene radi 
nesprejema ali drugega vzroka zaračuna stalna pro
vizija 20 vin. za vložno polo (II. 11)-.

IX. Eskomptiranje varantov.
1. Glavni zavodi na Dunaju in Budimpešti, 

dalje bančne podružnice v Bregencu, Inomostu, 
Žatcu, Krakovu in Trstu so pooblaščene eskomp
tirati varante gotovih javnih skladiščv njihovem 
kraju glaseče se v kronski veljavi, ako so opremljeni 
s podpisom dveh oseb, ki so banki znane, da so pla
čevanja zmožni, in so najdlje tekom treh mesecev plač
ljivi. (Blago, glede katerega se izdani varanti lahko 
eskomptirajo kakor tudi maksimalna vsota njih cenilne 
vrednosti ali tržne cene je na posebnem listku, ki se 
pri banki brezplačno dobi, zaznamovano).

2. Varanti se eskomptirajo po vsakratni obrestni 
meri za menice.

3. Varanti se vlagajo kot menice (I). O sprejemu 
ali odklonitvi odloča cenzurni odbor. Banka ni dolžna 
navesti vzroka, ako odkloni eskompt.

4. Varanti, ki so zastavljeni za večji znesek, 
ki ga banka eskomptira, se ne eskomptirajo.

5. Stroške morebiti potrebnega ogleda in ce
nitve blaga mora poravnati vlagatelj.

6. Če se rešijo varanti pred zapadlim terminom, 
povrne banka vnaprej plačane eskomptne obresti od 
časa rešitve do zapadlega dne, vendarle v toliko, da 
ji ostanejo od kupčije najmanj obresti za 15 dni. Ta

vrnitev obresti se pa dovoli le za direktna vpla
čila pri banki, ne pa za založitev dotičnega zneska 
pri skladišču.

7. Tudi delna vpl a či la pred zapadom varantne 
terjatve proti odpisu na varantu se lahko zvrše. Pri 
tem se vrnejo pismene obresti in izroči morebitni ne
potrebni del zastavljenega blaga.

X. Izplačitev zapadlih kuponov.
1. Bančni zavodi sprejemajo kupone, ki imajo 

zapasti, vendar ne čez eno leto zapadle kupone vseh 
vrednostnih papirjev, na katere sme dati banka posojila, 
v takojšno izplačitev po njih efektivni vred
nosti, če so kuponi na kraju kakega bančnega zavoda 
(ne pobočnice) plačljivi in ne potrebujejo poprej likvi
dacije potom dotičnega plačilnega mesta. Bančni zavodi 
ne sprejemajo v takojšnjo izplačanje kuponov, ki se 
glase na marke ali franke, in ki se ne rešijo efektivno 
v zlatu in po stalnem kurzu, ampak po spremenljivih 
kurznih razmerah.

2. Posamezni kuponi se po konstatirani pra
vilnosti takoj izplačajo, če jih ni več kot dvajset. Če 
se vloži več kot 20 v istem bančnem kraju in v isti 
valuti plačljivih kuponov, mora vlagatelj sestaviti 
spremnico na kateri je zaznamovano število in znesek 
kuponov, če je treba po kategorijah, dalje popolno ime 
vlagateljevo in natančni naslov njegovega bivališča. 
Spremnice je treba sestaviti ločene po valuti in plačilnih 
krajih kuponov.

Konsignacije kuponov se od vlagatelja ne zahteva.
3. Izplačanje se izvrši v oni valuti, v kateri se 

kupon pri dotičnem plačilnem mestu reši, pri kuponih 
pa glasečih se na marke ali franke na zahtevo z ozirom 
na določbe VII. odstavka, točka b, tudi v kronski 
veljavi.

4. Za izplačanje kuponov, plačljivih v vložilnem 
kraju, se odtegne kot provizija l/8 odstotka, za iz
plačanje kuponov, plačljivih na drugih bančnih krajih 
V4 od sto, v obeh slučajih vendar najmanj 40 vin. 
za spremnico, oziroma pri vložitvi posameznih kuponov, 
najmanj 2 vin. za kupon. Poštnina se vlagatelju ne 
zaračuna.

5. Izplačanje kuponov lastnih zastavnih listov, 
dalje izplačanje dividende za delnice avstro-ogrske 
banke se vrši pri vseh bančnih zavodih brezprovizije.

XI. Preskrbovanje kuponskih pol.
1. Bančni zavodi prevzamejo naročila za korai- 

sijonalno preskrbo kuponskih pol za vred
nostne papirje vseh vrst (s taloni ali brez talonov) 
če se kuponske pole lahko dvignejo na kraju kakega 
bančnega zavoda.

2. Taka naročila mora dati naročnik pismeno. 
Z dotičnim pismom se izroče taloni, oziroma če se dobe 
kuponske pole le proti izročitvi vrednostnih papirjev, 
tudi vrednostni papirji.
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3. Vsako tako vložitev potrdi bančni zavod pis
meno. Banka smatra, da je donašalec takega potrdila 
opravičen sprejeti nove kuponske pole, kakor tudi 
eventualno vložene vrednostne papirje.

4. Z oskrbo kuponskih pol potrebne vrednostne 
pošiljatve se izvrže vedno na stroške in nevar
nost naročnika in sicer pošiljatve vrednostnih pa
pirjev in kuponskih pol navadno s polno navedbo 
vrednosti, če ne zahteva naročnik pismeno kake manjše 
cenitve dotične pošiljatve oziroma valornega zavaro
vanja. Če se pa imajo preskrbeti kuponske pole za 
vrednostne papirje, ki so pri banki zastavljeni, mora 
deklarirana oziroma zavarovana vrednost poslovnih 
vrednostnih papirjev in kuponskih pol biti najmanj 
enaka na dotičnih vrednostnih papirjih ležečemu po
sojenemu znesku. Taloni se pošiljajo vedno le re
kom andirani.

5. Za komisijonalno preskrbo kuponskih pol za 
vrednostne papirje se računa, razen poštnine in mo
rebitnih drugih stroškov, kot pristojbina:

a) Če se preskrba kuponskih pol izvrši le proti od
daji talonov: 20 v. pro kuponska pola, najmanj 
pa K 1.—• za vrsto vrednostnih papirjev;

b) če niso vrednostni papirji opremljeni s taloni in 
je preskrba kuponskih pol mogoča le po izročitvi 
vrednostnih papirjev: 40 vin. od kuponske pole, 
najmanj pa K 1.— za vrsto vrednostnih papirjev. 
Za preskrbe kuponskih pol za vrednostne papirje, 
ki so pri banki zastavljeni, ali se kot depot na
hajajo v upravi, se zaračunajo le čisti izdatki.

XII. Konvertiranje vrednostnih papirjevitd.
1. Bančni zavodi sprejemajo naročila:

a) za komisijonalno izvrševanje dobavne 
pravice na novo izdane vrednostne papirje;

b) za komisijonalno izvrševanje vplačil za 
papirje, ki še niso popolnoma izplačani;

c) za komisijonalno oskrbo kolkovanja z 
istočasnim delnim povračilom ali brez povračila in

d) za komisijonalno zameno obligacij, ki se 
konvertirajo, če se preskrba lahko izvrši v 
kraju kakega bančnega zavoda.
2. Rešitev takih naročil se izvrši po posebnih 

določilih, katera izdajo vsakokrat dotična emisijska 
mesta. Ta določila mora na zahtevo naročnik priložiti. 
Bančni zavodi so pa opravičeni, odkloniti prevzetje 
takih naročil, če bi z ozirom na naznanilni ter
min primanjkovalo potrebnega časa.

3. Naročila gori omenjene vrste da naročnik pis
meno in priloži istočasno za dobavo novih titrov ozi
roma za preskrbo vplačanja ali kolkovanja, konvertiranja 
morebiti potrebne delnice, interimske ali dobavne liste, 
oziroma papirje ali obligacije in njih kupone in even
tualno potrebni znesek v denarju.

4. Vsako tako vložitev potrdi bančni zavod pis
meno. Banka smatra, da je donašalec tega potrdila 
opravičen prevzeti vrednostne papirje, ki se imajo iz
ročiti itd.

5. Z izvršitvijo naročil gori omenjene vrste zvezane 
vrednostne pošiljatve se vrše vedno na stroške in 
nevarnost naročnika in sicer navadno z označbo 
polne vrednosti, če ne zahteva naročnik pismeno kake 
manjše cenitve dotične pošiljatve, oziroma valornega 
zavarovanja. Če se pa imajo poslati vrednostni papirji 
itd., ki so pri banki zastavljeni, mora deklarirana ozi
roma zavarovana vrednost poslanih vrednostnih papirjev 
itd. biti najmanj enaka znesku, ki se je na dotične 
papirje posodil.

6. Za komisijonalno izvrševanje dobavne pravice, 
vplačevanje in preskrbo kolkovanja, kakor tudi za za
mene pri konvertiranju vrednostnih papirjev se zaračuna 
razen faktičnih stroškov na poštnini itd. navadno pro
vizija Vi per mille, za vrednosti, ki se imajo dobaviti 
oziroma izplačati, najmanj pa 50 vin.

Iz trgovske prakse.
12 Pri kupčijah, ki so se s pridržkom odobrenja 
sklenile, se mora odločitev o odobrenju izrecno 

naznaniti drugi stranki.
Najvišji sodni dvor je v zadnjem času izdal jako važen 

odlok. Neki trgovski potnik je sklenil s trgovcem na deželi po
godbo na dobavo blaga. Komisijska nota, katero je potnik pustil 
trgovcu, je imela natisnjeno naslednjo klavzulo: „Naročilo se 
pridrži odobrenju tvrdke.“ V resnici tvrdka ni odobrila 
naročila in naročnik ni dobil naročenega blaga. Radi tega je tožil 
tvrdko na odškodnino, ker ni poslala blaga in je poudarjal v 
tožbi, da je klavzula „pridržano odobrenju tvrdke“, čeprav je bila 
obvezna zanj, postala brezpredmetna, ker se tožena tvrdka v za 
dobavo določenem roku ni izjavila, ako sprejme ali ne sprejme 
naročila. Ta molk se pa mora po kupčijskih uzancah smatrati 
kot pritrdilo. O tem se je ponudil tudi dokaz izvedencev. 
Dočim je prva instanca tožbo zavrnila, je druga instanca deloma 
ugodila in navaja v razlogih : Dejstvo je, da je bila pravna moč 
med trgovcem in potnikom dogovorjene kupčije odvisna od odo
brenja tvrdke. Iz tega pa sledi nadalnje vprašanje, če je bila tvrdka 
obvezana, izrecno naznaniti sprejem ali odklonitev naročila 
in če je smatrati opust naznanila kot molčeče odobrenje kupčije. 
Izvedenec se je izrekel, da o tem ne obstoji trajen trgovski običaj, 
toda izjavil je, da je dolžnost rednega trgovca, v tem slu- 
čeju tvrdke, da čimprej obvesti trgovca, če je naročilo 
odobreno ali ne, ker je sicer trgovec opravičen smatrati, da je 
kupčija sklenjena. Po načelih rednega trgovskega prometa (Treu 
und Glauben) je bila tožena tvrdka obvezana, obvestiti trgovca v 
gotovem času, t. j. ko se je informirala o kreditni zmožnosti trgovca, 
če sprejme naročilo ali ne, da bi bilo trgovcu potem mogoče, 
drugje si preskrbeti dotično blago. Tega poprej ni mogel storiti, 
dokler se ga ni obvestilo, kaj je s kupčijo, ki jo je s potnikom 
sklenil. Najvišji sodni dvor je pritrdil tem izvajanjem in zavrnil 
revizijski rekurz. M-n.

13. Register za opravilne knjige je kolkov prost.
Doslej je veljalo pravilo, da se morajo registri k opravilnim 

kolku podvrženim knjigam, bodisi da so vezani z dotičnimi knji-
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gami ali le pritrjeni ali ločeni od njih, kolkovati tako, kakor druge 
opravilne knjige. Upravno sodišče je pa z odločbo z dne 8. oktobra 
t. 1. odločilo, da ti registri niso podvrženi kolku. Če bi torej ostalo 
pri starem, bi se moral takorekoč vsak listič, vsake opazke, ki 
jih rabi knjigovodja pri vpisovanju, kolkovati. Zato je ta odločba 
velike in načelne važnosti.

Raznoterosti.
Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko je imela 

dne 31. oktobra 1907 izredno javno sejo, v kateri se je posveto
vala o belokranjski železnici. Poročilo o tem za kranjsko 
deželo velevažnem vprašanju je imel zbor. svetnik in drž poslanec 
gospod Ivan Hribar. Po obširnem, stvarnem in temeljitem poročilu 
je referent v imenu stalnega odseka predlagal resolucijo, katero je 
zbornica soglasno sprejela. Resolucija slove: „Trgovska in obrtniška 
zbornica za Kranjsko z veseljem pozdravlja dogovor med avstrijsko 
in ogrsko vlado glede izgradnje belokranjske železnice in želez
nice Ogulin-Knin ter pričakuje, da vlada stori tudi vse, kar je 
potrebno za ustanovno-pravno zagotovitev gradnje teh dveh že
leznic; pri tem glede belokranjske železnice izreka prepričanje, da 
bi interesom javnega prometa najbolj odgovarjala proga, katera bi 
od Kumpmantla peljala mimo Črnomlja v Metliko in odtod do 
Karlovca. Kadar se gradnja teh železnic ustavnopravno zagotovi, 
naj se pri oddaji zagotovi delo domačim podjetnikom, oziroma 
delavstvu. Glede na to, da po dogradnji belokranjske železnice 
tudi dogradnja prog Kamnik—Polzela ter Vrhnika—Idrija—Sveta 
Lucija zadobi največjo važnost, naprositi je c. kr. železniško mini
strstvo, da tudi ti dve progi sprejme v železnični investični program 
najbližje bodočnosti.“ Pri razpravi o tej resoluciji je govoril zbor
nični svetnik g. Ivan Kregar, ki je stavljal dodatni predlog, mereč 
na to, da se zaprosi poslanska zbornica, da omogoči zgradbo belo
kranjske železnice zakonitim potom. Ta predlog je ostal v manj
šini. — Zbornica je nato razpravljala o nujnem predlogu zborničnega 
člana g. Ivana B a um g art n er ja , tičočem se aktiviranja paro- 
brodne službe v Brazilijo in v La Plata-države ter po kratki de
bati soglasno sklenila, staviti do c. kr. trgovinskega ministrstva in 
do poslanske zbornice v utemeljeni vlogi prošnjo, da se c. kr. 
trgovinsko ministrstvo in poslanska zbornica zavzameta za 
brezodložno ustanovitev redne parobrodne zveze med Trstom in 
južno Ameriko ter da ob izberi podjetja za ureditev te parobrodne 
službe jemljeta ozir le na popolnoma avstrijsko podjetje.

*
K vprašanju naročnine za telefon. Zvišanje poštnih pri

stojbin je celo lansko leto viselo v zraku Od časa do časa so 
prinašali časopisi vesti o nameravani reformi teh pristojbin ; reforma 
seveda, kakor so po naših običajih v veljavi že od nekdaj, ni 
imela namena biti prebivalstvu v korist, nameravalo se ni olajšanje 
teh bremen, marveč je grozila občutna podražitev občil vseh vrst, 
pošte, telegrafa in telefona. Preprečilo se je sicer povišanje po
štnine od pisem v daljnem prometu in pa uvedba dostavnine od 
brzojavk. Ali tudi kar je prišlo novega v poštnem prometu tako 
denarnem in blagovnem kakor pisemskem, je bilo občutno dovolj 
in je obremenilo v znatni meri promet. Kar je posebno neprijetno 
dimilo ob lanski reformi, je pa povišanje telefonskih pristojbin. 
Dasi se je gradbeni prispevek odpravil, je narasla naročnina za 
telefonske postaje za neverjetno visoke zneske. Kakor po vseh 
drugih kronovinah je bilo tudi pri nas v Ljubljani, kjer imamo 
pritožbe zaradi slabega poslovanja telefonske naprave kot stalno 
točko na dnevnem redu naših prometnih gravaminov, ogorčenje 
občno in splošna nevolja. Od letnih 100 kron je naročnina celo v 
najnižjem razredu, v katerem je dopustnih le 3000 letnih klicev, 
poskočila na 145 kron. Samoposebi se razume, da so naši pokli
cani zastopniki prometnih interesov z vso odločnostjo ugovarjali 
nameravanemu povišanju; znano je, da se je takoj po razglasitvi

novega telefonskega reda protestiralo živahno in energično proti 
podražitvi prepotrebnega občila, katero bi se moralo pač poceniti 
ter postaviti v službo splošnosti in tudi manj premožnih slojev, 
ne pa ga z dragimi taksami priviligirati le za rabo gospodarsko naj
močnejših. Gibanje za razveljavljenje novega telefonskega reda, ki 
je splošno v veljavi od 1. julija 1907, se ni poleglo; zopet in 
zopet se je terjalo znižanje neznosnih zneskov. Pa bilo je vse 
zastonj, tudi niso zalegli očitki, da se je vlada brez utemeljnosti 
sklicevala na potrebo višjih dohodkov od telefona za regulacijo 
službenih prejemkov poštnih uslužbencev, kajti državne finance so 
kar je notorično v nenavadno ugodnem položaju. Sele zadrega 
vlade zaradi odprave nagodbene predloge v državnem zboru je 
prisilila ministrstvo, da je nedavno izdala novo odredbo v zadevi 
telefonskih pristojbin. Časopisi so prinesli vest, da so se tele
fonske pristojbine znižale Ali iz te vesti so iz muhe naredili slona. 
Kar je ugodnosti v novi odredbi, se tičejo le prvih štirih razredov, 
pravzaprav pa pridejo v dobro le nekaterim največjim mestom, 
zlasti Dunaju. V V. razredu, v katerem so telefonska omrežja z 
201—500 naročniki, torej tudi ljubljansko, je le ena izprememba, 
in sicer znižanje za — reci — pet kron. Sicer ostanejo takse 
prav tiste, in sicer za živahen promet (stopnja B) 180 K in 
za mal promet (stopnja C) 145 K. Iz te „reforme“ se vidi, da se je 
prav tam popustilo pri naročnini, kjer je bilo najmanj stvarne 
upravičenosti, zakaj znano je, da so prvič telefonske naprave v 
velikih prometnih središčih nerazmerno boljše kakor pa recimo pri 
nas v Ljubljani, kjer je po vsakem snegu, po slednjem večjem 
dežju izven službe po nekaj prog; drugič pa je evidentno, da je 
telefon v malih mestih s številnimi naročniki in z velikimi distan
cami vse druge vrednosi kakor pa v krajih z nekaj sto naročniki. 
Tako postopanje je naravnost neverjetno! In če se pravi, da se je 
izdajateljstvom časopisov — menda za to, da se jih ohrani pri dobri 
volji — zagotovilo v vsakem primeru uvrstitev v najnižjo stopnjo, 
potem moramo saj za naše razmere dejati, da je tudi ta „privilegij“ 
brez vrednosti, ker je dejstvo, da so uredništva v pretežni meri le 
klicana, ne pa klicatelji. V število pogovorov pa štejejo za vsako 
postajo le klici.

Trgovsko-obrtna zadruga v Ljubljani prične svoje delo
vanje z dne 2. januarjem 1908. Ravnateljem novega denarnega 
zavoda je imenovan g. Avg. Tosti, uradnik Jadranske banke v 
Trstu. Zadružni lokal bo v novi hiši g. dr. Pirca v Sodnijskih 
ulicah. Število že pristopivših zadružnikov je jako veliko.

Zborovanje interesentov tujskega prometa, ki se je
vršilo dne 8. t. m. na Bledu, je zlasti važno v tem oziru, ker se 
je na tem zborovanju sklenilo, da se leta 1909 priredi na 
Bledu razstava za tujski promet. Namen te razstave bi 
bil, predočiti vse predmete domačih industrijcev, trgovcev in 
obrtnikov, ki so v posredni ali neposredni zvezi s tujskim pro
metom. Da imajo v prvi vrsti obrtniki in trgovci največji dobiček 
od tujskega prometa, je brez vsakega dvoma, kajti, koliko se da 
že zaslužiti pri stavbi in opremi, kake vile ali kakega hotela. Za 
vzgled naj samo novedemo. da so pri obnovitvi hotelov „Triglav“ 
v Bohinjski Bistrici, — torej ne pri novi stavbi — zaslužili obrtniki 
28.380 K in trgovci 43.200 K. In ker se bodo razstavila dela in 
predmeti domačih obrtnikov in trgovcev, bodo interesentje videli, 
kaj se lahko doma dobi in ne bodo več dobavili od drugod. 
Ravno tako bodo tujci, če jim bodo stvari ugajale, kupili na 
Kranjskem ali vsaj v nakup interesentom priporočali. Ko se bo 
vsa zadeva uredila, poročali bomo o pripravljalnih delih obširnejše. 
Danes smo le hoteli pri naših trgovcih vzbuditi zanimanje za 
udeležbo. *

Znižanje sladkornega davka. Kakor znano, je davek na 
sladkor jako velik, na 100 kg 38 K. Ker je sladkor dandanes že
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občna potrebščina tudi za najnižje sloje, se je pričela akcija za 
znižanje tega davka. Vlada je deloma pripravljena za znižanje, in 
sicer takole: takoj za 6 K, leta 1914 za 3 K in leta 1917 zopet 
za 3 K. Nekatere stranke pa zahtevajo takojšnjo znižanje za 12 K 
oziroma za 8 K in kasneje še več. Proračunski odsek državnega zbora 
je sklenil predlagati, da se sl. septembrom 1908 zniža za 8 K 
in pozneje za 4 K. Doslej ta zadeva še ni rešena in lahko še 
nastane kriza v ministrstvu, ker namerava finančni minister od
stopiti, ako se ne ugodi vladnemu predlogu.

*
Za predsednika novoustanovljeni penzijski zavarovalnici 

privatnih uradnikov je imenovan, kakor se čita v časopisih, bivši 
poljedelski minister grof Auersperg. Zavarovalnica se aktivira 
prihodnje leto. *

Poizvedbe o otroškem delu v Avstriji. V Avstriji manjka 
dosedaj natančne in zanesljive statistike o delu otrok v raznih 
podjetjih. Poizvedbe, ki so se vršile na mnogih krajih, imajo le 
krajevno vrednost in ker so jih dognale skoro povsem le zasebne 
korporacije, so večinoma zelo pomanjkljive in zato ne nudijo prave 
slike tozadevnih razmer. Kakor povzamemo iz lista „Soziale Rund
schau“, je trgovsko ministrstvo v sporazumljenju z drugimi ude
leženimi ministrstvi sklenilo, da uvede oficijalne poizvedbe o porabi 
otrok pri delu^vsake vrste, kajti te razmere potrebujejo zelo pojasnil. 
Poizvedbe so se poverile delavsko-statističnemu uradu v trgovskem 
ministrstvu. Poizvedbe raztegniti na vse delajoče otroke na Avstrij
skem ni kazalo, zato je imenovani urad najprej v posameznih 
deželah izbral stroke različnega gospodarskega značaja. V poštev 
so prišli n. pr. velika mesta, industrijski kraji, domače industrije, 
manjša mesta in trgi brez posebne industrije in dela na domu, 
dalje ozemlja, kjer prevladuje poljedelstvo, živinoreja, gozdarstvo, 
vinogradništvo, sadjereja itd. V teh krajih se bodo torej potom 
šolskih oblastev razposlale na vse ljudske in meščanske šole na 
Kranjskem, Goriškem in Gradiščanskem, v Istri, Dalmaciji, Ga
liciji in Bukovini ter tudi na obstoječe ponavljalne, oziroma pri
pravljalne in nadaljevalne šole vprašalne pole, ki imajo namen 
pojasniti delo otrok do 14 leta, ki obiskujejo te šole. Vpra
šalne pole so trojne vrste, in sicer šolske, razredne in individualne 
za vsakega delujočega otroka. Šolske vprašalne pole, katere 
izpolni šolsko vodstvo, vsebujejo najprej nekaj vprašanj o organi
zaciji pouka na dotični šoli; v ostalem pa nudijo vodstvu priliko, 
da se splošno, in sicer če mogoče na podlagi poprej se vršeče 
učiteljske konference izreče o načinih dela otrok v njih šolskem 
okrožju. V teh polah izjavi eventualno tudi šolski ali kak drug 
pri poizvedbah udeležen zdravnik svoje mnenje o vplivu dela na 
zdravstveno stanje šolske mladine. Veliko krajši je razredna 
vprašalna pola, oziroma pola za ponavljalne ali pripravljalne 
šole. Ta izkazuje samo skupno število otrok, ki obiskujejo dotični 
razred, oziroma ponavljalno šolo, po starosti in spolu ter navaja 
število otrok, ki so zaposleni pri kakem delu. Najvažnejše opravilo 
pri poizvedbah izvršuje brezdvomno individualna vprašalna 
pola, katero praviloma izpolni razredni učitelj ali učiteljica, ozir. 
dotična učna oseba, ki vodi ponavljalno šolo. Za otroke, ki niso v 
nobenem razredu, a so zaposleni pri kakem delu, izpolni šolsko 
vodstvo vprašalno polo. Taka vprašalna pola se mora izpolniti za 
vsakega šoloobveznega ali ponavljalno šolo obiskujočega otroka v 
starosti do 14 let, ki je med šolskim letom 1907/8 ali v prejšnjih 
glavnih počitnicah izvrševal kako delo, bodisi pri poljedelstvu, 
gozdarstvu, pri lovu, pri ribarstvu, v rudokopih, domači industriji 
ali delu na domu, v tvorniških obratih, pri rokodelskih, v gostil
niškem obrtu, v trgovskem ali transportnem podjetju, v domačem 
gospodinjstvu ali sicer kako delo kakor na primer pri gledaliških 
podjetjih in drugih javnih produkcijah kot seli-raznašalci, kroš
njarji, postavljalci kegljev itd. Pri tem ne bo nobenega razločka, 
če se je strokovno delo v kakršnikoli obliki posebej plačalo ali ne

in se mora tukaj ozirati tudi na one otroke, ki so delali izključno 
za svoje stariše ali stanovanjske gospodarje v njih obratu ali go
spodinjstvu. Izpolnitev vprašalne pole odpade le pri onih otrokih, 
ki niso v zgoraj omenjennm času opravljali nobenega dela ali ka
tere so starši in stanovanjski gospodarji porabljali le izjemoma za 
malenkostna dela. Vprašalne točke, ki se morajo za vsakega pri 
delu zaposlenega otroka odgovoriti, se tičejo starosti, spola, rod
binskih razmer in stanovanjskega gospodarja otrokovega, dalje na
čina njih opravil in dela, delovnega časa, plače in zdravstvenih 
razmer otrok, njegovega obnašanja v šoli in šolskega obiska. Ne 
glede na izjavo zdravnika o zdravstvenem stanju otrok bodo za
htevana pojasnila gotovo lahko dali učitelji že na podlagi opazovanj 
v svojem poklicu ; kjer pa v posameznem slučaju ne bo zadosto
valo poznanje razmer, se bo pomagalo s primernim izpraševanjem 
otrok ali s poizvedbami pri njih stariših in sorodnikih ali pa pri 
drugih zaupanja vrednih osebah. Kajpada bo moral učitelj take po
datke še preskušati.

*
Kriza na denarnem trgu. Denarni svet je še vedno raz

burjen radi zelo resnega prevrata na denarnem trgu, kateri vlada 
sedaj v združenih državah amerikanskih. Situvacija na denarnem 
trgu je taka, kakor je že nismo videli mnogo let. Začetek tega 
poloma je napravila haussešpekulucija na njujorški borzi in ba
kreni krah. Rapidno znižanje cene bakra je imelo posledico, da je 
postala večina vseh večjih tvrdk, ki je kupčevala z bakrom, insol- 
ventna, in tiste banke, ki so bile udeležene pri teh tvrdkah, so 
prišle v denarne stiske. To je dalo povod krahu. Polomu je sledil 
polom. Boječe in preplašeno ljudstvo je dvigalo svoj denar — na
ložen pri najrazličnejših bankah in trustnih družbah. Raditega pri
manjkuje v Ameriki kovani denar, zlasti zlato. Ljudstvo je več 
kakor 2 miljardi dolarjev odtegnilo prometu, katere spravlja doma 
ker jih več ne zaupa bankam. Mnogo uglednih bank je moralo 
deloma prisiljenih od države takoj svoja podjetja zapreti, ker svojih 
vlog niso mogle izplačati. Nastala je splošna kriza. Na pomoč bi 
morala priti od države avtorizirana centralna banka, ki je pa ni. 
Ameriki ni preostajalo drugega, kakor da gleda na to, kako dobiti 
iz Evrope denar. Hud boj je nastal med Evropo in Ameriko baš 
radi zlata. Jesen pa je bila za to najbolj ugoden čas. Bombaževa 
in žitna letina je bila v Ameriki ugodna. Mnogo je bilo teh iz
delkov eksportiranih v Evropo, da bi se s tem spravilo čim več 
denarja v Ameriko. Ker pa je Amerika vedno več zlata zahtevala 
(v enem dnevu je dobila iz Anglije 48 milijonov kron), je nastala 
za evropejske banke nevarnost, da izgube svoje zlato. Zoper to so 
se pa zavarovale na ta način, da so obrestno mero zvišale. (Avstro- 
ogrska banka na 6°/0, nemška banka na 7‘/2°/o, angleška banka 
na 7% in francoska banka na 4°/0.) Ni izključeno, da tudi nas v 
Avstriji še doleti enaka kriza, ker je ogromna vsota vlog naložena 
v industriji ali celo v hipotekah. Ta denar se pa zelo težko reali
zira. Zato naj pazi vsak denarni zavod in naj vsaj del vlog na 
drugi način (efekte, trgovske menice) naloži, ker tako dobi ljud
stvo zaupanje do zavoda, ako mu more vsako vlogo na zahtevo 
izplačati. __ O.

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Poštne položnice v prid zakladu trgovske bolniške blagajne 

nam je poslal gospod Anton Kocuvan, trgovec v Šoštanju. 
Prosimo tudi druge gg. trgovce za vpošiljanje položnic, nerabljenih 
poštnih vrednotnic in meničnih golic.

*
Za zaklad trgovske bolniške blagajne za Spodnješta

jersko je darovala južnoštajerska hranilnica v Celju K 300, za kar 
izreka slov. trg. društvo v Celju imenovanemu zavodu tem potom 
najtoplejšo hvalo.

Potrebo trgovske bolniške blagajne za Spodnještajersko po
jasnjevali smo že opetovanokrat in srčno nas veseli, da tudi zgoraj
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omenjeni zavod to potrebo s svojim veledušnim darom tako lepo 
v zgled drugim narodnim zavodom odobrava.

Prosimo torej tem potom vse slovenske denarne zavode, da 
se posebno o priliki novoletnih zaključkov spominjajo našega zaklada 
za prepotrebno ustanovitev trgovske bolniške blagajne, katere ugod
nosti bodo uživali tudi uradniki slovenskih denarnih zavodov.

Da se naša želja izpolni v kolikor mogoče obili meri, v 
to nam naj tudi pomagajo naši gg. poverjeniki in gg. trgovci 
sploh, ki so čestokrat pri raznih posojilnicah v odboru.

Čimprej naberemo potrebni kapital, tem prej bo mogoče 
ustvariti bolniško blagajno.

Društvene vesti.
Sestanki našega društva s predavanji. Dne 9. novembra 

se je vršil sestanek članov v restavraciji pri Auru. Govorila sta 
gg. Ivo Jebačin ml. in dr. Viktor Murnik o češki trgovini 
in industriji ter o razstavi v Pragi leta 1908. Dne
23. novembra je bil sestanek v restavraciji „Narodnega doma“.
Govoril je g. Silvester Škerbinec o avstrijskem eksportu 
in o svetovni trgovini. Na tem sestanku sta se pritožila 
gg. Drčar in Železnikar glede neznosnih razmer na državnem in 
južnem kolodvoru v Ljubljani. Dalje je naznanil g. Berjak en 
slučaj umazane konkurence. V obeh predmetih je razpravljal odbor 
v seji dne 8. decembra ter vse potrebno ukrenil. Dne 14. t. m. je 
bilo predavanje našega društva v salonu hotela „Ilirija“. Govoril 
je diplom, eksportni akademik g. Melhijor Tomec o trgovski 
politiki napram inozemstvu. Vse 3 prireditve so bile iz
borno obiskane. Znamenito predavanje g. Tomca priobčimo v 
našem listu. *

VII. redni občni zbor našega društva bo v nedeljo, dne 
26. januarja 1908 ob 10. dopoldne v društvenih prostorih. Dnevni 
red priobčimo v prihodnji številki.

Trgovski koledar za leto 1908 je dosegel popoln uspeh, 
kar spričuje dejstvo, da ga imamo le še kakih 40 iztisov v zalogi. 
Koledar vsebuje veliko praktične in za vsakega poučne vsebine. 
Vse interesirane kroge opozarjamo še enkrat, naj po koledarju 
hitro posežejo, ker bo, kakor kaže, koledar skoro razprodan. Cena 
s poštnino vred 1 K 20 v. *

Kilometrični kazalec z navodili o reklamacijskem po
stopanju na železnicah je izdalo naše društvo. Knjižica obsega 
68 tiskanih strani tei stane s poštnino vred 70 v.

*
Članarina. Gg. člane in naročnike, ki članarine, oziroma 

naročnine za tekoče leto še niso poravnali, prosimo, da to z ozirom 
na računski zaključek čimprej store in s tem tudi prihranijo društvu 
stroške za zazpošiljanje zopetnih opominov.

*
Himen. Poročili so se sledeči člani našega društva: Dne

24. oktobra g. Hinko Richter, trgovec v Ljubljani z gospico
Urško Traven iz Ljubljane; dne 11. novembra: g. Mart. Šetinc, 
trgovec na Vrhniki z gospico Betiko Burgerjevo iz Postojne in 
dne 19. novembra: g. Božidar Pavčič, trgovec v Ljubljani z 
gospico Marijo Stergar iz Ljubljane. Novoporočenim naše iskrene 
častitke ! *

Darila. Za trgovski dom sta poslala g. Jos. Boncelj v 
Železnikih 5 K in g. Lj. Muc. v Toplicah 1 K 10 v. Zahvaljujemo 
se darovateljema z željo, da bi ju še mnogi posnemali.

*
Podpora. Slavna trgovska in obrtniška zbornica je podelila 

v seji dne 30. novembra 1.1. našemu društvu 500 K podpore. 
Slavni zbornici izrekamo za to podporo iskreno zahvalo s prošnjo, 
da nam obrani svojo dosedanjo naklonjenost tudi v bodoče.

*

Zabavni večer povodom vseslovenskega trgovskega shoda 
dne 20. oktobra je krasno uspel. Veselični odsek se je res potrudil, 
da je našel na tem večeru vsakdo zabavo. Društveni pevski zbor 
je rešil svojo nalogo prav lepo ter žel obilo priznanja. Tudi godba 
je bila prav dobra in marljiva. Veselica se je končala s plesom. 
Z veseljem smo opazili, da se tudi člani izven odbora živo zani
majo za društvo, kar je veliko pripomoglo k lepemu uspehu in 
izbornemu redu. Odbor stori le svojo dolžnost, da izreka na tem 
mestu vsakemu posamezniku, ki je pripomogel do tako lepega 
uspeha, svojo toplo zahvalo. ;i.

Plesni venček priredi naše društvo v soboto, dne 18. janu
arja 1908 v veliki dvorani „Narodnega doma“. Za to prireditev se 
veselični odsek že marljivo pripravlja. Pričetek ob 8. zvečer. 
Vstopnina 2 K za osebo. Čisti dobiček je namenjen polovica za
kladu za „Trgovski dom“ in polovica podpornemu zakladu za 
onemogle člane našega društva.

••b
Poročil o zadnjih odborovih sejah ne moremo priobčiti 

vsled pomanjkanja prostora.

Čeke so poslali gg. Anton Cvenkel, Št. Peter v Savinski 
dolini, Čadež, Ljubljana, Al. Gatsch, Kostanjevica, neimenovan 
Litija, neimenovan, Slap pri Idriji, Karel Seunig, Ljubljana in 
Herman Zirnstein, Ljubljana. Lepa hvala!

*
Kava v prid zakladu za „Trgovski dom“. Vse društve- 

nike in prijatelje društva opozarjamo na izborne izdelke prve 
jugoslovanske tovarne za kavne surogate v Ljubljani. Vsakega 
slovenskega trgovca in trg. sotrudnika dolžnost je, da podpira to 
domačo industrije s tem, da spravi čim več njenih izdelkov v 
promet. Na ta način se ne koristi le podjetju, marveč se pomnoži 
tudi zaklad za „Trgovski dom“, v čigar prid se prodajajo kavini 
surogati te tovarne. *

Izkaz društvene posredovalnice. V službo se sprejmo : 
1 poslovodja, manufakt. stroke, 1 poslovodja meš. stroke, 2 knjigovodja 
in korespodenta za Ljubljano, 1 knjigovdja in korespondent za Celje,
1 skladiščnik špec. stroke, 6 pomočnikov mešane stroke, 2 po
močnika špecerijske stroke, 2 pomočnika modne in galanterijske 
stroke, 1 kontoristinja, 1 blagajničarka (starejša), 2 blagajničarki 
vešči tudi prodaje, 3 prodajalke, 6 učencev. Službe iščejo: 3 kon
toristi, 4 knjigovodje, 3 potniki, 18 pomočnikov mešane stroke. 
6 pomočnikov špecerijske stroke, 4 pomočniki manufakturne stroke, 
3 pomočniki železninske stroke, 3 pomočniki modne in galanterijske 
stroke, 16 kontoristinj, 8 blagajničark, 5 prodajalk in 2 učenki. 
Posredovalnica posluje za delodajalce popolnoma brezplačno, za 
delojemalce proti mali odškodnini.

Trgovsko bolniško in podporno 
društvo v Ljubljani.

Seja dne 22. oktobra: I. V društvo so bili sprejeti 3 člani,
2 člana sta se odklonila radi neugodnega zdravniškega izpričevala. 
II. Obolenje je naznanilo 30 članov med temi so bili sprejeti
3 člani v Leonišče in 2 člana v deželno bolnico. III. Bolniški 
stroški so se izplačali 18 članom v domači oskrbi v znesku 
K 1778'42 in Leonišču za zdravljenje 6 članov K 824 66. IV. Redni 
član, g. Karel Lappain je podaril društveni knjižici 105 zvezkov 
časopisa „Die Zeit“, za kar se mu je izrekla pismeno zahvala 
Dopisov se je rešilo 42. *

Seja dne 10. t. m. : I. V društvo sta se sprejela 2 člana ; 
II. Obolenje je naznanilo 26 članov, med temi sta bila sprejeta dva 
člana v Leonišče; III. Bolniški stroški v znesku 1657 K 74 v so 
se dovolili 16 članom; IV. Drugih 52 došlih dopisov se je točno 
rešilo.
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