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SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur“ 
in „Slovenskega trgovskega društva v Celju“.

Letnik V. V Ljubljani, dne 15. januarja 1908. Št. 1.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom"!
Naša trgovinska politika napram 

inozemstvu.
Predaval v društvu „Merkur“ g. abit. eksport, akad. M. Tomec.

Prijetna naloga mi je, govoriti o naši trgovski 
politiki napram inozemstvu, prijetna zato, ker so novo- 
sklenjene trgovinske pogodbe Avstro-Ogrske s tujimi 
državami še v živem spominu. Človeka sodimo po 
delih, spoznavajmo tudi našo trgovinsko politiko po 
nje delovanju.

Predno preidem na posameznosti, naj mi bo do
voljeno, razjasniti nekoliko pojme, ki jih bomo srečali 
v naslednji razpravi. Napredek na tehničnem in organi
zacijskem polju sedanjega gospodarskega življenja za
hteva vsled vedno se množeče produkcije, da poišče 
država svojim izdelkom odjemalcev v inozemstvu. Tu 
pa naleti največkrat na velike ovire. Tuja država je 
zaprla svoje meje z mogočnim carinskim tarifom, potom 
monopola, uvozne prepovedi, slednje posebno glede 
živine. Države, mogočne glede gospodarstva, ne zapirajo 
svojih mej s carinami. Toda dandanes je Anglija edina 
država, ki se drži principa proste trgovine, a tudi tu 
so se pojavile mogočne struje, ki zahtevajo, da se meje 
tujemu blagu zapro. Prosta trgovina zahteva, da se 
odstranijo vse nasprotujoče ji ovire avtonomno, to je 
potom odstranitve na eni strani, ne da bi pogodba s 
tujo državo to zahtevala in ne da bi bila s tem vezana 
tuja država odstraniti tudi svoje carine. Carinski tarif 
je dobil pri nas veljavo vsled zakona z dne 13. febru
arja 1906. Če si ogledamo avstrijski carinski tarif, 
najdemo v njem poleg raznih drugih določil dvoje 
vrste carinskih postavk; prva je splošni tarif; ta velja 
za vse one države, s katerimi nimamo nikakih pogodb. 
V drugi koloni so navedeni carinski zneski za one 
države, katere so sklenile z Avstro - Ogrsko trgovinske 
pogodbe.

Trgovinska pogodba veže dvoje držav glede med
sebojnega gospodarskega prometa. Prejšnje čase je 
veljal princip, da smejo le neodvisne države sklepati 
trgovinske pogodbe. Toda pogodbe, ki so jih sklenile 
države, odvisne od Turčije, kakor Bulgarija, nas uče,

da ta princip ni dolgo veljal. Večkrat se države tudi 
same prostovoljno odpovedo ti pravici, n. pr. kneževina 
Liechtenstein, angleške kolonije v Južni Afriki, ki imajo 
med seboj carinsko zvezo i. t. d. V državi se mora 
pogodba potrditi po postavodajnih korporacijah. List 
pravi, da je trgovinska pogodba med dvema državama 
dobra le, če si olajšujeti obe državi medsebojno uvoz 
naravnih pridelkov ah pa če si olajšujeti medsebojno 
uvoz industrijskih proizvodov. Zdrava trgovinska po
godba more torej obema državama znižati odgovar
jajoče produkte. Pripomnim, da je List ustanovil 
moderno politiko visokih carin.

Nove trgovinske pogodbe se naslanjajo vse na 
vezane carine, vsled tega je šele mogoče varno iz
važati, ker industrija lahko računa z nespremenljivimi 
carinami. V večini trgovinskih pogodb najdemo klav
zulo, ki daje državi največje ugodnosti. To 
nam je razumeti tako, da postane država, na katero 
se nanaša klavzula, deležna brez posebnih pogajanj 
vseh ugodnosti, karkoli se jih dovoli kaki drugi državi.. 
Frankfurtski mir (1871. 1.) je državna pogodba, ki daje 
največje ugodnosti Nemčiji in Franciji. Teh ugodnosti 
smejo biti deležne le še Avstro - Ogrska, Rusija, Anglija,. 
Švica, Belgija in Holandska. Ta slučaj nam kaže, da 
se da poprej omenjena klavzula omejiti tudi glede 
števila držav, ki so je deležne. Ker ni niti Italije, niti 
Španije med temi državami, Francija lahko ž njima 
sklene carinsko unijo. Carinska unija ah zveza obsega 
skupnost carinskega tarifa in trgovinskih pogodb. Pred 
par leti se je mnogo govorilo, da hočeta Srbija in Bul
garija skleniti tako unijo. To ni bilo mogoče vkljub 
vsem prizadevanjem obeh držav, ker sta hoteli obdržati 
vsaka svojo trgovinsko politično prostost in so manjkali 
potemtakem vsi predpogoji carinske zveze.

Važen del trgovinskih pogodb tvorijo določila 
glede obdačenja. Princip je, da se sme tuje blago 
le obdačiti, če je enako domače blago podvrženo 
istemu davku. Posebno interesanten je ta v naši stari 
pogodbi s Srbijo, a ker se ravno pripravlja nova po
godba, nočem izgubljati časa z zgolj teoretično-intere- 
santnimi problemi. Pogodba z Egiptom pravi, da skupna

l
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vsota davka ne sme več znašati, ko 2 % vrednosti blaga. 
Slično se stipulira to vprašanje v pogodbi z Grško.

Monopoli so v trgovinskih pogodbah enaki 
uvoznim prepovedim. V Srbiji n. pr. so monopoli 
isti, ko pri nas, torej sol, tobak, streljiva. Vendar sme 
Srbija vpeljati še 4 nove monopole, namreč na vži
galice, cigaretni papir, alkohol in petrolej. Japonci 
imajo monopol na kafro. Bulgarija sme vpeljati iste ' 
monopole, ki jih Avstro - Ogrska že poseduje in katere 
bo ta še vpeljala. Kako daleč sega misel monopolizi
ranja, nam svedoči ideja, ki se je sprožila v Nemčiji, 
da se podvrže državnemu monopolu tudi elektrika !

Važna točka v trgovinskih pogodbah so p r e m i j e. 
Kot prvi početek premij nam je smatrati restitucijo. 
Tako je bilo n. pr. pri sladkorju. Tu so bile skrite I 
premije. Nato se je določilo 18 milijonov K, ki naj se j 
razdele med sladkorne tovarne. Šele konvencija v I 
Bruslju je odpravila ta zistem, in ker je sedaj pristopila I 
konvenciji tudi Rusija, je zistem premij pri sladkorju 
odpravljen. Nasledki bruseljske konvencije so, da se je 
svetovna cena sladkorju zvišala, nasprotno je pa padla 
cena v tuzemstvu, posebno, ker se niso mogli združiti 
producentje v kartele. Ker je padla cena, se je povečal 
konzum, sladkor so začeli rabiti tudi v drugih indu
strijah. Kakor znano, se bode pri nas znižal davek na j 
sladkor in se ravno sedaj vrše tozadevna dela. V 
Nemčiji se je to že zdavno izvršilo, a po starem zistemu 
in navadi koraka Avstrija glede gospodarskih izboljšanj 
vedno vsaj leto dni za Nemčijo. Ker je Nemčija sklenila j 
pred meseci pogodbo z Združenimi državami ameriškimi, 
bo najbrž tudi Avstrija to storila, seveda po starem 
receptu, šele čez eno leto.

Trgovinske pogodbe obsegajo često tudi dolo
čila glede varstva vzorcev in varstvenih 
znamk. Tu sta dva zistema; prvemu je podlaga pri
oriteta naznanila, drugemu pa izvrševanje. Ta zistem 
rabijo zahodne evropske države, oni pa je podlaga 
nemškega prava glede omenjene točke. Tujezemec 
mora registrirati pri nas znamko v Avstriji in Ogrski. 
Francosko pravo ščiti le znamke podjetij, ki imajo 
naselbine v Franciji.

Veterinama določila tvorijo nadaljni del 
trgovinskih pogodb. Prva država, ki je poskusila potom 
veterinarne postavodaje doseči koristi, je bila Anglija, j 
Tudi avstrijski agrarci so si stekli žalostnih zaslug, da 
so potom prepovedi uvoza živine iz Srbije okoristili 
živinorejce na nečuven način na stroške vseh drugih 
stanov, ki tvorijo v Avstriji pretežno večino prebivalstva. 
Pri tej priliki poudarjam, da je Avstro-Ogrska že pred ! 
leti postala industrijalna, ker je le 45 % poljedelske, 
55 % države pa je posvečenih industriji. Napačno je 
torej mnenje, da je Avstrija poljedelska država. Res je 
naš novi carinski tarif pravi slavospev agrarcem, carine 
na žito so horendno visoke, a vzrok temu je bila

strankarska premoč agrarcev v prejšnjem parlamentu, 
ki je potrdil tarif. Manjšina poljedelcev uživa pri nas 
vse dobrote novega tarifa, ostali stanovi pa morajo 
trpeti, no, saj smo vendar patrijotični Avstrijci, torej 
le potrpimo, da bo bolje! A prepričani bodimo, samo 
od sebe se to ne bo izboljšalo, treba bo hudih bojev !

Važne so odredbe glede transporta in bro
darstva. Nemčija nam je dopustila plovstvo ob nje 
obrežju, tako tudi Italija, izvzemši nacij, ribarstvo nepo
sredno ob obrežju, Anglija istotako. Tu naj mi bo dovo
ljeno poseči v zamotane določbe pomorskega prava, da 
definiram, kaj je obrežno brodarstvo. Obrežno brodarstvo 
obstaja po cesarski določbi z dne 20. dec. 1839 le, če 
oskrbuje ladja med posameznimi našimi lukami transport 
ljudi in blaga. To pravico imajo pri nas Nemčija, 
Anglija, Italija, Holandska, Rusija, Liberija in Maroko. 
V resnici pride tu le Italija v poštev. Ribarstvo je do
voljeno v obrežnih vodah le domačinom, z izjemo. Ta 
izjema so Chioggioti, italijanski ribiči, ki imajo staro
davno pravico ribariti ob avstrijski obali v razdalji 
1 morske milje od obrežja. Kaj so obrežne vode? Če 
govorim razločno 5 km širok pas ob obali, ali kakor 
pravi stara pomorska postava, vse vode v obsežju 
topove krogle, izstreljene iz obrežnega topa. To navedem 
le zato, da pokažem, kako negotove so še določbe 
pomorskega prava. V pomorskopravnih določbah trgo
vinskih pogodb je urejena tudi pomoč. Obojestranske 
oblasti se naj po mogočnosti udeležujejo rešilnega dela 
pri nesrečah na morju. Pravica do na obrežje naplav
ljenih stvari, katera je bila preje povod tolikim bar
barstvom, je v pogodbah izrecno odpravljena. Sme se 
zahtevati le nekako rešilno premijo, blago pa je oddati 
na bližnji konzulat.

V večini je zajamčena tudi enakost glede mitnin 
na cestah in rekah.

V nekaterih trgovinskih pogodbah so tudi določbe 
glede delavskega zavarovanja i. dr. V trgovinski 
pogodbi z Nemčijo je n. pr. določba, da morata obe 
državi delavce po možnosti podpirati in kolikor mogoče 
ž njimi enako postopati. Seveda je ta „kolikor mogoče“ 
v stanu, opravičiti vsa, še tako krivična ravnanja Nemčije 
z našimi delavci.

Tudi razsodišča so omenjena v trgovinskih 
pogodbah. Tako n. pr. ima naša stara pogodba z leta 
1869. s Siamom določeno, da se v spornih točkah 
postavi razsodišče. Švica je leta 1833. nasvetovala 
Združenim državam ameriškim, da se nastavi razso
dišče za trgovinsko - politične spore. A Amerikanci si 
ne dajo ničesar svetovati od stare Evrope, zato tudi 
ta misel ni dobila konkretnega značaja. Švica je nato 
vendar ustanovila razsodišče z Italijo in Rumunijo. 
Leta 1902. si je 17 ameriških držav ustanovilo trgovinsko- 
politično razsodišče. Leto nato sta Francija in Anglija
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storili isto. Danes imamo okoli 50 takih razsodišč 
na svetu.

Tudi mi imamo klavzule, tičoče se teh razsodišč v 
trgovinskih pogodbah z Nemčijo, Švico, Italijo in s 
Siamom. (Konec prih.)

O modernem trgovanju.
. I.

Namen in smoter trgovine je, da posreduje pri 
menjavi blaga. Delo se vedno bolj deli. Vsled tega 
število za menjavo potrebnih dejanj vedno bolj narašča 
in vedno težavnejše je zadoščati o pravem času in v 
pravi meri obstoječim potrebam. S tem pa raste pomen 
onega narodnogospodarskega delovanja, ki producente 
in konzumente oprošča te skrbi in ki ustvarja posebno 
gospodarsko panogo — trgovino. Da pa more trgovec 
o pravem času zadoščati vsem obstoječim potrebam, 
je navezan predvsem na komunikacijska sredstva. Naj
večje važnosti za razvoj modernega trgovskega obrata 
je torej razvoj prometnih sredstev.

Ceni in hitri transport dovaja mnogo predmetov 
nanovo v promet, druge zopet uvaža v še oddaljenejše 
kraje. Vse to za transport zmožno blago množi trgovske 
operacije, ki se razširjajo do najoddaljenejših točk ob
ljudene zemlje. Hitrost transakcij omogočuje vsakemu 
trgovcu letni promet, ki daleko presega njegovo pre
moženje. Vsled varnosti transporta, konstantnih tarifnih 
postavkov, natančnosti in rednosti v prometu se je zelo 
zmanjšal riziko trgovskih podjetij, kar je trgovskemu 
stanu pripomoglo do večjega ugleda. Vedno bolj in bolj 
razširja trgovec svoje zveze in stike v druge dežele, 
druge svetovne dele. Ker se trgovske operacije hitro 
razvijajo, tedaj more z enakim kapitalom kakor prej 
obseg svoje kupčije kvantitativno pomnoževati. Ker je 
transport cenejši, zavarovalne premije nižje in ker se 
vsled varnega transporta kapital manj uničuje, je tudi 
cena blaga vedno nižja, kar še bolj pospešuje razvoj 
trgovskega delovanja. Konkurenca je vedno večja in 
regulira dobiček, ki se vsled tega bolj in bolj ravna 
po stroških produkcije. Če hoče trgovec konkurirati s 
pomočjo kolikor mogoče nizkih cen, mora izrabiti vse 
prednosti pri nakupovanju in transportu in kar najbolj 
gospodarsko vporabiti svoje obratne kapitalije. Vse to 
je dovedlo do raznih prometnih olajšav, katerih skupni 
smoter je: prihranitev dela, kapitala in časa. Tudi v 
trgovini prihaja tendenca do veljave, da naj se ne išče 
velikega dobička, ampak naj se obrat pri percentualno 
majhnem dobičku kolikor mogoče zveča — torej prehod 
k veletrgovini. Posledica tega je, da majhna 
trgovska podjetja polagoma izginevajo. Le kramarjev in 
detajlistov se ne dotika ta razvoj, ker je nakupovanje 
na drobno še vedno potrebno za gotove ljudske sloje

in pa za razne blagovne vrste, in ker ljudstvo vsled 
svoje komodnosti podpira to detajlno prodajanje.

Varnost transporta in pa možnost, v vsakem času 
poljubne kvantitete blaga transportirati in transportne 
stroške vnaprej določiti, so bili merodajni činitelji za 
razvoj terminske kupčije, ki je šele zdaj mogoča za 
vse kategorije surovin. Isti vzroki, ki olajšujejo trgovske 
operacije na dolge roke, so pospešili tudi špekulacijo, 
ki brezdvomno ne vpliva slabo na cene, ki naj odgo
varjajo pravemu razmerju med popraševanjem in ponu
janjem. Pri tem igra kar največjo vlogo telegraf in 
telefon. O teh hočemo še pozneje govoriti. Neizmerno 
narasli promet reprezentira vrednostne količine, katerih 
ne morejo odtehtati vse dragocene kovine sveta. Vsled 
tega so se razvile v trgovskem prometu oblike, ki 
omogočujejo brez vporabljanja kovinskega denarja 
sklepanje najrazličnejših kupčij. Pri tem se predvsem 
vporablja kredit, ki je dandanes skoro večjega po
mena nego kapital, tako da smemo današnjo gospo
darsko metodo nazivati kot kreditno gospodarstvo, 
dočim nazivamo prejšnji dve naturalno in denarno 
gospodarstvo.

Naj omenimo še neke značilne pojave prejšnjih 
trgovskih razmer, ki so skoro popolnoma izginili in 
katerih naslednice, kajpada v bistveno izpremenjeni 
obliki, so današnje industrijske razstave : semnje. Masa 
blagovnih množin, ki krožijo v trgovskem prometu celo 
manjših teritorijev, je prevelika, da bi se jo moglo 
samo na enem kraju zbirati. Dandanes zadošča majhen 
vzorec, na podlagi katerega se potem sklepajo kupčije 
z zelo oddaljenimi osebami; in med naročitvijo za 
odpošiljatev in dohodom blaga poteče le malo časa. 
Tudi se z obiskovanjem semnjev in prevažanjem večjih 
množin blaga in še celo brez prave gotovosti, da se 
to blago tudi proda, izgubi preveč časa in kapitala ; in 
tudi če bi se še toliko blaga prodalo, bi bil dobiček le 
minimalen. Poprej so bili semnji posebno za dežele 
ki so bile oddaljene od morja, edino sredstvo, da so 
bile tudi one deležne svetovne trgovine. Transport po 
suhem je bil drag, nevaren in izpostavljen neštetim 
slučajem ; in trgovec se je šele takrat k temu odločil, 
če je imel upanje da mnogo proda. Vsled tega se je 
koncentrirala kupčija na določene dneve v letu, v ka
terih so nakupili za dobo do prihodnjega semnja. 
Najboljši in najpripravnejši kraji za semnje so bila mesta, 
za njihovim zidovjem je bilo trgovčevo blago varno. 
Tu so imeli trgovci in konzumenti priliko osebno ob
čevati, kupčije sklepati po najkrajšem potu, dolgove in 
terjatve izenačevati. Ko se je razvila pošta, je postal ta 
osebni stik pri sklepanju kupčij popolnoma nepotreben, 
in železnice so vedno pripravljene poljubne množine 
blaga za majhno nagrado prevažati. V vsakem večjem 
mestu je dandanes permanenten semenj ; namesto bla
govnih razstav imamo industrijske razstave, na katerih

1*
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so razstavljene poskušnje in vzorci blaga. Na teh 
razstavah se konzumirajočemu občinstvu kaže način 
izdelovanja ter se mu tako nudi prilika, da si samo 
napravlja sodbo o kakovosti izdelkov. Naraščajoči med
narodni promet je tako zelo razširil obseg teh razstav, 
da se more vsak obiskovalec takih razstav orientirati 
o trgovini in kulturi vse zemlje, kakor tudi o napredku 
vsake posamezne panoge človeškega delovanja.

Ker se je pošta vsekako zelo razvila in postala 
nekako javno in splošno podjetje, ki omogočuje vsa
komur, da se informira o temeljih bodoče tvoritve cen 
na vseh krajih zemlje in da dobi pravo sliko o obsto
ječih potrebah in zalogah, ker se more vozne stroške 
popolnoma natančno izračunati in ker se more potom 
železnic dobivati poljubne množine blaga, se je raz
vila špekulacijska trgovina. Vse te okolščine so dale 
špekulaciji ne le vse predpogoje za ne preveč riskantno 
eksistenco, temveč so ji pridobile tudi gospodujoče 
stališče v moderni veletrgovini. Izboljšana prometna 
sredstva, ki izenačujejo cene, silijo veletržca k špeku
laciji, dobiček more napraviti le po skrbnem primerje- 
vanju cen taistega blaga na različnih krajih — z arbi
tražo, torej s tem, da obenem na najcenejšem trgu 
kupuje, na najdražjem pa prodaja. Ker so trgovske 
brzojavke in zaznamki cen vsem lahko dostopni, po
staja trgovski promet solidnejši. Trgovski stan dandanes 
v družbi bolj vpoštevajo in spoštujejo, ker zdaj tudi 
pri njem odločuje marljivost in preudarnost. Ker so 
trgovske zveze postale tako varne in ker dandanes 
sklepajo trgovske kupčije tudi oddaljene osebe brez 
osebnega stika, se je izmenjava blaga neizrečeno olaj
šala in pospešila. Oglasi v časopisih, kupčijske ponudbe 
in cenovniki kažejo konzumentom in trgovcem pot, po 
katerem morejo najbolje zadostiti svojim potrebam 
oziroma razviti svojo kupčijo. Drug drugemu more 
zaupati, ne da bi ga osebno poznal, ker se lahko na
tančno informira o njegovih razmerah. Na mesto oseb
nega kupčijskega občevanja stopi trgovska korespon
denca in kredit, katerega uživa trgovec, pomenja več 
nego velikost njegovega premoženja. Vsled neposred
nosti trgovskih zvez odpade cela vrsta posredovalcev, 
vmesna trgovina stopa vedno bolj v ozadje, dočim se 
komisijska trgovina in prodajanje na konsignacije raz
vija. Poprej so mogli le najbogatejši plačevati drage 
brzojavne kurirje in prehitevati s tem v svojih trans
akcijah vse druge; dandanes pa nudi telegraf tisočerim 
priliko, da dobivajo obvestila, ki so samanasebi zelo 
draga, potom asociiranega konzuma v časopisih, ki 
nastajajo in se razširjajo obenem z razvojem pošte.

V nasprotju z dozdaj označenim produkcijskim 
načinom zavzema v trgovskem obratu delo v primeri 
s kapitalom bolj podrejeno stališče. Dandanes se je 
transportni obrt skoraj popolnoma že ločil od trgovine. 
In tako imamo dva popolnoma samostojna obrtna

obrata. Trgovina se je tako otresla najbolj nadležnega 
in zamudnega dela, prevažanja blaga, ter s tem pro- 
vzročila, da je postal poseben pomožen obrt za trgo
vino : špedicija. Špediter stopi kot samostojen obrtnik 
med trgovca in producenta in skrbi za redno odpo- 
šiljevanje blaga, kakor tudi za dostavljanje tega adre
satu, predvsem pa tudi za eventualno prelaganje in 
ocarinjevanje. Razen špediterja so pa mešetarji in 
agentje tudi samostojni poklici, ki fungirajo kot po
sredovalci med kupci in prodajalci in ki pomagajo s 
svojim delovanjem trgovini. Njih skupna naloga je 
sklepanje kupčij. Mešetar zbira na večjih trgovskih 
krajih naročila, katera dobiva iz svojega kraja in skuša 
na najugodnejši način izenačiti obstoječe kupne in 
prodajne potrebe s tem, da spravlja na pripraven način 
v medsebojen stik kupce in prodajalce ali pa, da sam 
v imenu svojih naročiteljev sklepa kupčije. Agent pa 
zastopa pri prodajanju ali nakupovanju enega ali več 
zunanjih trgovcev, ki pa ne smejo med seboj konku
rirati. Razvoj modernega gospodarskega življenja, ki 
je tako zelo zvečal moč kapitala in ki povsod vzbuja 
stremljenje, v poljedelstvu, industriji in trgovini, pri 
posameznih kupčijah reducirani dobiček nadomeščati 
z večjo produkcijo ali pa z razširjenim prometom, je 
provzročil tudi v trgovini združevanje kapitala, da se 
na ta način zveča obrat. In tako se je tudi porajala 
misel, da bi tudi oni samostojni posredovalci med 
kupci in prodajalci ne le s svojim delom, temveč tudi 
s svojim kapitalom participirali pri teh transakcijah. 
Tako vidimo komisijonarja, ki stavlja pri prodajanju 
blaga za svojega naročitelja svoj lastni kapital v službo 
komitenta. Komisijonar, ki posreduje, pred vsem med 
producentom in prvim kupcem — kar je posebno pri 
čezmorski trgovini velike koristi — nastopa napram 
svojemu kontrahentu kot samostojen kupčevalec in je 
torej le on iz vsakega kupnega sklepa opravičen in 
obvezan. Komisijonar, ki prodaja, jamči torej tudi za 
prodajno vsoto pri eventualni insolvenci svojega kon- 
trahenta, za kar zahteva sicer posebno nagrado, tako
zvano delkredere-provizijo. Nadalje vporablja komitent 
kapitalno moč svojega komisijonarja pri konsignacijah 
s tem, da trasira del prodajne vrednosti odposlanega 
blaga na tega in si priskrbi s pomočjo menic v breme 
komitenta predujem v gotovini.

Združbe kapitala v obliki trgovskih družb so v 
sedanjem času izgubile svojo prejšnjo vrednost in imajo 
sedaj večji pomen za industrijo in posamezne pomožne 
obrte trgovine nego pa za blagovno kupčijo. Posebno 
pri čezmorski trgovini so bile vsled nevarnega in dol
gega prometa, kjer so se mogle le z največjo kapi
talno močjo odstraniti vse od zunaj vplivajoče zapreke, 
potrebne trgovske kompanije. Za moderni trgovski 
obrat, ki more brez velikega aparata razširiti svoje 
delovanje čez vse dele zemlje, je pa neasociirano
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podjetje gospodarsko najugodnejša oblika, kar omogočuje 
največjo gibljivost s tem, da koncentrira vse v eni sami 
roki. Trgovec mora dandanes vsako trenotno ugodno 
konstelacijo cen hitro izrabiti. Nerodna oblika druž
benega podjetja, ki veže trgovca na mnenje vseh po
sameznih družabnikov, bi mu pri tem prej škodovala 
nego pa koristila. Če je pa vsled nedostajanja kapi
tala asocijacija vseeno potrebna, tedaj je še najbolj 
pripravna javna trgovska družba, ki je omejena le na 
dva ali tri družabnike, posebno če ima kupčijsko vod
stvo le en družabnik v roki.

Namesto družabnega principa se je v blagovni 
trgovini v svrho ojačenja kapitala posameznika mo
gočno razvil kreditni sistem. Tako je postal personalni 
kredit temelj blagovne trgovine in reprezentira enega 
izmed onih najmogočnejših gospodarskih činiteljev, ki 
so v modernem zmislu preuredili ves blagovni promet. 
Na potu, katerega napravi blago od producenta do 
konzumenta, vidimo skoro ravno toliko kreditnih kupčij 
kakor menjalnih dejanj, in vse te dobivajo v tem, da 
plačujejo konzumenti v gotovini, temelj za redno re
guliranje. Kreditirano vsoto se zajamči z menico, ka
tero se potem diskontira in dobi na ta način o pravem 
času potrebno gotovino. To jamstvo provzroča popolno 
varnost transakcij. Ta varnost je neobhodno potrebna 
za nemoteni razvoj trgovskega delovanja, obenem pa 
tvori najbolj ekonomično organizacijo, ker kar najbolj 
reducira ono kapitalno moč, katero potrebujejo v 
trgovskem prometu.

Deželni produkti prehajajo dandanes večinoma 
brez trgovskega posredovanja od producenta na kon
zumenta, oziroma na fabrikanta ali obrtnika. Trgovini 
nudi cirkulacija te kategorije blaga najboljšo priliko 
pri preskrbovanju večjih mest in pri uvozu iz manj 
obljudenih dežel Evrope — Rusije, Rumunije, Ogrske — 
ali iz prekomorskih dežel, predvsem Amerike. Najčešče 
se bo torej vsled tega razvila veletrgovina kot najna
ravnejša oblika. Nakupuje se pa seveda tudi manjše 
množine, kakršne se ravno dobi od posestnikov. Za 
posredovalca se veletržec mnogokrat poslužuje tako- 
zvanega prekupovalca. Ker se v mestih navadno proda 
večje množine deželnih pridelkov, napravljajo se velika 
skladišča. V mestih se bo torej vsled poprej omenjenih 
okolščin koncentrirala samostojna trgovina z deželnimi 
produkti, ki bo navadno veletrgovina, posebno, če so 
dani predpogoji za izvoz v inozemstvo. Ta izvoz je 
pa dandanes nemogoč skoro v vseh kulturno razvitih 
državah evropskih; nasprotno, te države, pred vsem 
Anglija, so nakazane na podporo inozemstva. Tako 
se je zgodilo, da so poljedelski produkti 
prekomorskih dežel postali svetovnotr- 
govsko blago, ki so zaradi nizkih produkcijskih 
stroškov zelo ceni in ki delajo hudo konkurenco 
evropskim poljedelcem in znatno znižujejo nje

govo zemljiško rento — zato pa dajejo drugim 
ljudskim slojem cen kruh.

Ravnotako kakor prekomorska trgovina z dežel
nimi pridelki je tudi uvoz kolonijalnega blaga odvisen 
od trgovine. Narava te kupčije zahteva kapital, da se 
more dati producentu nadomestila, poznejšim odje
malcem pa dovoliti celo še kredit, kar provzroča večje 
število posredovalcev, ki stopajo med producenta in 
konzumenta, posebno pri užitnih stvareh, ki pridejo šele 
potom detajlnega prodajanja v roke konzumentove. 
Posebno značilna v tej kupčijski panogi je koncen
tracija trga le v nekaterih krajih, namreč v večjih 
evropskih pristanih, kjer vedno ali pa le od slučaja 
do slučaja javno draže velike množine uvoženega blaga.

Pol- in celofabrikati pa prehajajo iz rok izdelo- 
valčevih v roke konzumentove najčešče direktno. Trgo
vina posega le pri onih stvareh vmes, katere se ima 
navadno na skladišču. Tako so od uporabljivih fabri- 
katov le sladkor, žganje, vino in petrolej predmeti 
samostojnega, mednarodnega trgovanja. Veliko večje 
je sodelovanje trgovine pri prometu z uporabnimi fa
brikati. Omenimo naj razen polfabrikatov, kakor na 
primer trgovsko železo, pločevina, predvsem tudi one 
celofabrikate, katere potrebuje človek v svojem gospo
darstvu, majhne stroje in ročna orodja.

Najbolj pozoren mora biti moderni trgovec na 
to, da ugodno in pravočasno nakupuje in v zadostni 
meri prodaja. Pri nakupovanju ima navadno večje 
tožkoče nego pri prodajanju. Če naj bo nakupovanje 
dobro, todaj mora trgovec, posebno veletržec, natančno 
kalkulirati in skrbno arbitražirati različne možnosti 
nakupovanja. V to svrho mora biti trgovec v vsakem 
času orientiran o konjunkturah cen, o zalogah in o 
bodočih dovozih na dotičnih glavnih tržiščih, poznati 
in vpoštevati mora dotične krajevne uzance, ozirati se 
mora pri izbiranju najboljšega in najpripravnejšega 
transportnega pota na obstoječe vozne postavke in 
druge izdatke in končno mora pri mednarodnem plače
vanju na podlagi danih meničnih kurzov reducirati, v 
kolikor je potrebno, cene. Za to nima le natančnih po
ročil in obvestil v dnevnih časopisih na razpolago, 
temveč tudi cirkularje večjih trgovskih hiš in korespon- 
dentov, kakor tudi ponudbe špediterjev in tarife trans
portnih zavodov.

Da veletržec razširi in oživi prodajanje, ima na 
razpolago različna sredstva : pošlje pismene ponudbe 
ali pa zbira naročila po agentih in potnikih. Detajlist 
pa v tem oziru ne more ničesar napraviti, kajti ta 
mora na svoje odjemalce čakati v svojem kupčijskem 
lokalu. Vsled tega je tudi uvoz in izvoz skoraj izključno 
v rokah veletržcev. Inozemsko blago prihaja v prvi 
vrsti na veletržce, in v drugi vrsti še le na detajliste. 
Ravnotako izvažajo tuzemsko blago samostojni ekspor- 
terji. Posebno izvozna trgovina zahteva, da trgovec
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natančno pozna tuje razmere in da ima razširjene 
kupčijske zveze, ker le na ta način imamo nekako 
jamstvo, da proda svoje blago. Najugodnejše je vsled 
tega posredovanje večih posredovalcev, s čimer se 
ubranimo tudi onih predsodkov, katere imajo včasih 
nekateri odjemalci proti blagu gotove provenijence. 
Vendar nahajamo tudi direktne konsignacije v inozem
stvo, navadno od eksportnih družb.

Od vseh modernih naprav za pospeševanje in 
olajševanje blagovnega prometa so le semnji ostanki 
prejšnjih časov. Letni semnji so izgubili, razen v 
krajih oddaljenih od prometa, svoj gospodarski pomen, 
dočim so se tedenski semnji pomnožili in dobili tudi 
večjo važnost in so se v nekaterih mestih izpremenili 
v dnevne semnje. Predvsem kupčujejo z živili na teh 
semnjih, manjši poljedelci iz okolice prodajajo svoje 
pridelke. In celo veletrgovina ima, posebno v večjih 
mestih, priložnost, da razvije svoje delovanje. Prekupo- 
valci nakupijo blago na produkcijskem kraju in ga 
prodajajo mestnim trgovcem, in ti oddajajo zopet v 
centralnih trgih posredovalcem večje množine.

Iz velikih semnjev so se razvile vsled vedno 
naraščajoče in razvijajoče se trgovine — borze, ki 
so dandanes najvažnejši kraji, kjer se zbirajo trgovci 
večjih trgovskih mest. Borze so kraji, kjer se vsak dan 
ali pa vsaj enkrat v tednu ob gotovih urah koncen
trira velepromet celega okraja. Ta promet urejajo po
sebni borzni redi, katerega določajo kompetentni organi 
in katerega nadzoruje borzni predsednik, izvoljen od 
obiskovalcev borze. Borzne kupčije, ki se vrše po go
tovih, mnogokrat tudi od borznih redov določenih 
uzancah, so efektne ali pa terminske kupčije. Če so 
se pogodili, da se mora blago takoj dobaviti, tedaj 
imamo efektno kupčijo, če je pa v pogodbi, da se 
mora blago dobaviti 'še le v določenem roku, pa 
terminsko kupčijo. Za poslednjo vrsto kupčij imajo 
skoro vsi redi produktivnih borz natančna določila, 
kakšne kvalitete se naj dobavlja, roke dobave in pa 
minimum množine, na katerega se sme delati sklepe. 
Dobavne kupčije so v prvi vrsti provzročile razvoj 
špekulacije, ki se je še bolj razvila, ko so postali 
skladiščni listi prenesljivi. Špekulant skuša napraviti 
dobiček vsled diference cen. Tako n. pr. danes kupi in 
pri tem upa, da se bo cena zvišala do dobavnega 
termina, ali pa proda, če upa, da se bo cena znižala. 
Špekulacijska kupčija je do gotove meje vedno odvisna 
od slučaja, postane pa lahko čisto navadna igra, če 
nima realne podlage, to je : zadostnega kapitala, in če 
se sploh ne misli prevzeti blago, temveč se hoče le 
diferenco cene v svoj žep spraviti. V borzni trgovini 
nahajamo tudi takozvane premijske kupčije, to so ter
minske kupčije, od katerih se lahko odstopi, če se 
plača pogojeno premijo. S tem je riziko omejen na 
visočino premije.

Špekulacijska trgovina, četudi jo moramo v obliki 
čiste diferenčne kupčije z moralnega stališča obsojati, 
je narodnogospodarsko v toliko koristna, ker podpira 
najugodnejšo časovno in krajevno porazdelitev bla
govnih zatog. Največjega pomena je to pri onih bla
govnih vrstah, katerih se ne more v poljubni množini 
producirati, ampak ki so odvisne od raznih naravnih 
činiteljev. Kajti ne nedostajanje najvažnejših življenskih 
sredstev — in na to moramo predvsem misliti, — 
temveč tudi preobilica lahko zelo slabo gospodarsko 
in socialno vpliva. Razvoj terminske kupčije je tudi 
omogočil, da dirigirajo pošiljatve blaga iz produkcij
skih dežel brez tozadevnega dobavnega naročila v 
važnejše trgovske kraje, kjer preskrbujejo začasno 
komisijonarji prodajanje na podlagi vzorcev, katere 
dobivajo po pošti.

V pospeševanje blagovnega prometa v velikem 
se vrše v večjih trgovskih krajih, predvsem v prista
niščih v gotovih časih že prej omenjene dražbe. To 
so javne dražbe, ki omogočujejo hitro prodajo velikih 
množin blaga. Da gre hitreje izpod rok, se vsa za 
prodajo namenjena množina blaga, ki obsega mnogo
krat cele ladie, porazdeli v posamezne manjše partije.

Razstave le indirektno pospešujejo blagovni pro
met, ker ne posredujejo direktno prodaje, temveč omo
gočujejo le nove trgovske zveze. Sploh imajo večji 
pomen za producenta nego za trgovca. (Dalje prih.)

Trgovsko društvo v Mariboru.
Ne da se zanikati, da smo Slovenci tekom zadnjih 

20 let začeli misliti bolj praktično, bolj realno. Na 
razvalinah frazerskega rodoljubja ter domoljubja je 
vstala nova ljubezen do slovenskega naroda ter do 
rodne grude, dejanska ljubezen, ki ni hlastala za nedo
sežnimi utopijami, ampak delovala tam, kjer je videla 
potrebo. Naše celo jugoslovansko vprašanje je dobilo 
na ta način novo lice : praktičnim potom skuša mlajša 
generacija udejstviti misel jugoslovanske vzajemnosti.

V strokovnih organizacijah, katerih namen je, 
dvigniti strokovno izobrazbo članov ter tako posredno 
jačiti slovenski narod — je našla ta misel svojo po
trebno obliko.

Trgovskemu društvu v kakem teritorijalnem mestu 
pač ne pripada tako častna ter važna naloga, kakor 
trgovskemu društvu v obmorskem mestu n. pr. v Trstu. 
Vsekakor pa je tudi njegov pomen dalekpsežen. Osobito 
v zvezi z industrijo — kakor je to v slučaju trgovskega 
društva v Mariboru — more storiti društvo mnogo za 
izboljšanje naših narodnogospodarskih razmer.

In baš v tem tiči važnost novega društva v Mari
boru. Slovenska industrija oziroma obrt ter trgovina 
naj si podajo roke k skupnemu delovanju.
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Ustanovni občni zbor. Dne 5. prosinca 1908 
popoldne ob 4. uri se je zbralo v „Narodnem domu“ 
v Mariboru lepo število interesentov, katerih namen je 
bil, ustanoviti trgovsko društvo za okrožje mari
borskega sodišča.

V imenu pripravljalnega odbora pozdravi g. V. 
Berdajs, trgovec v Mariboru, došlece ter poudarja 
razloge, ki so naravnost silili k ustanovitvi trgovskega 
društva v Mariboru. Začasnim predsednikom občnemu 
zboru se predlaga ter izvoli dr. Radoslav Pi p uš, od
vetnik v Mariboru.

Zahvaljujoč navzoče za izkazano čast, govori 
predsednik približno naslednje :

Veseliti mora pač vsakega rodoljuba, če vidi, 
kako se širi zadnji čas organizacijska misel tudi med 
našim trgovskim stanom, veseliti tembolj, če vidi v 
prvih vrstah mladi naraščaj. Nato govori o pomenu 
trgovine v širšem pomenu besede. Iz temeljitega govora 
omenimo samo vodilne misli.

Iz nerazumevanja trgovine, oziroma iz polovičar
skega znanja narodnogospodarskih odnošajev izvira 
tisto docela neopravičeno očitanje trgovskemu stanu, 
da provzročuje ono toliko socijalnega zla v današnjem 
težavnem življenju. Nepristransko presojevanje živ- 
ljenskih ter prirodnih razmer pa nam pove jasno, 
koliko zaslug ima trgovina pri zgradbi tiste, od člo
veštva večno zaželjene stavbe, ki ji pravimo blago
stanje. Kjer je trgovina, tam je blagostanje, kjer je ni, 
tam vlada revščina. Primitivno naziranje, nizka kultura, 
majhne potrebe so značilne za narod, ki nima trgovine, j 
Človek majhnih potreb, ki se zadovoljuje s tem, kar j 
si sam prideluje, nima trgovine, on sam je producent 
ter konsument, posredovalca ne rabi. Počasi je dospel 
človek od tega primitivnega sistema narodnega gospo
darstva do današnjega viška, ki ima na sebi dva zna
čilna momenta, namreč : delitev dela na eni strani ter 
združenje enakih moči na drugi.

Posredovalec med producentom ter konsumentom 
je trgovec. Današnji svet ne more več živeti brez teh 
posredovalcev. V svojih rokah združujejo gospodarsko 
moč. Ker jih Slovenci nimamo, zato nas tlači tujec. 
Ko bi na slov. Štajerskem imeli slovenski trgovski 
stan, ne vladali bi nam Nemci po naših mestih. Ako 
hočemo kaj veljati, treba nam trgovine. Če bo naše 
občinstvo izvajalo geslo: „Svoji k svojim“, trgovci ter j 
obrtniki ga pa ne zlorabljali, potem 'smemo upati na Ì 
boljšo bodočnost.

Nato se prečitajo pravila.
G. Poš iz Ptuja izjavi v imenu ptujskih tovarišev, 

da pristopijo le pod sledečimi pogoji : brezplačno dopo- 
šiljanje „Slov. trgovskega Vestnika“, plačajo le 2/a 
mesečnine v mariborsko blagajno, ’/., mesečnine pa si 
pridrže za trgovski klub v Ptuju, ki si ga mislijo usta
noviti, in slednjič zahtevajo z ozirom na njih število |

štiri odborniška mesta. Od strani mariborskih članov 
se temu ugovarja, ker šteje odbor le 7 članov, od 
katerih jih mora po pravilih četvero bivati v Mariboru. 
Torej jih more biti zunaj Maribora le troje. Pomisliti 
pa je, da je med člani več trgovcev v drugih manjših 
krajih, katerim treba dati skupaj vsaj eno odborniško 
mesto. Z ozirom na to omeje Ptujčanje svoje zahteve 
na 2 odbornika, katerima pa si morejo sami voliti 
namestnika.

V znamenju lokalnega kompromisa se vrše volitve.
Predsednikom društva se izvoli dr. R. P i p u š, ki

je tudi protokoliran trgovec ter je pristopil društvu kot 
ustanovnik.

V odbor se izvolijo: g. V. Berdajs, trgovec, 
Maribor; Š. Jagodič in V. Weixl, trgovska sotrud., 
Maribor; gg. I. Kocmut in I. Lenard, Ptuj; g. 1. 
Zemljič, trgovec, Sv. Lenart.

Namestnikom se izvolijo: gg. K. Jančič in F. 
Majar, trgovska sotrudnika, Maribor; F. Bureš, 
trgovec, Maribor.

Pregledovalcem računov: gg. F. Poš, trgovski 
sotrudnik, Ptuj, in dr. V. Sernec, odvetniški koncipient, 
Maribor.

Dr. Pivko pozdravi novo društvo v imenu mari
borske „Slovanske čitalnice“, dr. Sernec v imenu 
„Sokola“, učitelj. Medved v imenu narodnega uči
teljstva.

Odbor se je sestavil takole : Podpredsednik Jagodič, 
tajnik V. Weixl, blagajnik V. Berdajs.

Naj deluje novo društvo poleg ostalih društev za 
socijalni ter narodni napredek slovenskega naroda !

Pripomba uredništva. Z velikim veseljem 
pozdravljamo novoustanovljeno trgovsko društvo v 
Mariboru in smo rade volje pripravljeni, priobčevati 
društvene vesti v našem listu, zlasti ako sprejme novo 
društvo naš list tudi za svoje glasilo.

Iz trgovske prakse.
1. O kolkovni obveznosti trgovskih vpisnih knjižic 

za odjemalce.

Take knjižice (Kundenbüchel) izdajajo navadno prodajalci 
špecerijskega blaga, piva in vina v steklenicah ter mesa svojim od
jemalcem ter vpisujejo vanje vsakokratne zneske terjatev za prodano 
blago. Le-te vpisne knjižice se čestokrat pomotoma in to celo od 
strani nezadostno poučenih oblastvenih organov prištevajo trgovskim 
knjigam in se vsled tega nanje razširja ista kolkovna obveznost, 
ki velja za trgovske knjige. Toda to je povsem krivo; kajti po iz
recnih določilih je vpisne knjižice kolkovati kakor račune. 
Vpisne knjižice nam torej ne predstavljajo drugega nego zbirko, in 
sicer v knjigo vezano zbirko računov, kateri računi se pa ne ko- 
lekujejo vsak zase kakor je to običajno pri navadnih računih, 
ampak še le glede skupnega terjatvenega zneska poedine cele knji
žne pole ali bolj natanko povedane, normalne pole. Ti v zbirko 
zbrani računi imajo torej to skupnost s trgovskimi knjigami, da se
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kakor le-te, kolekujejo po številu normalnih pol, in to trgovskim 
knjigam sorodno svojstvo je brezdvomno vzrok pogosti zamenjavi. 
Toda dočim se, kakor znano pri trgovskih knjigah, ako se gre za 
glavne knjige, določa normalna pola s 5040 czn2, ako se gre za 
pomožne knjige z 2640 cm2, znaša normalna pola vpisne 
knige le 1750 cm'1, kakor je izrecno razsodilo tudi upravno so
dišče leta 1889. Ako torej iščemo število normalnih pol, ki tiče v 
taki vpisni knjigi, treba nam je deliti kvadratno površino celega 
knjižnega obsega, ki se izračuni, kakor pri trgovskih knjigah (glej 
določila za kolkovanje v trgovskem koledarju) s številko 1750, ne 
pa, kot se navadno godi s številko 2640! Ako se je na ta edino 
pravilni način dognalo število kolku podvrženih normalnih pol, od
meriti je za vsako normalno polo znesek 10 vinarjev, ki se ga 
plača V obliki kolkovnih znamk, prilepljenih ter zakonito predpi
sanih na 1. strani vpisne knjižice. Kolek za normalno polo vpisne 
knjižice, ki se torej smatra kot zbirko računov, bi pa znašal tudi 
le 2 vinarja mesto 10 vinarjev, če bi skupna vsota vseh na dotični 
normalni poli zbranih terjatev ne presegala zneska 100 kron, da, 
bila bi dotična pola celo koleka prosta, ako bi omenjena skupna 
vsota ne bila večja od 20 kron. Ker je pa v vseh normalnih slu
čajih skoro gotovo, da se bo na normalni poli, ki šteje že precej 
knjižnih strani, nabrala skupna terjatvena vsota v znesku nad sto 
kron, je, da se že vnaprej izognemo vsaki nepriliki, najbolje kol- 
kovati vpisno knjižico, kakor gori omenjeno, z 10 vinarji za vsako 
normalno polo; le tam, kjer so dotične posebne razmere take, da 
se že vnaprej s sigurnostjo ve, da ne bode skupni znesek cele 
pole presegel 100 K, se brez skrbi lahko kolkuje polo z dvema 
vinarjema. Tukaj omenjeni predpisi so vredni posebnega vpoštevanja 
glede na to, da se kaznujejo tukaj slučaji kršitve vse. strože, kot 
pri trgovskih knjigah ; pri vpisnih knjižicah veljajo strogi predpisi 
o računih, kjer se kakor znano, vsled nepravilnega kolkovanja na
stali primanjkljaj izterja v petdesetkratnem povišku, kateri se, kar 
si je posebno zapomniti, ne da niti znižati niti spregledati.

—en.

2. Fakturna klavzula: plača in toži se v . . . velja 
samo med trgujočimi osebami, ne velja pa v pravdah 
proti osebam, ki ne izvršujejo nikakega trgovskega 

obrta.

Neki trgovec na Kranjskem je ‘prodal pred tremi leti zaseb
niku, ki je tedaj služboval pri javnem podjetju na Kranjskem, več 
blaga ter mu zaeno z blagom poslal fakturo z običajno pripomnjo: 
„plača in toži se v Ljubljani“. Dotični zasebnik je kmalu nato od
potoval na Češko, kjer je še sedaj službeno nameščen, a še do 
danes ni poravnal s fakturo sprejete plačilne obveznosti. Naš trgovec 
je bil vsled brezvspešnosti opominov naposled primoran, da toži 
mudnega dolžnika in je to storil v zmislu omenjene fakture pri so
dišču v Ljubljani. Da si prihrani stroške, si ni najel odvetnika. 
Toženec na Češkem, zastopan po odvetniku, je pa takoj uveljavljal 
ugovor inkompetence ljubljanskega sodišča radi krajevne nepri
stojnosti in naš trgovec, ki je prepozno izpoznal, da ne toži 
„trgujoče osebe“ ampak zasebnika, napram kateremu je omenjena 
klavzula brezpomembna, je bil s tožbenim predlogom odbit ter 
obsojen na stroške.

Takozvana „fakturna pristojnost sodišča“, to je v negra- 
jan em (glej spis v „Trg. Vestniku“ letnik 4, št. 4 str. 41) sprejemu 
fakture vtemeljena pristojnost sodišča je torej ugodnost, ki velja 
izključno le med trgujočimi kontrahenti. Ni sicer treba, da bi bil 
tak kontrahent trgovec v zmislu trgovinskega zakona, glede kate
rega veljajo predpisi o tvrdki, o trgovskih knjigah, o prokuri itd., 
temveč zadošča, da je le kak obrt izvršujoča oseba na pr. mesar, 
gostilničar, pa tudi navaden krojač, čevljar, ki obenem tudi po 
malem trguje.

Trgujočo osebo bo torej trgovec z vspehom tožil pri fakturno- 
pristojnem sodišču, zasebnika bo pa s sigurnim vspehom mogel 
tožiti edinole pri občem, to je krajevno pristojnem sodišču tožen- 
čevega bivališča. Le tedaj bo možno tudi zasebnika z vspehom 
tožiti pri fakturno-pristojnem sodišču, ako le-ta ne ve, da tako so
dišče zanj ni pristojno in radi tega tožbi ne ugovarja, vsled česar 
se ima potem tako sicer nepristojno sodišče smatrati pristojnim. 
To se navadno dogaja pri tožencih, ki niso zastopani po odvetnikih, 
kdor je pa, kakor v našem slučaju pravno zastopan, bo gotovo z 
ugovorom izpodbil tožitelja.

Vsekakor je torej priporočljivo, predno se vloži tožbo, pre
misliti, v kaki poziciji je toženec. —en.

Raznoterosti.
Trgovsko-obrtna zadruga — nov kreditni zavod. Z

novim letom je pričela poslovati novoustanovljena trgovsko-obrtna 
zadruga v Ljubljani, reg. zadr. z omej. jamstvom, in moramo z 
veseljem konštatirati, da je našla v vseh trgovskih in obrtniških 
krogih izredno zanimanje. Že to je dokaz, kako potreben je bil ta 
zavod. Takoj v pričetku je pristopilo veliko število članov in tudi 
sedaj, ko že zadruga posluje, še vedno raste deležna glavnica. 
Temu se ni niti čuditi, če si predočujemo, da ima novi zavod v 
prvi vrsti namen gojiti osebni, zlasti trgovski in obrtni kredit. 
Dosedaj je moral mali trgovec ali obrtnik iskati si kredit ali pri 
bankah ali pa pri posojilnicah ; prve so za te skoro nepristopne, 
dočim se posojilnice nerade ali sploh ne pečajo z enakimi posli. 
Temu se je sedaj odpomoglo, trgovec kakor tudi obrtnik bode našel 
v tem zavodu krepko financijalno zaslombo. Nasprotno sprejema 
novi zavod tudi hranilne vloge, bodisi na hranilne knjižice ali na 
tekoči račun in daje tako priložnost, da se prihranki in blagajniški 
preostanki plodonosno, pri tem varno in mobilno nalože. Ni dvoma, 
da bode trgovsko-obrtna zadruga uživala vsestransko zaupanje zlasti 
če pogledamo, kdo ji je na čelu, in mislim, da ne sodim preopti- 
mistično, če že sedaj prorokujem novemu denarnemu zavodu naj
lepšo prihodnjost. Omenili smo, da sprejema trgovsko-obrtna za
druga vloge na knjižice in tekoči račun. Zdi se nam potrebno, da 
pojasnimo, ka k š n a razlika je med tema dvema načinoma 
vlaganja. Vloge na knjižice so priporočljive za male trgovce, 
obrtnike in zasebne stranke. Stranka mora prinesti knjižico pri vsa
kokratni vložitvi ali dvigu s seboj, da se v knjižici zabeleži znesek. 
Izplača se vsakomur kdor prinese knjižico, izvzemši v slučaju, da 
je vlagatelj izrecno zahteval, da se sme samo njemu oziroma nje
govemu pooblaščencu izplačati. Večjim trgovcem, ki imajo opraviti 
z različnejšimi denarnimi transakcijami, kot je direktno vlaganje in 
dviganje denarja, se pa priporoča otvoritev tekočega računa; v 
tem slučaju je manipulacija bolj enostavna, kakor če ima stranka 
vložno knjižico. Direktne vloge se tudi potrjujejo v takozvani 
„kontra knjižici“, toda neobhodno ni potrebno, da se jo prinese s 
seboj ; v tem slučaju se izda posebno blagajniško potrdilo, katero 
naj si stranka spravi in si na podlagi tega sama zabeleži v knjižico. 
Pri teh postavkah manjkajo sedaj v knjižici podpisi blagajniških 
uradnikov, zato pa ima vlagatelj posebno blagajniško potrdilo, ki 
je podpisano. Isto tako se postopa, če vplača ali nakaže tretja 
oseba kak znesek, samo, da dobi imetnik računa mesto blagajni
škega potrdila pismeno obvestilo o posameznih nakazilih. Tudi to 
si stranka v kontra knjižici na podlagi pisma sama vknjiži. Posebno 
pripraven pa je tekoči račun za nakazila tretjim osebam. Tudi pri 
tem ni treba priti osebno s knjižico k blagajni (kakor pri hranilnih 
knjižicah) ampak zadostuje, da se napiše enostaven list, v katerem 
naj se navede komu, kateri znesek in za čigav račun naj se nakaže. 
Tudi v tem slučaju dobi stranka pismeno obvestilo, da se je na
kazilo izvršilo, ter se obenem zaračunajo morebitni poštni stroški. 
Ravno tako vknjiži tudi to stranka na podlagi tega pisma v kontra
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'knjižici sama. Pripomniti je le, da se izplačujejo oziroma izvršujejo 
dispozicije le proti podpisu imetnika računa oziroma njegovega 
pooblaščenca. S tem, da se otvori tekoči račun, zadobe se iste ko
moditete kakor jih nudi poštna hranilnica, samo, da se pri poštni ( 
hran. dobi k večjemu 2U,'„ obresti in se zaračunajo za nakazila i 
provizija, manipulacijski stroški itd., med tem ko se pri T. o. z. 
obrestuje imovina po 4'/2°/0 brez vsake provizije, zaračunajo se k 
večjem taktično izdani poštni stroški. Na zahtevo dobi. imetnik 
tekočega računa čekovo knjižico, tako da more s svojim imetjem 
tudi potom čeka disponirati. Čekovni promet se je v Avstriji zadnji 
čas, posebno odkar imamo tudi čekovno postavo, zelo razvil in želeti  
je, da bi se tudi našim trgovcem to tako praktično plačilno sredstvo 
priljubilo.

Jubilej poštne hranilnice. Dne 12. t. m je preteklo 25 let, 
odkar se je otvoril poštno-hranilnični urad na Dunaju. Poštna hra
nilnica je velikanskega pomena, kajti lahko se reče, da je največja  
pospeševateljica plačilnega prometa in gospodarskega življenja. 
Vsled svojih drugih agend, ki jih izvršuje, je obenem tudi največja 
avstrijska banka. Povodom omenjene petindvajsetletnice je izdal 
urad spomenico, v kateri je popisano delovanje tega koristnega 
.zavoda. Kot hranilni zavod je poštna hranilnica pritegnila naj
širše sloje, da so nalagali denar v njo. Koncem preteklega leta je 
bilo 2 milijona vlagalcev, ki so prihranili okroglo 445 milijonov 
kron. Urad je uvedel poštne hranilnice tudi na ladjah, ki se mu
dijo v inozemstvu, in sicer na 14 vojnih ladjah ter pri poslaništvu  
v Pekingu. Posebno važnost pa zasluži poštno-hranilnični urad, ker 
je uvedel čekovni in klirinški promet, to je brezplačno vršitev iz
plačil. Na tem prometu je zdaj vdeleženih 79.711 oseb. Leta 1907 
.se je izvršilo za 45'8 milijonov izplačil. Pri tem prometu je zapo
slenih okroglo 1000 uradnikov in še 735 drugih oseb. Po drugih 
državah nimajo poštne hranilnice tega prometa izvzemši Švico, ki 
je po avstrijskem vzorcu uvedla čekovni promet.

Pomanjkanje gotovega denarja je zlasti v Nemčiji jako 
■občutno, dočim se v Avstriji toliko ne občuti, kar je deloma pri
pisati tudi okolnosti, da nemška poštna hranilnica nima čekovnega 
in klirinškega prometa. Pomanjkanje denarja je v Nemčiji doseglo 
skoro neznosen obseg. Za menice prve vrste se plačuje 7‘/a 'Vo dis
konta, za menice manjše vrednosti 8, 9 ali 10°/0. Upati je, da to 
zlo skoro poneha, kar nam spričuje okolnost, da so angleška, fran
coska in avstro-ogrska banka že znižale diskont.

Delavsko zavarovanje je bilo predmet zadnje seje indu
strijskega sveta, ki je razpravljal o tem, kako bi se dosegla sredstva 
za to. Po večini so se sprejela določila načrta, ki ga je vlada pred
ložila. Ko pride ta načrt pred državni zbor, se bomo obširneje s 
tem pečali.

Istotako se je industrijski svet dne 11. t. m. bavil z izvr
šilnim redom glede na pokojninsko zavarovanje privatnih 
.uslužbencev. Posebno dolga debata se je razvila o tem, ali se naj 
tudi trgovski uslužbenci pritegnejo k zavarovalni obveznosti. Sprejet 
je bil poročevalcev predlog, naj se pritegnejo zavarovanju vsaj tisti 
trgovski uslužbenci, ki imajo vodilne vloge ali so pooblaščenci. 
Ministrstvo notranjih del se naprosi, da napravi imenik tistih po
klicev, ki so podvrženi zakonu o pokojninskem zavarovanju. Končno 
se je razvnela živahna debata o privatnih zavarovalnicah kot na
domestnih zavarovalnih zavodih ter so se sprejele tozadevne določbe 
izvršilne naredbe.

Otvoritev že dogotovljene delne proge Ljubljana-Trst 
druge telefonične črte Dunaj-Trst št. 3766. Vsled odloka c. kr. 
trgovinskega ministrstva z dne 28. decembra 1907, otvorila se je 
že dogotovljena delna proga Ljubljana-Trst druge telefonične črte 
Dunaj-Trst št. 3666 dne 15. t. m., in Se bo telefonano centralo 
Ljubljana v to progo provizorično uvrstilo. Ob otvoritvi popolne 
druge črte št. 3766 Dunaj-Trst se bo Ljubljana iz nje zopet izločila. 
V svrho prometa z drugimi telefoničnimi omrežji ostane Ljubljana 
uvrščena v progo št. 3525 Dunaj-Trst. Za novo progo Trst-Ljubljana 
št. 3766 ostanejo govorilne pristojbine že Obstoječe črte št. 3525 

■ Dunaj-Trst neizpremenjene.

Jubilejska razstava 1. 1998 v Pragi. Parkrat smo že lansko 
, leto v listu omenili to razstavo in na društvenem sestanku se je 

že obširno o tem govorilo. Ponovno opozarjamo naše člane na to 
razstavo, ki bo velikanska in tudi važnega pomena, kajti pokazala 
bo, kako je naš bratski češki narod napredoval v industriji, trgovini 

1 in obrtu Razstavni prostor se že dalj časa prireja in bodo vsa pri
pravljalna dela stala nad 2 milijona kron Komur bo le mogoče, 
naj pohiti v zlato Prago na to razstavo, ki se otvori začetkom me
seca maja t. 1. Zlasti bi bilo dobro, ko bi se priredil posebni vlak 
iz slovenskih pokrajin. Naše društvo bi bilo v prvi vrsti poklicano, 
da ga priredi; udeležencev bi bilo gotovo dovolj, da bi se vlak 
izplačal. Stvar je pomisleka vredna in bo v odboru prišla na razgovor.

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Šesta seja se je vršila dne 12. decembra 1907 v navzočnosti 

gg. Anderwalda, dr. Božiča, Jagodiča, Leskovška, 
Smertnika in Stermeckega.

Poročila tajnika in blagajnika so se odobrila.
Sklene se prirediti dne 2. februarja 1908 trgovski plesni 

venček kakor dosedaj običajno in se izvoli v ta namen odsek, 
ki ima za vso prireditev skrbeti.

Plesni venček se priredi v prid bodoče trgovske bolniške 
blagajne.

Gospod Srn er t ni k poroča, da bo s sestavo pravil za trg. 
bolniško blagajno v kratkem gotov.

Gospod Anderwald priporoča, da se še enkrat vsi znani 
slov. trgovci povabijo k pristopu k društvu, kar se odobri.

Skupno inseriranje se po razmerju vplačanih prispevkov 
vrši dalje.

*
Trgovski plesni venček dne 2. svečana 1908 v veliki dvorani 

„Narodnega doma“ v Celju.
Preteklo leto je bil ta ples nepričakovano dobro obiskan in 

je izkazal tudi za zaklad tako potrebne trgovske bolniške blagajne 
za Spodnji Stajer lep uspeh, kar je odbor napotilo, da tudi letos 
s prireditvijo ne izostane. Letos se sicer opusti, da bi gg. trgovci 
svoje liferante potom vabil k odzvanju prispevkov opozarjali, pač 
pa se bo društvo samo na nekatere večje, znane trgovske hiše z 
vabili obrnilo, prosi pa tudi, da se vsakdo spominja dobrega namena 
in potrebne naprave. Seveda se tudi pri vstopnini preplačila hva
ležno sprejemajo. Ker je sedaj iz vseh krajev železniška zveza za 
Celje jako ugodna, vabimo najvljudneje vse svoje člane kakor njih 
cenjene rodbine in znance k obilni udeležbi, da se prav neprisi
ljeno zabavamo in spoznavamo.

Vabila so se že začela razpošiljati, ako ga kdo slučajno ne 
bi dobil, naj to oprosti in naznani pripravljalnemu odseku.

Zaklada za ustanovitev trg. boln. blagajne spominjajte se 
pri vseh priložnostih, posebno ob veselih dogodkih in družbah ter 
veselicah, nabirajte tudi od trgovskih potnikov in pošiljajte pri
spevke ; s tem delujete le za svojo lastno korist.

9.
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Posredovalnica služb v zvezi s posredovalnico bratskega 
društva „Merkur“ v Ljubljani prav živahno deluje, vendar opažamo, j 
da se lete le v pretežni večini gg. nastavljenci poslužujejo, manj 
pa gg. trgovci, dasi je za njih posredovanje brezplačno. Iz tega j 
pač sledi, da je še vedno premalo zanimanja med gg. trgovci za j 
naše stanovsko društvo in trgovski list „Slov. Trg. Vestnik“, ki pa 
zamore le potem vspešno delovati, ako se ga oklene vse slovensko ! 
trgovstvo. *

Novi člani. Prav vljudno vabimo vse gg. slovenske trgovce ! 
in trgovske nastavljence, ki še niso člani našega društva, da pri
stopijo. Letna članarina znaša 12 K, za to pa dobe člani brezplačno j 
trgovski časopis „Slov. Trg. Vestnik“ in bodo deležni ugodnosti 
trg. bolniške blagajne, ki se po možnosti čimprej ustanovi.

*
Slovenski trgovski klub v Mariboru, ki je doslej podruž

nica celjskega trgovskega društva, hoče postati, kakor izvemo iz 
časopisnih poročil, samostojno društvo in je že v ta namen priredil 
pripravljalni odbor shod v Ptuju. Upamo, da bo to novo trgovsko ' 
društvo solidarno s celjskim trgovskim društvom roko v roki delo- j 
vaio, in se tudi na druga starejša trgovska društva naslanjalo.

Društvene vesti.
Z društvenimi sestanki je moralo društvo vsled učnih te

čajev, priprav za plesni venček in občni zbor začasno prekiniti, 
kar naj blagovolijo gg. člani in prijatelji društva na znanje vzeti.

$
VII. redni občni zbor našega društva bo v nedeljo, dne 

26. januarja t. 1. ob 10. uri dopoldne v društvenih prostorih. Dnevni 
red : Pozdrav predsedstva, poročilo tajnikovo, poročilo blagajnikovo, 
poročilo preglednikov računov, volitev odbora, prememba pravil in 
slučajnosti. Gg. člane prosimo, da se tega važnega občnega zbora 
točno in v obilnem številu udeleže.

*
Trgovski dom. G. Ivan Jebačin je izročil našemu društvu 

na podlagi pogodbe od prodanih kavnih surogatov za čas od 
1. julija do 3. decembra 1907 250 K za Trgovski dom. Pri tej 
priliki prosimo gg. trgovce in trg. sotrudnike, da spravijo še več 
teh izbornih surogatov v promet. Posebej pa prosimo gg. trgovce, 
da nam vpošljejo enkrat na leto vse kontrolne kupone od kave, ki 
so pridejani fakturam.

*
Darila za Trgovski dom. G. Ivan Stritar, kavarnar v 

Ljubljani (kavarna Avstrija) 10 K in g. Josip Vukš i nič v Metliki 
1 K, g. Anton Svetlič v Škofji Loki, pa je poslal vrednostnih 
papirjev za 3 K 20 h. Darovalcem izrekamo iskreno zahvalo s 
prošnjo, da bi jih še mnogi posnemali.

*
Opozarjamo še enkrat gg. člane in prijatelje društva na 

plesni venček našega društva, ki bo v soboto, dne 18. t. m. v 
veliki dvorani „Narodnega doma“. Kakor kaže splošno zanimanje 
za to prireditev, smemo upati, da tudi ta prireditev tako lepo uspe 
kot vse dosedanje, ki jih je „Merkur“ priredil. Vstopnice se dobe 
proti izkazu vabil v sledečih ljubljanskih trgovinah: Gričar & 
Mejač, Ivan Kostevc in Vaso Petričič in na večer prireditve 
pri blagajni. Čisti dobiček je namenjen zakladu za Trgovski dom 
in zakladu za onemogle člane našega društva.

*
Čeke so poslali : Franc Dežman, Trbovlje, Gospodarska 

zveza, Ljubljana, Peter Majdič, Jarše, Neimenovan, Idrija, 
Jakob Petrovčič, Trebnje, Ig. Plantarič, Škofja Loka, Fran 
Tavčar, Selca, A. Tschinkelna zet, Ljubljana in Jos. Tušak, 
Sv. Anton v Slov. Goricah. Hvala !

*

Knjige. Naše društvo ima naslednje knjige v zalogi : Kuder,, 
menično pravo, cena 2 K 80 h, Trg. koledar za leto 1908, 1 K 
20 h, in Kilometrični k azalee, 70 h, (vse s poštnino vred).

*
Izkaz posredovalnice. V službo se sprejmo: 1 poslo

vodja manufakt. stroke za Kranj, 1 poslovodja mešane stroke za 
Idrijo, 2 knjigovodja in korespondenta za Ljubljano, 4 pomočniki 
mešane stroke, 1 pomočnik špecerijske stroke, 1 pomočnik želez- 
ninarske stroke za Postojno, 1 loteristinja, 1 blagajničarka za Kranj 
star. moč, 5 prodajalk in 5 učencev. Službe iščejo: 2 konto- 
rista, 1 knjigovodja, 2 potnika, 16 pomočnikov mešane stroke,, 
6 pomočnikov špecerijske stroke, 4 pomočniki manufakt. stroke,. 
3 pomočniki železninarske stroke, 3 pomočniki modne in galant, 
stroke, 14 kontoristinj, 6 blagajničark in 5 prodajalk. Posredovalnica 
posluje za delodajalce popolnoma brezplačno, za delojemalce proti 
majhni odškodnini

Poštni čski.
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“,

Dr. E. Volčič 
je uredil in izdal:

Civilnopravdni red in sodni
pravilnik z drugimi civilnopravdnimi zakoni.. 

Knjiga je popolen zbornik pravil 
označene vrste; koncem tvarine je 

obširno stvarno kazalo v slovenskem in hrvaškem je
ziku. — Obseg XII in 909 strani; cena vezani knjigi 
8 kron. Dobiva se pri dr. Volčiču in pri knjigotržeih.

kep in velik lokal
z vso prodajalniško opravo in magacinom, v
katerem se je že 28 let nahajala dobro idoča trgovina 
z mešanim blagom, se odda takoj pod ugodnimi po
goji v najem. Več pove: Fp. X. Grebene, Vel. Lašče.







SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slovenskega trgovskega društva „Merkur“ 
in „Slovenskega trgovskega društva v Gelju“.

Letnik V. V Ljubljani, dne 15. februarja 1908. Št. 2.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
VII. redni občni zbor slovenskega trgov

skega društva „Merkur“.
Dne 26. januarja t. 1. se je vršil ob obilni ude

ležbi VII. redni občni zbor našega društva. Ker je bil 
društveni predsednik gosp. ces. svetnik I. Murnik vsled 
bolezni zadržan, je otvoril društveni I. podpredsednik 
g. Alojzij L ill eg občni zbor ter prisrčno pozdravil 
došle zborovalce. V svojem nagovoru se je spominjal 
umrlih društvenikov gg. Iv. Seuniga, Fr. Laiblina, 
Fr. Bizjaka, Slavoja Jenka in Ivana P o d kr a j ška. 
Zborovalci so v znak sožalja vstali raz sedeže.

O društvenem delovanju leta 1907 je poročal 
tajnik g. Fran Golob takole :

Častiti zbor!
Zopet je za nami leto, odkar smo bili v tej dvo

rani zbrani na občnem zboru. Odbor stoji, častiti zbo
rovalci, pred Vami, da Vam poda račun o svojem de
lovanju v preteklem letu. Predno pa preidem, častiti 
zborovalci, na društveno delovanje, mi je pred vsem 
podati pregled, kaj se je v splošnem na trgovskem 
polju v preteklem letu izvršilo. Dne 16. avgusta 1907. 
je stopil v veljavo zakon, ki zahteva za gotove stroke 
trgovine dokaz usposobljenosti. Zakon je za nas ve
likega pomena, ker po njem kaže izučenemu trgovcu 
boljša bodočnost. Občutno pa je na drugi strani zadela 
trgovstvo odredba trg. ministrstva, s katero so se po
višale poštne in telefonske pristojbine. Proti tej odredbi 
je trgovstvo glasno protestiralo in doseglo le malo 
uspeha v obliki ponižanja telefonskih pristojbin.

Denarni trg je bil torej zadnji mesec jako živahen. 
Banke so vsled ameriške krize zvišale obrestno mero, 
ki pa so jo pred kratkim zopet znižale. Upati je, da 
nastanejo prav v kratkem na denarnem trgu zopet 
normalne razmere.

Dalje mi je omeniti, da se bo davek na sladkor 
znižal, kar je velikega pomena za konsumente. O za
konu glede penzijskega zavarovanja privatnih urad
nikov, za katero se je društvo krepko zavzelo, še do 
danes natančnega ne vemo, katere vrste trg. sotrud- 
nikov bodo podvržene zavarovanju. V svesti smo si,

da smo storili vse s shodi, vlogami itd., vse v uresni
čenje tega zakona, ki je za nas, čeravno je nepopoln, 
vendar sprejemljiv.

Posebej naj omenjam novo pogodbo z Ogrsko, 
o kateri so strokovnjaki zelo nasprotujočega si mnenja. 
Nekateri jo odobravajo, drugi jo grajajo. Mi smo pa 
kot Slovenci s pogodbo jako zadovoljni, kajti nam je 
donesla veliko dobrega v obliki belokranjske železnice. 
Z aktiviranjem te nove proge bo odprta prometu do- 
sedaj zapuščena Bela Krajina, ki je bogata na premogu, 
vinogradih itd. S to progo dobimo tudi stik z Dalmacijo, 
kar bo dobro vplivalo na našo trgovino in razvijajočo 
se industrijo.

Če še poudarjamo, da smemo smatrati preteklo 
leto za trgovstvo dobro in pristavljamo, da se je v 
preteklem letu v povzdigo prometa tujcev obilo storilo 
ter da je obrt organizatorično kot produktivno razen 
mlinarske, ki vsled nenormalno visokih cen ni na
predovala, lepo napredovala, ter slednjič še omenimo, 
da se je na polju slovenske trg. organizacije pričelo iz
redno živahno gibanje izven Ljubljane, posebno v Celju, 
Mlariboru, Gorici in Kranju smemo smatrati slovensko 
gospodarsko bilanco preteklega leta za dokaj povoljno. 
Dovoljeno naj mi bo še omeniti najvažnejše pojave 
na polju slovenskega trgovstva sploh. V Ljubljani se 
je po inicijativi našega društva ustanovila „Trgovsko- 
obrtna zadruga“, katero bom še v društvenem poročilu 
posebej omenil. Osnovah sta se trg. društvi v Mariboru 
in Kranju, dalje vse kaže, da se ustanovi tudi v Gorici 
tako društvo. S tem naj pridem na odborovo poročilo 
s klicem na vsa trgovska društva: „Naprej v slogi!“ 
Na podlagi društvenih pravil je sestajal odbor iz treh 
članov predsedstva, predsednika društvenega razsodišča, 
18 odbornikov in 2 preglednikov računov. Vse dru
štvene posle so opravljali odbor in odseki. Sejam od
bora je predsedoval vsled obolelosti predsednika ces. 
svetnika Murnika podpredsednik veletržec Al. Lilleg, 
odsekom pa so predsedovali odsekovi načelniki. V po
slovni dobi se je etabliral II. podpredsednik društva 
g. Schaffer ter se preselil v Zatično. Vsled tega le-ta 
ni mogel več posvečati društvu svojih moči. Gospod 
Schaffer je bil že poprej, marljiv odbornik in pozne e
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podpredsednik, zato me veže dolžnost, predlagati slav
nemu občnemu zboru, da izreče g. Schafferju pohvalo 
za njegovo delovanje. Odborovih sej je bilo v pre
teklem letu 11, v katerih so se rešile vse tekoče zadeve. 
Da je dobil odbor popoln vpogled v vse rešitve, se je 
vodila o delovanju posebna knjiga, in so se vsa po
slovna poročila v sejah precitata. Izmed odsekov so 
imeli posebno obilo opravila odsek za prireditev vse
slovenskega trgovskega shoda, redakcijski in učni, po
sredovalni, veselični in pevski odsek. Dovoljeno naj mi 
bo tedaj, da opišem delovanje teh odsekov slavnemu 
občnemu zboru. Kakor je Vam še vsem v spominu, 
se je vršil dne 20. oktobra I. vseslovenski trgovski 
shod v Ljubljani, kateremu je predsedoval g. Lil leg- 
Na shodu so govorili gosp. dr. Danilo Majaron o 
vlogi trgovine v narodnem gospodarstvu zlasti slo
venskem, g. dr. H. Tuma o pomenu Trsta za naše 
narodnogospodarsko življenje, g. Josip Smrtnik o 
slovenskem trgovstvu na Štajerskem in Koroškem, g. 
Josip Ulčakar o slovenski trgovski izobrazbi in o 
višji trg. šoli v Ljubljani, g. L. Fürsager o koristi 
trgovske organizacije, g. K. Meglič o naši trgovski 
organizaciji in o nje smotrih, g. Ivan Volk o stališču 
slovenskih trg. sotrudnikov in g. dr. Win d is eher o 
novem obrtnem redu in o njega vplivu na slovensko 
trgovino. Shod je dobro vspel, sprejete resolucije so 
se odposlale na pristojna mesta ter je upati, da smo 
s shodom mnogo dosegli posebno k uresničenju naše 
največje težnje: k ustanovitvi višje trgovske šole v 
Ljubljani. Vse velike priprave za ta shod je vodil kakor 
omenjeno posebni odsek, kateremu je predsedoval g. 
dr. Majaron. Odbor si šteje v svojo dolžnost, da 
Vam predlaga g. zborovalci, da na tem mestu izrečete 
gg. dr. Majaronu, dr. Tumi, L. Ftirsagerju, Josipu 
Ulčakarju in g. Smrtniku, ki so izven odbora sodelovali 
pri tem prepomembnem shodu, za njih trud in požrt
vovalnost pri shodu, toplo zahvalo. Upam tudi, da iz
ražamo vsi željo, da bi nam ti gospodje ostali tudi v 
bodoče na strani.

Redakcijski odsek, kateremu načeluje gospod dr. 
Windischer, je po naročilu odborovem izdal „Trg. 
koledar za 1. 1908.“ in „Kilometrski kazalec“, dalje je 
bila zasluga tega odseka, da je naš list „Slov. trg. 
Vestnik“ prinašal preteklo leto res izborne članke, 
vsled česar se je list tudi izredno lepo razširil. Koledar 
sta uredila gg. dr. Marn in Skerbinec, ter smo do
segli z njegovo izdajo popolen uspeh. Dolžnost nas 
veže, da izrazimo svojo toplo zahvalo vsem sotrud- 
nikom koledarja in lista ter sestaviteljema kilometrskega 
kazalca. Učnemu odseku je načeloval tudi gospod dr. 
Windischer; ta odsek je letos priredil učna tečaja za 
knjigovodstvo in laščino, katera člani redno posečajo. 
Dalje se je odsek trudil, da dobi v roke rokopis slov. 
trg. knjig, kar se mu žalibog.še ni posrečilo. Pri tem

omenjam, da nam je od strani članov in drugih inte
resentov došlo letos veliko dopisov glede slov. trg. 
knjig. Obžalujemo, da smo morali dati na vsa ta vpra
šanja negativne odgovore. Izjavljamo pa, da je bil 
odbor pripravljen nakupiti aprobirane manuskripte, a 
jih ni dobil. Želja naša je, da bi se tudi v tem po
gledu obrnilo na bolje ter upamo, da bo tudi prihodnji 
odbor posvetil temu vprašanju največjo pozornost.

Posredovalni odsek, čigar posle izvršuje odbornik 
našega društva g. Ivan Volk, je pridno deloval. Po
sredovalnica je imela v preteklem letu 1939 poslovnih 
številk.

V poslovni dobi je bilo priglašenih prijav od 
strani trgovcev 252, od strani nastavljencev pa 242. 
Uspešno se je posredovalo v 110 slučajih; in sicer za 
72 sotrudnikov, 20 ženskih nastavljenk, 18 knjigovodij, 
kontoristov in poslovodij ; dohodkov je imela posredo
valnica 400'05 K. Iz tega se razvidi, da je posredoval
nica v preteklem letu v vsakem oziru napredovala. 
Pripomnimo, da so nam bili ti uspehi posredovanja jav
ljeni, faktično pa jih je bilo veliko več. Priporočamo, 
da se v prihodnjič vse to zanesljivo posredovalnici 
javi, ker to k nje rednemu delovanju mnogo pripomore. 
Prosimo da nam vsa prosta mesta javljajo. Dostavljamo 
še, da bomo skušali ob 10 letnici uvesti za člane brez
plačno posredovanje, kar sedaj še ne moremo. Tudi ve
selični odsek je rešil svojo nalogo častno. Dne 8. junija 
je priredil ta odsek izlet v Belo peč, in nazajgrede v 
Podbrezje. Izleta so se društveniki v obilem številu ude
ležili. Dalje je priredil ta odsek zabavni večer povodom 
vseslovenskega trg. shoda dne 20. oktobra v Sokolovi 
dvorani. Tudi ta prireditev se je vrlo obnesla.

Slednjič je dovršil ta odsek vse predpriprave za 
plesni venček dne 18. m. m., ki se je tudi dobro ob
nesel. Pevski odsek je priredil oziroma sodeloval pri 
naslednjih prireditvah. Dne 4. januarja je zapel pevski 
zbor umrlemu članu J. Seunigu 2 žalostinki ter isto 
tako po 2 žalostinki umrlima članoma Fr. Bizjaku dne 
19. maja in Ivanu Podkfajšku dne 23. avgusta. Dalje 
je priredil pevski odsek podoknici nevestama odbor
nikov gg. Janca in Kraigherja. Sodeloval je pevski 
zbor pri Gregorčičevem večeru dne 10. marca, dalje 
pri podoknici, prirejeni g. županu Hribarju povodom 
njegove izvolitve za župana, ter pri podoknici povodom 
70letnice zaslužnega slovenskega skladatelja gospoda 
Foersterja. Pevski zbor je tudi sodeloval pri zabavnem 
večeru povodom trg. shoda. Pevskemu zboru gre velika 
zahvala, da so vse društvene prireditve tako dobro 
vspele. Naša želja je, da bi se g. člani še bolj zanimali 
za stanovski pevski zbor.

Navesti mi je še druge važne dogodke, ki so se 
v društvu v preteklem letu dovršili. Predvsem mi je 
omeniti, da se je po inicijativi društva ustanovil v 
Ljubljani nov denarni zavod „Trgovsko-obrtna
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zadruga“. Ustanovitev tega zavoda je dala potreba, 
katero dokazuje lepo število članov zadruge z glavnimi 
deleži. Zavod opravlja vse bančne posle ter zavod že 
sedaj, ko je šele dne 2. januarja t. 1. pričel svoje po
slovanje, lepo uspeva. Naša želja je, da zavodu pri
pomorejo s hranilnimi vlogami in oddajo bančnih 
poslov vsi prizadeti krogi do tem lepšega uspevanja.

Društvo je priredilo v preteklem letu 5 sestankov. 
Dne 20. septembra je bil sestanek v društvenih pro
storih, na katerem se je razgovarjalo o učnih tečajih. 
Dne 5. oktobra je bil sestanek v Švicariji, ki je bil 
posvečen odhodu več članov k vojakom. Tretji sestanek 
je bil dne 9. novembra pri „Auru“; na tem sestanku 
sta govorila gg. Ivo Jebačin in dr. Viktor Murnik o 
češki trgovini in industriji in o razstavi v Pragi. Četrti 
sestanek je bil v „Narodnem domu“ dne 23. novembra; 
govoril je g. Silvester Škerbinec o avstrijskem eksportu 
in o svetovni trgovini; dne 14. decembra pa se je vršil 
sestanek v hotelu „Ilirija“, na katerem je predaval dipl. 
eksportni akademik g. M. Tomec o naši trgovski po
litiki napram inozemstvu. Vsi sestanki so bili dobro 
obiskovani. Glede penzijskega zavarovanja privatnih 
uradnikov se je vršil dne 24. februarja v mali „čital
nični dvorani dobro obiskan shod. Sklepi tega shoda, 
o katerem je bilo poročilo v našem listu priobčeno, 
so se odposlali na kompetentna mesta. Na shodu sta 
govorila gg. Škerbinec in dr. Windischer. Meseca de
cembra je bila glede zavarovalnega mesta za Kranjsko j 
s sedežem v Ljubljani pri dež. predsedniku gospodu ; 
Schwarzu in referentu g. Laschanu deputacija sestoječa 
iz gg.: Josip Lenarčič, Lilleg, Rašica, Šker- 1 
binec in Cimerman. Deputacija je bila sprejeta z 
zagotovilom, da bo vlada priporočila ustanovitev za
varovalnega mesta za Kranjsko. Dalje je društvo po
stavilo kandidate v komisijo za cenitev osebne doho- 
darine. Pri teh volitvah so nasvetovani kandidati na 
celi črti prodrli.

Dne 6. januarja se je vršil sestanek zastopnikov 
vseh slov. trg. društev, na katerem se je obravnavalo 
glede skupnega lista. Sestanek je imel ta uspeh, da je 
slov. trg. društvo v Celju naročilo za vse svoje člane 
list, istotako smo v dogovoru z društvom v Mariboru. 
Trg. in izobraževalno društvo v Trstu pa tega iz fi- 
nancijalnih ozirov še ni moglo storiti. Omenjamo še, 
da je postal „Trg. Vestnik“ istočasno glasilo celjskega 
društva, s katerim smo v stalni zvezi. Med drugim 
nam je še omeniti, da smo se vsled stavljenih pred
logov članov obrnili do vseh društvenikov glede obiska 
razstave v Pragi ter se je volil v ta namen poseben 
odsek. Kakor se je pokazalo, bo skupen izlet težko 
izvedljiv, vendar pa se nameravajo posamezniki v sku
pinah razstave udeležiti. Društvo je doseglo za svoje 
člane 20 % popust pri slov. gledališču, 50 % popust 
v panoramah in 30 % v kinematografu „Edison“.

Knjižnico je društvo tudi v preteklem letu izdatno 
pomnožilo ter izdalo poseben seznam nemških v 
knjižnici se nahajajočih knjig, katerega vsak društvenik 
lahko brezplačno dobi. Ta naprava bo pripomogla še 
k večjemu zanimanju zanjo. Zaeno smo sestavili nov 
knjižnični red, ki ga naj vsak, ki si knjige izposoja, 
natančno pregleda. Ta red stopi v veljavo 1. februarja. 
Seznam slov. knjig se bo napravil koncem tega leta. 
To delo se je odložilo vsled tega, ker nam je tekom 
tega leta nakupiti še precej novih slov. knjig. Število 
knjig naše knjižnice znaša 580 nemških in 319 slo
venskih. Poleg tega ima tudi hrvatske, francoske, an
gleške in italijanske na razpolago. Izposojenih knjig 
je bilo v preteklem letu 1070. Knjižnica je odprta vsak 
torek in petek od l/29. —1/210. ure. V čitalnici je 35 
listov na razpolago. Želeti je, da bi bila čitalnica bolje 
obiskovana. Da je dostop v njo o vsakem času mogoč, 
dobi lahko vsak član pri knjižničarju ključ. Knjižnica 
je v vzornem redu ter jo upravlja g. J. Volk. Zaklad 
za „Trgovski dom“ se je vsled daril, volil in prispevkov 
od kave zelo ojačil, tudi je napredoval podporni fond. 
Omenim naj vse dobrotnike in prijatelje društva. 
Društvo je dobilo sledeče podpore : Od slavne trg. in 
obrtniške zbornice 500 K, od sl. gremija trgovcev v 
Ljubljani 400 K, ter od sl. mestne občine 500 kron. 
Vsem trem darovateljem bodi izrečena topla zahvala 
občnega zbora s prošnjo, naj nam ohranijo svojo na
klonjenost tudi v bodoče. Dalje je društvo prejelo volilo 
umrlega Karola Laiblina 600 K in sicer 500 kron za 
„Trgovski dom“ in 100 K za društvene namene, ter 
od g. Jebačina od prodane kave 500 K za „Trgovski 
dom“. Slednjič je prejelo društvo darilo 100 kron od 
veletržca g. Vaso Petričiča za podporni zaklad ter 50 
kron od slavne Kmetske posojilnice v Ljubljani za 
„Trgovski dom“. Bodi tudi tema darovateljema izrečena 
iskrena zahvala občnega zbora. Topla zahvala gre tudi 
vsem slov, listom in „Laibacher Zeitung“, ki so nas 
vedno z donašanjem raznih objav podpirali.

V preteklem letu se je rešilo razen posredovalnih 
še 492 dopisov, odposlalo 526 dopisov in 1886 tiskovin, 
dalje se je izvršila tudi ekspedicija koledarja in kilo
metrskega kazalca. Med drugimi smo dali pojasnila o 
prodajah od hiše do hiše, o opravičenosti trgovskega 
potovanja, o borznih uzancah, reklamacijah, železniških 
tarifih, o sklepih, o dokazu usposobljenosti za trgovske 
obrte, o obrtnih pravicah, o pravnih razmerah med šefi 
in nastavljenci, dalje smo preskrbeli več prestav iz 
tujih jezikov, slednjič smo preskrbeli v nekaj slučajih 
naslove odjemalcev za razno blago.

Društvo je štelo preteklo leto enega častnega 
člana, 2 ustanovnika, 530 rednih in 80 podpornih 
članov ter 19 6 naročnikov na list, skupaj 809.

S tem je odborovo poročilo končano. Iz njega 
lahko posnamete delovanje odbora. Pristavljam le še
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prošnjo, naj bi častiti člani delovali na to, da ne bo 
več slov. trgovca in sotrudnika, ki bi ne bil član našega 
ali trgovskih društev, ki so z nami v zvezi. Dalje iz
ražam željo, naj bi se društveniki v večji meri spo
minjali zaklada za „Trgovski dom“ posebno apeliram 
na denarne zavode, da od svojih čistih dobičkov da
rujejo primerne vsote v ta namen. V nadi, da se ta 
želja odborova uresniči, prosim slavni občni zbor, da 
vzame poročilo na znanje.

Zborovalci so z živahnim odobravanjem pokazali 
zadovoljstvo in priznanje za natančno poročilo o od- 
borovem delovanju.

O računskem zaključku je poročal blagajnik 
g. Josip VI a c h. Vseh dohodkov je bilo (vštevši tudi 
zaklade) 13.128 K 61 h in stroškov 8487 K 7 h, 
torej se kaže prebitka 4641 K 54 h. Izmed dohodkov 
so važnejše postavke : članarina in naročnina 6775 K 
88 h, „Trgovski dom“ 1268 K 26 h, podporni zaklad 
213 K 42 h in koledar za leto 1907 in 1908 2243 K 
15 h. Izmed stroškov: poučni tečaji oziroma honorar 
254 K, knjižnica 342 K 53 h, društveno glasilo 2274 
kron 53 h, stanarina, razsvetljava in kurjava 742 kron 
21 h, nov pisalni stroj 525 K. Podporni zaklad znaša 
5273 K 93 h in zaklad za „Trgovski dom“ 10.937 
kron 55 h.

G. J. Volk je v imenu zborovalcev izrekel bla
gajniku za vestno in marljivo delovanje zahvalo, kar se 
je z odobravanjem sprejelo.

Gospod J. Bahovec je v imenu računskih pre
glednikov izjavil, da so se knjige natančno pregledale 
in našle v najlepšem redu, zato predlaga, naj se da 
bivšemu odboru absolutorij. Soglasno sprejeto.

Pri volitvi odbora je g. Volk predlagal, da se z 
vzklikom izvolijo: za društvenega predsednika g. ces. 
svetnik Ivan Murnik, za I. podpredsednika g. Alojzij 
Lili eg, za II. podpredsednika g. Josip Drčar in za 
predsednika društvenega razsodišča gospod dr. Karel 
Triller. Nasvetovani so se z vzklikom soglasno izvolili

Gosp. predsednik Li 11 eg je izrekel zahvalo za 
izkazano čast ter obljubil, da bo kakor doslej čim najbolj 
posvetil svojo moč v prospeh in korist društva.

Ostali odborniki so se volili po listkih in sicer 
so bili skoro soglasno izvoljeni iz vrste samo
stojnih trgovcev gg.: Ivan Jebačin, Ignacij 
Kessler, Ivan Kostevc, Karel Meglič in Andrej 
Šarabon. Iz vrste sotrudnikov pa gg.: Fran 
Berjak, Fran Janc, Fran Kovač, Ignacij Novak, 
Josip Š e 1 o v i n, Silvester Škerbinec, Avgust Tosti, 
Ljudevit Vašič, Ivan Volk in Josip Vlah. Iz vrste 
podpornih č 1 an o v pa gg. : Fran Golob, 
dr. Viktor Murnik in dr. Fran Windischer. Za 
računska pregledovalca sta se izvolila gospoda Ivan 
Mejač in Avgust Peruzzi.

O premembi pravil je poročal odbornik g. dr. 
Fr. Windischer. Omenil je, da se je od časa, kose 
je društvo osnovalo, že marsikaj izpremenilo in pre
drugačilo. Društvena organizacija se ni razširila samo 
na Kranjsko, ampak na vse slovenske pokrajine. Dru
štvo je vzbudilo zanimanje in si je pridobilo od svoje 
ustanovitve veliko prijateljev in članov, zato je tudi 
vedno zastopalo stališče, da mu je treba vselej poseči 
vmes, kadar gre za stanovske interese in za koristi po
sameznega člana. Govornik predlaga, naj bi občni 
zbor sklenil premeniti pravila in sicer naj bi se v § 3 
pravil, kjer je razložen namen društvenega delovanja 
kot nov odstavek pod črko i) pridejalo: „društvo 
oskrbuje in upravlja zaklade, ustanovljene v posebne 
namene.“ Ker ima društvo že sedaj dva zaklada v 
svoji oskrbi in upravi, naj bi se tudi v pravilih ozir

i jemalo na to.
Druga izprememba se tiče sklepčnosti občnega 

zbora. Doslej se je v § 12 pravil zahtevalo, da je za 
' sklepčnost občnega zbora potrebna najmanj ena tretjina 

vseh v Ljubljani stanujočih članov. Ker ima društvo 
skoraj polovico članov izven Ljubljane in ker se lahko 
zgodi, da bi ne bilo dovolj ljubljanskih članov navzočih, 

i predlaga govornik, naj se pravila v toliko izpremene,
 da zadostuje za sklepčnost občnega zbora najmanj 50

v Ljubljani stanujočih članov.
Dalje predlaga govornik spremembo v § 26, kjer  se zahteva, da se mora glavnica plodonosno naložiti s 

pupilarno varnostjo. Govorniku se zdi ta pasus 
[ neprimeren za trgovsko društvo, kajti gledati je treba, 
i da se naš denar dobro obrestuje. Zadnje dni se je 

pokazalo, da dajo drugi zavodi 1% več obresti nego 
zavodi v katerih je nalaganje denarja kot pupilarno 
varno označeno. Predlaga torej, naj se dotični pasus
črta iz pravil.

Vse tri izpremembe so se v zmislu predlogov 
soglasno sprejele.

K točki „Slučajnosti“ se oglasi gosp. Silvester 
I Škerbinec, ki pravi: „Od blagajnika smo slišali, da 

ima podporni zaklad že 5273 K 93 h denarja. Ker pa 
I ni nikjer skrbljeno, kje, kedaj in komu naj se dovo- 
! ljujejo podpore, predlagam, da občni zbor naroči od

boru, naj izdela pravila, na podlagi katerih se bodo 
j dovoljevale podpore in katera pravila bodo urejevala,

kako se sme razpolagati s podpornim zakladom.“
G. dr. Windischer pozdravlja z veseljem ta 

 predlog in pravi, da so taka pravila res potrebna.
1 Odbor je že v zadnji seji o tem govoril, toda po go

vornikovem mnenju je treba, da člani v tem oziru 
sami najprej odločajo, kako je porabiti obresti pod
pornega zaklada, ki se je samo letos pomnožil za 
okrog 1500 K. Dobro bi bilo, da bi se vršil sestanek 
članov, ki bo premotrival to vprašanje, kajti več ljudi 
več vidi, več ve in marsikdo lahko stavi kak dober
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nasvet. Stavi dodatni predlog, naj se najprej govori 
na društvenem sestanku o podlagi za ta pravila.

Predloga obeh govornikov se soglasno sprejmeta.
G. J. Rus nasvetuje, da bi se dne 5. julija t. 1. 

vršila v korist „Trgovskega doma“ velika vrtna vese
lica in naj se odboru naroči, da sestavi odsek za pri
reditev te veselice. Sprejeto.

G. S. Škerbinec pravi: „Dne 24. februarja pre
teklega leta smo imeli shod za ustanovitev deželnega 
mesta zavarovalnice privatnih uslužbencev na Kranjskem. 
Zastopane so bile vse organizacije, ki pridejo pri tem 
zavarovanju v poštev, in sprejete resolucije so se 
poslale na pristojna mesta. Včeraj sem pa izvedel iz 
verjetnega vira, da vsled premaiega števila zavaro
vancev najbrž ne bo pri nas ustanovljeno deželno 
mesto. Zdaj je zadnji čas, da se še kaj ukrene. Fa
ktorji, katere smo prosili, da se zavzamejo za to stvar, 
so vse storili, da se uresniči naša zahteva, v prvi vrsti 
trgovska zbornica. Mnogo sta se trudila tudi državna 
poslanca gg. Ivan Hribar in dr. J. E. Krek. Predlagam 
torej, naj današnji občni zbor sklene, da se izreče 
zahvala deželnemu odboru, trgovski zbornici in držav
nima poslancema gg. Ivanu Hribarju in J. E. Kreku z 
željo, da se še naprej zavzemajo za naše težnje.“ So
glasno sprejeto.

Dalje prosi za besedo g. Iv. Volk: „Na občnem 
zboru trgov.-obrtne zadruge je nas nastavljence posebno 
veselilo, ko se je sklenilo, da se bodo naše hranilne 
vloge obrestovale s 6”/,,. Takrat je bilo veliko navdu
šenja in marsikdo je sklenil, da bo začel hraniti in ' 
nalagati v ta zavod. A to se ni zgodilo, za to apeliram 
na vse navzoče, naj štedijo in hranijo. Z majhnimi 
prihranki se lahko po letih nabere velik znesek, ki bo 
vsakemu dobro došel pri etabliranju.“ Živahno odo
bravanje.

Ker se ni nihče več oglasil k besedi, je pred
sednik g. Li 11 eg zaključil občni zbor ter priporočal 
članom, naj vsak po svoji moči deluje za prospeh 
društva. Z vsakim letom smo bolj zadovoljni, za to 
želi, da se to i nadalje zgodi.

Trgovska organizacija in obramba proti 
nelojalni konkurenci.

Malokdaj je v kupčijskih krogih toliko soglasja, 
kakor pri zahtevi po zakonu v obrambo proti nelojalni 
konkurenci v trgovinskem poslovanju. Leta in leta se 
ponavlja že ta postulat pri vseh stanovskih shodih in 
zborovanjih. Ni le dejstvo, da imajo na Nemškem nekaj 
let že tak zakon, ki se pa obrača le proti nekaterim 
najmarkantnejšim oblikam nelojalne konkurence, in da

se na Francoskem že sto let s pridom in uspehom 
poslužujejo sodišča določb splošnega državljanskega 
zakonika o odškodnini v boju proti nerednemu rav
nanju umazane kokurence, odločilno za zahtevo po 
enakem ali podobnem obrambnem sredstvu v Avstriji. 
Sila razmer, čim dalje hujše in brezobzirnejše počenjanje 
nerednih elementov v trgovini vseh vrst z raznimi triki 
in novimi „zistemi“ navaja reelne trgovce in obrtnike 
do izpoznavanja, da je takemu ravnanju zastaviti pot 
mogoče le z dobrim zakonom. V spominu bo še, da 
je vlada potem, ko so gospodarske korporacije imele 
že priliko precizirati svoje stališče glede takega zakona, 
predložila še staremu parlamentu načrt zakona o obrambi 
proti umazani konkurenci. V oni naglici, s katero je 
razpravljal stari parlament o raznih važnih predlogah 
zadnja tedna svojega obstanka, ni bilo več časa dovolj, 
da bi se bila spravila pod streho vladna predloga, o 
kateri govorimo. V gosposki zbornici je ostal ta za
konski načrt. Škoda je tem večja, ker sedaj, kakor 
razmere stoje, ni upanja, da zlepa dobimo tak zakon, 
mimo tega pa se ne more vedeti, kakšen bode zakon, 
kadar ga končno dobimo, ali bo ugajal dejanskim 
potrebam ali ne. Tudi zategadelj je obžalovanja vredno, 
da je postavodajni stroj odpovedal, ko je bilo odpraviti 
zadnjič predmetno predlogo. Zakon je bil dober in bi 
bila brezdvomno njega določila uspešno sredstvo zoper 
izrodke nepoštene.konkurence. Zakon je imel namreč 
poleg določil proti glavnim tipom nereelne konkurence, 
kakor so izdajanje kupčijskih in obrtnih tajnosti, zlo
raba reklame, grditev in obrekovanje konkurenčnega 
podjetja, tudi splošno določilo, ki dopušča preganjanje 
vsakega ravnanja, katero se izkaže kot umazana kon
kurenca. Za tako splošno klavzulo se je vlada odločila 
šele potem, ko so razne trgovske zbornice dokazale, 
kako malo koristno bi bilo, izdati zakon, ki prepoveduje 
le nekatere najnavadnejše oblike umazane konkurence. 
Iznajdljivost nepoštenih elementov je čudovita, prav v 
kratkem bi se bili „vdomačili“ v novem položaju ter 
ognivši se prepovedanim oblikam začeli delati v novih 
nečednih formah.

Kakor omenjeno, sedaj tudi, če bi vlada takoj 
predložila tako postavno predlogo, ni upanja, da bi 
prišla v parlamentu kmalu na vrsto. Premisliti in pre
soditi je zategadelj, ali in kako bi se dalo nastopiti 
proti umazani konkurenci za enkrat brez takega zakona. 
V tem pogledu je vzeti v poštev določila novega 
obrtnega reda, ki govore o namenih in delokrogu 
obrtnih zadrug; razume se, da veljajo te norme tudi 
za trgovske gremije, ki so prav .tako zadruge v smislu 
obrtnega reda. V § 114. namerimo na odstavek, ki 
pravi, da je dolžnost zadrug med drugim: sklepati 
o tem, kako naj se odpravijo navade, obi
čaji in novotarije, ki ovirajo reelno konku
renco med zadružnimi člani. To je po naši
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sodbi določilo, ki je prav dobro rabljivo in katerega 
se je tudi trgovskim organizacijam po večjih mestih v 
obrambo reelnega trgovanja brez odloga oprijeti. S 
pomočjo tega določila in opirajoč se na to določilo 
se da marsikaj odpraviti in onemogočiti mnogokatere 
nedostojne manipulacije, kakor se žalibog tudi še širijo 
na našem ljubljanskem trgu. Pri tem ni puščati v nemar 
dejstva, da je mogoče posameznim zadrugam 
sklepati obvezno le za svoje člane. Razume 
se, da bi tudi sklep, potrjen od vlade, vezal le one 
trgovce, ki so po pravilih zadruge njeni člani. V gre
miju trgovcev v Ljubljani so članice le protokolirane 
trgovske firme. Njih število ni veliko, vsekakor števila 
200 še danes ne bo preseglo. Vsi ostali manjši trgovci 
so pa še izven organizacije, dasi obrtni-red predpisuje 
ustanovitev takih zadružnih organizacij.

Če se hoče v Ljubljani z uspehom poslužiti važ
nega sredstva za pobijanje umazane konkurence, bo 
treba pred vsem popolnih trgovsko organizacijo v Ljub
ljani. En način je ta, da se osnuje za neprotokolirane 
trgovce vseh vrst posebna zadruga. Če se pri tem 
smatra v prizadetih krogih za umestnejše, da se izvede 
organizacija po strokovnih skupinah, na primer tako, 
da se združi male trgovce z živili v eno, ostale pa v 
drngo zadrugo, je ta izhod v stvarnem obziru po naši 
sodbi še boljši. Sodimo pa, da ni mnogo upanja za 
uresničenje te eventualnosti. Lože bi šlo na ta način, 
da se razširi delokrog obstoječega gremija trgovcev in 
privzame v okrilje gremija tudi neprotokolirane srednje 
in male trgovce, ali vendar ne vseh, marveč le do one 
meje, pri kateri se interesi v resnici že dele in tudi v 
splošnih vprašanjih in skupnosti. Če se za vnanje 
merilo, ki je potrebno, vzame davčna obveznost, bi 
bilo umestno ustaviti se pri znesku 20 kron letne pri- 
dobnine. Niže segati ne bi kazalo.

Omenjam, preureditev se tem laže sedaj izvrši, 
ker bode gremiju trgovcev itak sklepati o premembi 
pravil, odnosno o prilagoditvi pravil novim razmeram, 
kakor nastanejo vsled izpremembe obrtnega reda. Pri 
tej priliki bode vsekakor treba pregledati in ozirati se 
na to, da se v obrambo važnih interesov ljubljanskih 
trgovcev posluži više navedene določbe obrtne novele 
glede odprave in odstranitve umazanega kupčijskega 
poslovanja. Predno se stori končne sklepe, bi vsekakor 
kazalo, zgotoviti vse tiste praktike, ki so se že nekako 
vgnezdile v našem mestu; potem bo hitro jasno, kaj 
vse je'treba iztrebiti brez pardona. O tem, da je mnogo 
nezdravega in gnilega, se more prav zlahka vsakdo 
preveriti. Jasno pa je, da tako umazano ravnanje tudi 
konsumentom in občinstvu ni v korist.

Naša trgovinska politika napram 
inozemstvu.

Predaval v društvu „Merkur“ g. abit. eksport, akad. M. Tomec. 
(Konec.)

V naslednjem hočem izpregovoriti še posebej o 
posamnih državah, ki so za našo trgovino posebne 
vrednosti in pomena.

Nemčija je Avstriji najbolj sorodna država, da, 
celo naša trgovinska politika se nanaša največkrat na 
ono našega severozahodnega soseda. Nemčija je trdna 
država, lega ji kaže skoro isto trgovinsko pot, kot 
Angležem. Največja nemška luka Hamburg služi tudi 
avstrijski industriji za izvoz, posebno ker veže reka 
Laba ravno najbolj industrijske kraje monarhije s Ham
burgom. Da Avstrija vsaj uvoz nekaterih važnih pro
duktov napelje čez naše domače luke, je vpeljala tako
zvano diferencijalno carino. Pri kolonijalnem blagu 
vidimo n. pr. dve vrsti carin. Prva, dokaj višja, velja 
za uvoz po suhem, torej čez tuje luke, druga carina 
pa velja za uvoz po morju, torej čez domače luke. Ta 
način diferenciranja carin je imel dobre posledice za 
Avstrijo, kajti sedaj prejemamo n. pr. kavo čez Trst. S 
tem je bila oškodovana Nemčija v prvi vrsti. Največ 
izvažamo v Nemčijo ječmena, lesa in živali. V trgovinski 
pogodbi je Nemčija znižala carino na ječmen, ki se 
rabi v pivovarnah, skoro za polovico ; podobno se je 
zgodilo pri, lesu, kjer veljajo za Avstro-Ogrsko posebne 
olajšave. Kar se tiče živali, mi je omeniti posebno 
konje, glede katerih si je Avstro-Ogrska izposlovala 
ugodnosti. Pri konjih je vrednost podlaga carini, in ne 
število, kakor poprej. Pri tej priliki omenjam, da Avstro- 
Ogrske ne smemo prištevati izvoznim državam za žito, 
ker se mora pri nas žito uvažati. Le ječmen tvori 
izjemo. Avstro-Ogrska je od nekdaj stremila za tem, 
da ustanovi prost trgovinski promet z Nemčijo. Toda 
Nemčija, ozir. Prusija ni bila s temi željami nikdar 
zadovoljna in se je proti Avstriji še celo zaprla z 
visokim carinskim tarifom. To je bil tudi vzrok, da se 
je razcvela na Češkem velika industrija, ki je rabila 
pred vsem zaščite proti nemški konkurenci. Trgovinska 
pogajanja med Nemčijo in Avstrijo leta 1877. niso 
imela uspeha. 1878. leta je Avstrija izdala tarif z mo
gočnimi carinami. Ker je Nemčija ravno ta čas rabila 
denarja, je izdala leto nato tudi protekcijonističen 
tarif. Nemčija se je sedaj bala, da bodo, vse druge 
države zvišale carine; zato je sklenila leta 1891. trgo- 

! vinske pogodbe z Avstrijo, Italijo, Belgijo in Švico.
Tem potom je morala Nemčija znižati carine na žito. 

i To pa seveda agrarcem ni bilo po godu, delovali so 
! toliko časa, da je Nemčija v novem car. tarifu vpeljala 

po francoskem vzorcu „minimalne“ carine. V francoskem 
I tarifu so namreč deljene vse carinske postavke v maksi

malne in minimalne. Minimalne veljajo za one države,
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ki so dale največje ugodnosti, maksimalne pa za vse 
druge. Nemčija nima takih kolonij, da bi mogla v nje 
vreči vse svoje produkte, treba se ji je držati Anglije, 
Francije, Rusije in Amerike. Toda to so države, ki se 
po mogočnosti separirajo in ne dajejo rade koncesij. 
Naravno je, da se mora Nemčija ozirati na Avstrijo, 
in avstrijska trgovinska politika napram Nemčiji nima 
posebno težkega stališča. Odločilen moment za to našo 
politiko napram Nemčiji je, da znaša nemški uvoz pri 
nas le % našega uvoza v Nemčijo.

V Italiji obstoji slično razmerje med našim 
uvozom in izvozom Italije k nam, kakor v Nemčiji. 
Gospodarski razvoj Italije še ni dosegel vrhunca. Dvoj
nega manjka tej državi : premoga in žita. Slednje 
povzroča, da trgovinska bilanca ostaja vedno pasivna, 
to se pravi, da je uvoz v Italijo vedno večji, ko izvoz. 
Mi dajemo Italiji posebno les in konje. Znano je, da 
vinska klavzula, ki je proti nizkim carinam puščala 
laško vino k nam, ne eksistira več. Kot nadomestilo 
za to je dobila Italija velike zelo znižane carine za 
uvoz južnega ovočja k nam. Les je prost carine, tudi 
za konje so postavke zelo znižali v novi trgovinski 
pogodbi. Že v stari pogodbi je izrečena pravica, da se 
smejo Avstrijci v Italiji naseliti, da smejo imeti nepre
makljivo posest, da smejo nastopati sami pred sodnijo 
in se pravdati i. dr. Obe državi sta vezani, da ne vpe- 
ljeti novih izvoznih carin. V Italiji so izvozne carine 
na odpadke od svile, na rude, cunje in umetnine. V 
končnem protokolu svoje trgovinske pogodbe z Avstro- 
Ogrsko si je Italija pridržala pravico, da sme tudi na 
kosti pobirati izvozno carino. To naj navedem le v 
dokaz, da je treba pri čitanju trgovinskih pogodb dokaj 
paznosti, ker se v zaključnem protokolu večkrat dovolé 
izjeme, ali pa izpopolnijo važne določbe. Če pretehtamo, 
kaj smo koncedirali Italiji, in kaj ta država nam, mo
ramo v tem slučaju priznati avstrijskim pogajalcem, da 
so priborili potom zadnje trgovinske pogodbe svoji 
državi važne in znatne koristi.

Švica ima na vseh gospodarskih poljih veli
kansko špecijalizacijo. Tu dobimo najfinejše izdelke 
tkanin iz bombaža in svile, vse samo posebne vrste, 
le gotove stroje, ure i. t. d. To se kaže v švicarskem 
tarifu, v trgovinski pogodbi, sploh v vseh delih trgo
vinske politike. Vse carine so zelo nizke, živila 
in sirovine pa plačajo pri uvozu le pristojbine za 
registriranje. Za Avstro-Ogrsko je posebne važnosti 
izvoz ječmena in sladu. Pripomnim, da tudi izvažamo 
v Švico poleg imenovanih dveh produktov posebno še 
sladkor in les. Sploh je promet s Švico za Avstrijo 
relativno velikega pomena in to spoznanje preveva 
tudi novo sklenjeno trgovinsko pogodbo.

Naša trgovinska politika ima težko stališče napram 
Rusiji. To je velikanska gospodarska enota, ki pro
ducira zase, kateri ni treba iskati odjemalcev po svetu.

Res je, da producira žita več nego treba za dom in 
ga mora torej izvažati, a to je živilo, za katero ni 
treba šele iskati odjemalcev, ker se na svetovnem trgu 
vedno v velikih- množinah rabi. Zelo stroge pogoje 
ima Rusija glede naseljevanja in nepremične posesti, 
ki je inozemcem v Rusiji ponekod naravnost zabranjena. 
Glede trgovskih potnikov so stroga določila, katerih 
tudi naši trgovinski politiki niso mogli zadostno ubla
žiti. Samozavest je zid, pod katerim so obstali dosedaj 
tudi najpremetenejši diplomale, ki so hoteli svoji državi 
izposlovati gospodarskih prednosti v Rusiji. Le ena 
vrsta tujih podjetij je, ki jih favorizira Rusija, to so 
akcijske družbe. Ruski carinski tarif je urejen po fran
coskem vzorcu, katerega sem že preje opisal. Avstro- 
Ogrska je sklenila z Rusijo trgovinsko pogodbo, a ta 
ni niti znatno zboljšala gospodarskega razmerja do 
Rusije.

Preidem na Balkan. Srbijo sem imel priliko 
že večkrat omeniti. Ravno v sedanjih dneh se nam 
obljubuje, da se konča carinska vojna s to državico, 
ki dela Avstro-Ogrski toliko preglavice. Sicer pa, kolikor 
bolj se zavlečejo pogajanja, toliko več koristi imajo 
naši agrarci, ki se boje uvoza živine iz Srbije. Dosedaj 
je bil uvoz Srbije k nam še enkrat večji, ko naš izvoz 
v Srbijo. To razmerje je ravno obratno, v našem trgo
vinskem prometu z Bolgarijo. Bolgarija je povišala 
v zadnem času znatno svoj carinski tarif. Romunija 
je bojevala 5 let carinsko vojno v Avstrijo (1886/91), 
a interesantno-je, da je ravno med to carinsko vojno 
avstrijski izvoz v Rumunijo zadobil večji obseg, med 
tem pa je ostal uvoz Romunije k nam stabilen. Leta 
1893. je sklenila Nemčija z Romunijo trgovinsko po
godbo in Avstrija je postala deležna vseh ugodnosti,

' katere je dobila Nemčija. Od tedaj je pogodba že 
izgubila veljavo, Nemčija je sklenila novo, Avstrija pa 
— čaka. Berolinski kongres je določil, da ostanejo vse 

j trgovinske pogodbe s Turčijo v veljavi za vse države, 
da uživajo vse evropske države največje ugodnosti in 
prostost prevoza. Carina v Turčiji je sedaj povišana 
od 8a/0 na 11% od vrednosti, a to pri tamošnjih raz
merah ne škoduje, ker Turek vendarle bolj ljubi na
pitnino, ko zvestobo napram državi.

Avstrija je do zadnjega časa zanemarjala celò 
Dalmacijo, torej tudi o balkanski politiki ni mogoče 
dobrega pričakovati. Italijanski vpliv se vedno veča, in 
Avstrijci nimajo drugega dela, nego strašiti turškega 
sultana z demonstracijami pred Carigradom! Da celo 
več! Albanija je razdeljena, kar se tiče političnega 
vpliva, v dva dela. V severnem prevladuje avstrijski, v 
južnem pa italijanski vpliv. Avstrija vzdržuje v Albaniji 
nekaj šol s svojimi učitelji. V teh šolah se pa ne po
učuje srbski, tudi ne nemški, temveč laški! Italija si 
osvaja gospodarsko bolj in bolj zahodni Balkan, Avstrija 
pa poučuje Albance laški! To je ironija!
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Južni naši sosedje so gotovo že od narave nave- I 
zani na gospodarski promet z Avstrijo, torej bi bilo 
pričakovati, da se naša trgovinska politika ravna po teh 
razmerah. Dosedaj se ni, upajmo, da se obrne v pri
hodnosti na bolje!

V predrečenem sem opisal delovanje avstrijske 
trgovinske politike na podlagi trgovinskih pogodb in 
carinskih tarifov. Izprevideli smo, da avstrijska trgo- j 
vinska politika napram inozemstvu še vedno sloni na 
agrarcih, da izkorišča manjšina prebivalcev pretežno 
večino na nezaslišan način. Res je, da se mora vsaka 
politika naslanjati z vso odločnostjo na eno stranko, 
dvema gospodarjema se ne da služiti. A da je ta 
stranka, kateri na ljubo so se postavile na meji take 
ovire uvozu najpotrebnejših živil, poleg vsega tega le 
zastopnica manjšine, to je mogoče le pri nas. Na An
gleškem so delavci, združeni v močno organizacijo, 
glavni boritelji za prosti uvoz živil, pri nas pa so vse 
stranke skupaj podlegle agrarcem. To je bilo pač le 
pri konstituciji prejšnjega parlamenta mogoče, čigar 
delo je novi tarif.

V moderni konstitucijonalni državi delujejo pri 
zakonih, po katerih se ravna trgovinska politika, tudi 
ljudski zastopniki. Interesentje se potezajo potom trgov
skih in obrtnih zbornic za svoje koristi, drugi zopet 
potom kmetijskih družb i. t. d. Vsak skuša dokazati 
svoje stališče kot pravo, to je, da ne nasprotuje splošnim 
interesom. V boj nasprotujočih si strank poseže znan
stvena debata, ki povdarja nasprotne si gospodarske in 
politične motive.

Stranka, ki ima boljše zagovornike svojih strem
ljenj, zmaga, pri tem pa trpi véliki del prebivalstva.

Gospodarstvo naj olajša in omogoči ljudstvu boj 
za obstanek in za kulturo. Čim izdatneje je gospo
darstvo, toliko večja je mogočnost političnega in kul
turnega proevita dežele. Naloga prave trgovinske politike 
napram inozemstvu je torej, da za gospodarski promet 
s tujimi državami doseže največjih uspehov in ugodnosti.

Iz trgovske prakse.
3. Tožencu v menični pravdi je za menični plačilni 
nalog plačati le polovično sodno pristojbino, ker 

je k plačilu ene polovice obvezan tožitelj.

Trgovec A je tožil trgovca B radi zapadlega meničnega 
zneska 6000 K. Za to tožbo odpade ‘/2o/o sodne pristojbine z doklado 
v skupnem znesku 37 K 50 v., od katere vsote odpada torej 18 K 
25 v. na tožitelja, 18 K 25 v. pa na toženca. Tožitelj A je pa 
plačal pri tožbeni instanci samo znesek 10 K na sodni pristojbini. 
Kmalu nato dobi toženec B, stanujoč v drugi provinciji nego to
žitelj od oblasti, ki je bila v dotičnem kraju pristojna za odmero 
pristojbine, plačilni nalog, da mu je plačati sodno pristojbino v 
znesku 26 K 50 v., katero je dotičnik, ne posluživši se pritožbe
nega roka, češ, da se izogne vsem nadaljnim sitnostim, tudi vplačal. 
Plačal je torej 8 K 25 v. več, nego ga obvezuje zakon. Ta znesek

res ni velik, toda, ako vzamemo več sličnih slučajev in njih svote 
seštejemo, vidimo, da dotični znesek lahko postane velik. —en.

4. Pobotnice in račune ni samo kolkovati, ampak 
treba prilepljeni kolek tudi prepisati.

Često se dogaja, da trgovci in obrtniki pobotnice o prejetih 
plačilih oziroma račune iz terjatev za prodano blago sicer pravilno 
kolekujejo, toda dotičnih kolkov ne prepišejo Tak neprepisan kolek 
je pa neveljaven oziroma se smatrajo take listine za nekolekovane. 
Posledica je, da ima izdajatelj take listine doplačati ne le znesek 
za manjkajoči kolek, ampak tudi še povišek, ki se predpisuje pri 
pobotnicah v trikratnem znesku manjkajoče kolkovne vsote.

Trgovec A je n. pr. potrdil prejem doposlanega mu zneska 
200 K in na tozadevni pobotnici ni prepisal pravilno prilep
ljenega kolka 64 v. ; v takem slučaju se torej smatra dotična po
botnica kot nekolekovana, kolek 64 v. je izgubljen, a povišani 
znesek, ki bi ga imel sedaj trgovec A plačati, bi znašal okroglo 
3 krone.

Še slabše se godi v sličnem slučaju trgovca B Le-ta je izdal 
račun za prodano blago v znesku 200 K in ga kolkoval s sicer 
po znesku pravilnim toda neprepisani m kolkom 10 v. Listino 
je smatrati za nekolkovano, povišek je pa v slučaju računa petdeset- 
kratni, tako da zapade trgovec B radi svoje, rekli bi formalne 
napake, plačilu petih kron ! Ta visoki povišek je pri računih po
sebno občuten, ker se po izrecnem predpisu zakona ne sme niti 
znižati, niti milostnim potom odpisati!

Torej pozor pri kolkovanju pobotnic in osobito računov!
—en.

Raznoterosti.
Svetovna produkcija zlata leta 1907. Oficijelna statistika 

o lanski produkciji zlata sicer še ni izšla, vendar je toliko že do
gnano, da bo leta 1907 proti prejšnjemu letu manjša. Ameriški 
kovni urad sodi, da se je v Ameriki za 900.000 funtov šterlingov 
manj produciralo, v Avstraliji za P4 milijonov funtov šterlingov 
manj, pa tudi v Indiji in Kanadi precej manj, tako da je plus afri- 
kanske reprodukcije za 2-82 milijonov funtov šterlingov s tem 
paraliziran. V letu 1907 se je izkazala skupna produkcija zlata v 
vrednosti 82 21 milijonov funtov šterlingov ali okrog 2050 milijonov 
frankov, torej za okrog 270.000 funtov šterlingov manj nego prejšnje 
leto. Leta 1906 ostane še vedno kot najboljše s svojimi 82'48 mil. 
funtov šterlingov proti 75'43, 69’37 in 65'19 milj. funtov šterlingov 
iz prejšnjih treh let. Pred vojno v Transvalu je bilo rekordno leto 
1899 z 6L34 milij. funt. šter., katero je šele leto 1903 premagalo. 
Pomnožitev produkcije zlata v zadnjih 25. letih je jako znatna. 
Pred 25 leti je znašala 20’25 milijona, torej se je v tem četrtsto- 
letju počvetorila. Minilo je namreč šele 20 let, odkar je Transvai 
stopil med dežele, ki producirajo zlato. Zdaj stopa drugim na čelu ; 
1. 1907 je produciral Transvai za 10 milijonov več nego združene 
države ameriške in za 12 milijonov funtov šterlingov več nego 
Avstralija. Ameriška produkcija koraka le polagoma naprej, avstralska 
pa nekaj let sem nazaduje, višek je dosegla leta 1899 z 18'33 mil. 
funt. šterl. Angleške naselbine so dale 1907 skupaj 50 milijonov 
funtov šterlingov ali 60 u/o svetovne produkcije zlata.

*
Bojkot nemškega blaga v ruski Poljski. Kakor znano, se 

je v pruskem deželnem zboru predložila vladna predloga, da se 
dovoli kredit več milijonov za nakup poljskih zemljišč, takorekoč 
za raznarodenje Poljakov. Vsled tega so ruski Poljaki začeli boj
kotirati nemške industrijske izdelke in avstrijske firme so porabile 
ta položaj, da si najdejo mesto nemških odjemališč v ruski Poljski. 
Avstrijska industrija je res dosegla že precej izvoznih šans in 
avstrijsko eksportno društvo je takoj obvestilo svoje člane na 
ugodni položaj, ki se da izrabiti za avstrijsko industrijo. A zdaj
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so se Nemci v rajhu začeli britko pritoževati in so se zlasti spravili 
na avstrijski trgovski muzej, češ. da ta oficijalno podpira izkori
ščanje položaja v škodo nemški industriji. No, avstrijski trgovski 
muzej je prosta korporacija, ne pa kak državni institut, zato se mu 
ne more očitati oficijalni vpliv. Pa če tudi, take kričeče krivice, ki 
se delajo Poljakom, so vredne občutne kazni.

Trgovsko - obrtna zadruga v Ljubljani, registrirana zadruga 
z omejenim jamstvom (Sodnijske ulice št. 3) se peča z vsemi de
narnimi transakcijami, tako na pr. sprejema vloge na hranilne 
knjižice in na tekoči račun, ter jih obrestuje od dne vloge do dne 
dviga po 4t/2°/o> rentni davek pa plača zadruga sama. Nadalje daje 
posojila proti menicam ali zadolžnicam na odplačevanje, kakor 
tudi posojila na hipoteke ter predujme na vrednostne papirje, za
družne deleže, blago in knjižne terjatve. Razen tega eskomptira 
trgovske menice po najnižji obrestni meri ter izdaja nakaznice na 
vsa tu in inozemska tržišča. Nadalje vnovčuje tudi menice, nakaz
nice, dokumente itd. na vsa bančna mesta pod najugodnejšimi 
pogoji. *

Trgovsko-obrtna zadruga v Ljubljani je imela v mesecu 
januarju (t. j. v prvem mesecu svojega obstanka) K 407.1 98'18 
skupnega prometa. Natančnejših podatkov o mesečnem zaključku I 
še nismo prejeli; vsekakor pa kaže gornja številka, da je zanimanje 
veliko in da zavod pridno napreduje.

*
Voznine za razne predmete na progah južne železnice 

znižane. Znižala se je voznina za baker, ki se pošilja iz Trsta v 
Ljubljano; za les tarifne vrste št. 17, I. del, na progi Ljubljana-  
Trst in obratno; za cement pri pošiljatvah iz Ljubljane ali iz Tržiča : 
(Monfalcone) v Gradec, Tržič in Gorico ter narobe; nadalje za živila 
ter zavoje z vseh postaj proge Dunaj-Trst v Tržič in Gorico ter 
obratno in tako tudi iz Tržiča v Gorico in narobe. Voznine so se 
znižale tudi še za druge proge, omenili smo tu le ona znižanja, ki 
se tičejo osobito prog slovenskega ozemlja. en

*
Trgovina s praznimi vrečami v Turčijo je čimdalje ži

vahnejša; kakor izkazujejo statistični podatki, se je od marca leta 
1905 do marca leta 1906 uvozilo v dežele sultanovih podanikov 
nad 12‘/2 milijonov praznih vreč, katere tvorijo vrednost približno
8l,2 milijonov kron. —en

*

Londonski denarni trg in znižanje diskonta v Avstriji.
Londonski trg je zopet izvanredno bogato založen z denarjem in ] 
pričakovati je, da se diskont, ki je že itak padel pod 3 1/2°/o še | 
nadalje zniža. V londonskih krogih vlada splošno mnenje, da bo 
ta izredno ugodni in docela utrjeni položaj finančnega trga angleš- | 
kega tudi ugodno vplival na ostala denarna središča evropska. 
Denarja je sedaj tudi v drugih središčih dovolj in avstro-ogrska 
banka je v kratki dobi štirih tednov znižala diskont od 6 °/o na ( 
4 1/2% Celo v Nemčiji, kjer se vrši znižanje najpočasneje, se 
vzdržuje samo še oficijalni diskont na višini 60/0, dočim je privatni 
diskont tudi tam že dospel na nižino 4,/al)/o kakor sedaj pri nas j 
oficijalni. Za trgovino in obrt, industrijo in poljedelstvo je torej 
sedanji položaj zopet od dne do dne ugodnejši. —en

*
Postopanje nemške tvrdke Heinrich Franck napram slo

venskim trgovcem se mora označiti kot skrajno izzivajoče. V ! 
zadnjem času pošilja ta tvrdka svojim odjemalcem odprte dopisnice j 
v obvestilo, da pošlje svojega potnika v kratkem na obisk. Obenem 
pa se ta ultranemška tovarna priporoča slovenskim trgovcem kot 
najstarejše jugoslovansko podjetje svoje stroke. S tako trditvijo se 
hoče prikupiti slovenskim trgovcem ter škodovati domačemu pod
jetniku gosp. Ivanu Jebačinu, ki je ustanovil „Prvo jugoslovansko

tovarno kavnih surogatov“ v Ljubljani. Ako tvrdka Franck imenuje 
svojo tovarno v Zagrebu najstarejše jugoslovansko podjetje te stroke, 
tedaj zataji predvsem svoje rajhovsko pokolenje, drugič pa hoče 
zanikati dejstvo, da je že mnogo let prej obstojala v Ljubljani neka 
druga, tudi nemška tovarna za kavne primesi. Torej se tvrdka 
Franck niti po narodnosti niti po letih ne more imenovati ustano
viteljica prve take jugoslovanske tovarne. Edino res narodno podjetje 
te vrste je „Prva jugoslovanska tovarna za kavne surogate“ v Ljubljani, 
ki podpira slovenska in hrvatska narodna društva in od katere ima 
naš zaklad za „Trgovski dom“ jako znatne dohodke. — Slovenske 
trgovce pa opozarjamo, naj se ne dado preslepiti od nemške tovarne 
in naj v bodoče še z večjo vnemo sebi in slovenskemu narodu v 
korist naročajo samo izvrstno „Zvezdno“ kavno primes (cikorijo).

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Plesni venček dne 2. februarja t. 1. v prid zakladu trg. bol

niškega društva za Štajersko je bil žal v primeri s prejšnjimi slabo 
obiskan, dočim je bila zabava jako prijetna. Vzrok slabemu obisku 
je nekoliko v tem, da je več rodbin bolnih, mnogo pa jih je izostalo, 
ker je bil lanski ples prenapolnjen in vsled pretežne večine dam 
marsikatera ni toliko plesala, kakor je bilo želeti. Sploh pa se je 
opazilo, da je letos zanimanje za ples med cenj. trgovstvom iz 
okolice bilo zelo slabo. Gmoten uspeh je povoljen in sicer znaša 
prebitek plesa 147 K 65 h v prid zakladu trg. bolniškega društva. 
Da je mogoče še izkazati toliko dobička, gre najtoplejša hvala 
raznim blagim podpornikom, ki so z zdatnimi predplačili izkazali 
svojo naklonjenost društvu, precej so tudi poslale razne zunanje 
tvrdke, ki so bile povabljene na ples.

Zaklad trg. bolniškega društva za Štajersko ima do 
12. februarja po prištetju čistega dobička trgov., plesnega venčka 
1775 K 32 h. premoženja. Pravila so izdelana in so jih tudi že 
naši gg. poverjeniki po prečitanju in izraženju svojega mnenja 
vrnili. Pravila se še enkrat natančno pregledajo in popravijo, potem 
pa se predlože obč. zboru v odobrenje.

Posredovalnica služb dobiva vedno dovolj vprašanj od 
strani trg. nastavljencev, dočim se je gg. trgovci še vedno ne 
poslužujejo. Želimo pač v bodoče več zanimanja.

*
Slovenskega trg. društva v Celju 7 redna seja se je vršila 

dne 12. februarja od polu 9. ure zvečer do polnoči v navzočnosti 
goospodov Anderwalda, dr. Božiča, Jagodiča, Leskovška, Smertnika, 
Stermeckega, Srupija in Stibeneka. Dnevni red: 1.) Rač. poročilo o 
trg. plesnem venčku. 2.) Poročilo o zakladu za skupno inseriranje. 
3.) Čitanje pravil za trg. bolniško društvo. 4.) Slučajnosti. Dohodki 
plesnega venčka s prispevki domačih gg. trgovcev, zunanjih 
tvrdk in tovarn ter preplačili in garderobo znašajo 538 K 30 h. 
Vsi stroški 390 K 65 h, tako da ostane čistega dobička 147 K 65 h 
v prid zakladu za trg. bolniško društvo. Za skupno inseriranje se 
je dosedaj sprejelo 508 K in je od obljubljenih prispevkov še 
122 K 50 h na dolgu Mesto odstopivšega odbornika g. Kocmuta 
iz Ptuja se pozove v odbor blag. namestnik g. Stibenek. Na to se 
je vršilo čitanje pravil do polnoči in se nadaljuje v prihodnji seji.

V Celju se je osnovala trgovska družba „Union“ za prodajo 
kolonijalnega blaga na debelo z omejenim poroštvom, v kateri je 
tudi Slovenec gosp. Anton Kolenc. Vodja družbe, ki še deluje, je 
g. Walzer.

Iz Celja: Slov. trg. društvu v Celju hočejo tudi nemški trg. 
nastavljenci slediti s tem, da hočejo ustanoviti svojo gremijalno 
trg. bolniško blagajno, menda so okrajne bolniške blagajne tudi 
že siti.
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Ne zabite zaklada za ustanovitev trg. bolniškega društva 
za Štajersko !

Ms

V Krškem umrl je dne 31. januarja blag in značajen, trgovsko 
zelo naobražen mož g. Vinko Žener, hišni posestnik, obč. odbornik, 
tajnik hranilnice, bolniške blagajne in oskrbnik bolnice. Blag mu 
spomin.

Slovensko trgovsko društvo v Mariboru.
Prva odborova seja se je vršila dne 19. prosinca 1908 v 

navzočnosti gg. dr. Pipuša, Berdajsa, Jagodiča, Weixelna, Lenarta 
in Kocmuta. Poročilo tajnika se odobri. Gosp. Weixel predlaga, da 
se stavi taksa za nastop salonskega orkestra slov. trg. društva v 
Mariboru, če se igra pri domačih društvih 60 K — kar se sprejme. 
Gosp. Kocmut predlaga, da se naroči za Ptuj društveni nabiralnik. 
Se sprejme. Gospod Berdajs kot blagajnik poroča, da je prejel 
431 K 82 h v gotovini in mobilarju od slov. trgovskega kluba, 
kar se z navdušenjem vzame na znanje. Predlagalo se je, da se 
voli zabavni odsek ter se napravijo trgovske reklame itd., kar se 
odloži do prihodnje seje. Trgovski večer se priredi dne 22. t. m. 
v mali dvorani Narodnega doma, z obširnim jako zanimivim spo
redom. Pri tem večeru nastopi tretjič salonski orkester.

Društvene vesti.
Konstituiranje odbora. Odbor našega društva se je v seji 

dne 2. februarja, kateri je predsedoval društveni predsednik g. ces. 
svetnik Ivan Murnik, naslednje konstituiral: za tajnika je bil 
izvoljen g. Franc Golob, za njegovega namestnika pa g. Avgust 
Tosti; za blagajnika g. Josip Vlach ter za njegovega namestnika 
g. Ljudevit Vašič; za arhivarja, gospodarja in knjižničarja pa g. 
Ivan Volk. V tej seji se je vršila tudi volitev v odseke ter so bili 
izvoljeni sledeči gospodje:

a) v gospodarski odsek: Josip Drčar, Franc Janci, 
Ivan Jebačin st., Ignacij Kessler, ces. svetnik Ivan Murnik, 
Andrej Šarabon, Josip Šelovin in Jos. Vlach;

è) v pevski odsek: Jos. Drčar, Ig. Novak, Ante 
Pintar, Al. Sachs in Veličan Volk;

c) v posredovalni odsek: Fran Berjak, Ignacij 
Kessler, Ivan Kostevc, Franc Kovač, Silvester Škerbinec 
in Ivan Volk;

d) v redakcijski odsek: Franc Golob, dr. Rudolf 
Marn, Karol Meglič, Silvester Škerbinec in dr. Fran W i n - 
discher;

e) v učni odsek: Karol Meglič, dr. Viktor Murnik, 
Avgust Tosti, Ivan Vole in dr. Franc Windischer;

f) v veselični odsek: Franc Berjak, Pavel Fabiani, 
Franc Janc, Ivan Jebačin st., Ivo J e b a č i n ml., Ivan Kostevc, 
Franc Kovač, Ignacij Novak, Ljudevit Vašič in Josip Vlach.

Odborova seja dne 2. februarja. I. podpredsednik g. Lilleg 
predstavi navzoče odbornike g. predsedniku ces. svetniku Ivanu 
Murniku. G. predsednik se zahvali za sporočilo, da je bil izvoljen 
za predsednika, konštatira sklepčnost ter otvarja sejo. V svojem 
daljšem nagovoru poživlja g. predsednik navzoče k delu in slogi ; 
če se bo kot dosedaj njegov apel upošteval, bo lahko pokladat, 
čez leto dni občnemu zboru račun. Na to se je konstituiral odbor 
ter se je vršila nadalje volitev v odseke. Pri slučajnostih se sklene 
na predlog g. Silvestra Škerbinca ustanoviti nov odsek, in sicer 
narodno-gospodarski. Volitev članov in odobritev poslovnika za ta 
odsek se ima vršiti v prihodnji seji. Ker ni bilo drugih predlogov, 
zaključi g. predsednik s ponovnim apelom na vse gg. odbornike in 
člane, naj delujejo v prid društva, sejo ob l/al. uri opoldne.

*

Plesni venček našega društva dne 18. januarja t. 1. je lepo 
uspel. Veselični odsek je vse storil, da zadovolji obiskovalce. Velika 
dvorana v „Narodnem domu“ in stopnišče sta bila krasno s cve
tlicami okrašena. Posebno pozornost so vzbujala damska darila, ki 
so imela obliko majhne knjižice v srninem usnju. Ples so počastili 
s svojo navzočnostjo gg. župan in državni poslanec Ivan Hribar, 
predsednik odvet. zbornice g. Danilo Majaron, dalje g. doktor 
Karol Triller, veletržec g. Vaso Petričič itd. Gospod deželni 
predsednik baron Schwarz in predsednik trg. zbornice g. Josip 
Lenarčič sta svojo odsotnost prvi vsled dvornega žalovanja, drugi 
pa vsled žalovanja v rodbini opravičila. Prvo četvorko je plesalo 
50, drugo pa 68 parov. Kljub velikim stroškom je ostalo čistega 
dobička okroglo 140 K- Bodi izrečena za predplačila vsem, ki so 
jih dali, iskrena zahvala odborova !

*

Čeke so poslali: Franc Dekleva, Slavina; Anton De 
Gleria, Logatec; Ciril Kavčič, Dilce; L. Kovačiča nasled., 
Sv. Lucija; Ivan Kranjc, Borovnica; Peter Majdič, Celje; Vinko 
Majdič, Kranj; neimenovan, Rajhenburg; Ferdidand Sajovic, 
Kranj; Anton Skuk, Vipava; Davorin Šetinc, Vrhnika; Josip 
Vukšinič, Metlika; Fr. Žagar, Markovec in Dragotin Hribar, 
tovarnar v Ljubljani. — Hvala!

f Umrla je dne 6. tek. m. gospa Franja Kham, soproga 
člana in bivšega odbornika našega društva gosp. Franca Khama. 
Prerano umrla je zapustila 5 mladoletnih otrok. Društveni pevski 
zbor je zapel pri pogrebu dve žalostinki. Blagi ranjci bodi zemljica 
lahka in prijazen spomin.

Slovensko trgovsko društvo v Mariboru je naročilo za 
vse svoje člane naš list. S tem je takorekoč „Slovenski Trgovski 
Vestnik“ postal tudi glasilo tega društva in dobi društvo za vsa 
svoja poročila in obvestila svoj razpredelek v listu.

*

Veliko veselico v prid „Trgov, domu" bo priredilo naše 
društvo, kakor je bilo že v ljubljanskih dnevnikih dne 27. januarja 
poročano, dne 5. julija t. 1. Veselični odsek prične že v kratkem 
s predpripravami. Odsek bo predlagal odboru, da se veselični odsek 
za to veselico pomnoži na 30 članov.

*
Darila. Stalno omizje pri „Perlesu" je naklonilo pevskemu 

skladu našega društva 20 K, podpornemu skladu 20 K in zakladu 
za „Trgovski dom“ 20 K. Živeli darovalci !

*
Himen. Poročil se je dne 3. februarja član našega društva 

g. Janko Klun, trgovec v Škofji Loki, z gospodično Minko Dolenc. 
Iskreno častitamo!

*
Umrl je dne 10. februarja večletni član našega društva 

g. Peter Majdič, lastnik paromlina v Jaršah. Blagi rajnik je bil 
kremenit značaj, velik dobrotnik ubogih in podpornik slovenskih 
društev. Za rajnikom žalujejo 3 sinovi, vsi lastniki svetovnoznanih 
mlinov in sicer Franc (Jarše), Peter (Celje), in Vinko (Kranj). Ža
lujoči rodbini izrekamo na tem mestu naše globoko sožalje. Kako 
velike simpatije je užival rajnik, pokazal je velikanski sprevod k 
zadnjemu počitku. Naše društvo je bilo pri pogrebu zastopano po 
deputaciji treh članov (Golob, Kovač in Meglič), ki so položili na 
rakev v imenu odbora venec. Bodi plemenitemu možu zemljica 
lahka in ohranjen prijazen spomin!

*
Izkaz društvene posredovalnice. V službo se sprejmo: 

1 poslovodja manufakt. stroke, 2 poslovodja mešane stroke, 2 knji
govodja in korespondenta za Ljubljano, 2 knjigovodja in
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Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega 
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.

Letnik V. V Ljubljani, dne 15. marca 1908. Št. 3.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Olajšave glede sposobnostnega dokaza

za trgovinske obrte.
Ker nam dohajajo v zadnjem času često vpra

šanja, kako ravnati osebam, ki žele pričeti kakšno 
trgovino, vezano na sposobnostni dokaz, pa nimajo 
sposobnostnih izpričeval, zlasti tudi že samostojnim 
trgovcem, smatramo za dobro in umestno, izpregovoriti 
o olajšavah, ki so dopustne po zakonu v takih slučajih. 
Opomnimo pa pri tem še posebej, da smo članom 
našega društva, kakor sicer tudi v takih primerih drage 
volje pripravljeni še v vsakem konkretnem primeru 
posebej dati popolno in podrobno navodilo za po
stopanje.

Od 16. avgusta lanskega leta je vezana trgovina 
z mešanim blagom, s špecerijskim, materijalnim in 
kolonijalnim blagom na dokaz usposobljenosti. Vse 
druge vrste trgovin so ostale izven sposobnostnega 
dokaza. Strokovno sposobnost je dokazati z učnim 
izpričevalom in z izpričevalom o najmanj dveletnem 
službovanju v kakšnem trgovinskem obrtu ; pri tem pa 
mora doba skupne vporabe kot učenec ali vajenec ter 
pomočnik znašati najmanj pet let. Opozoriti je na 
okolnost, da veljajo prav tako izpričevala, izdana od 
takih trgovcev, ki imajo trgovino take stroke, ki ni 
vezana na sposobnostni dokaz. Učna izpričevala in 
izpričevala o serviranju, ki jih izda svojim uslužbencem 
na primer trgovec z manufakturnim blagom, so zadostna 
in upoštevna dokazila za sposobnostni dokaz tudi glede 
vseh štirih, više navedenih trgovinskih strok, ki so 
vezane na sposobnostni dokaz, čeprav manufakturna 
trgovina ni vezana na sposobnostni dokaz. Trgovec z 
manufakturnim blagom ali trgovec katerekoli druge 
svobodne trgovinske stroke kot tak pa in na podlagi 
dejstva, da, recimo, že več let izvršuje trgovino z manu
fakturnim blagom, pa ne more pričeti trgovine z me
šanim blagom ali trgovine s špecerijskim, kolonijalaim 
in materijalnim blagom. Dejstvo, da je že pet let 
trgovec, samo zase ne zadošča. Zgodi pa se v življenju 
često, da se mora trgovec obrniti v drugo stroko, ali 
pa razširiti obseg svoje trgovine. Nastane vprašanje

kakšna pot mu je odprta, če hoče pričeti katero od 
štirih na sposobnostni dokaz vezanih trgovinskih strok. 
Če ima izza prejšnjih časov izpričevala, kakor smo jih 
gori omenili, je stvar seveda zanj brez težav izvršljiva. 
Zglasil bo pri obrtnem oblastvu, recimo, trgovino z 
mešanim blagom, pokazal izpričevala in dobil obrtni 
list. Če pa nima izpričeval, — in to se v praksi prav 
često dogaja —, mu ne preostaja drugo, kakor da 
prosi pri pristojnem obrtnem oblastvu, da se mu izpre- 
gledajo predpisana izpričevala. V takih primerih 
govorimo o prošnjah za dispenzo. Obrtna 
oblastva so namreč po določilih novega obrtnega reda 
upravičena, izjemoma in v ta namen, da se omogoči 
prehod od kakšnega proizvajalnega obrta ali trgovin
skega obrta, za katerega izvrševanje ni potreben dokaz 
usposobljenosti, do trgovinskih obrtov, ki so vezani na 
sposobnostni dokaz, zaslišavši trgovinsko in obrtno 
zbornico in dotično trgovsko zadrugo, izpregledati 
formalni dokaz usposobljenosti, ako se je 
prosilec bavil saj pet let z dotičnim obrtnim 
ali trgovinskim opravilom. Iz tega je povzeti, 
da je tudi potom dispenze mogoče priti do samostoj
nega izvrševanja trgovine z mešanim blagom, kolo
nijalnim, špecerijskim in materijalnim blagom v pri
merih, o katerih govorimo, le tedaj, če je doka
zana najmanj petletna zaposlenost v trgo
vini ali kakem obrtu. Petletno samostojno trgo
vanje ali obrtovanje je torej absoluten predpogoj, brez 
tega tudi s prošnjo za dispenzo ni izhoda. Dejstvo, da 
se trgovina izvršuje že pet let, potrdi županstvo, za
dostna svedočba za to pa je seveda tudi obrtni list ali 
plačilni nalog o plačevanju pridobnine ali tudi potrdilo 
obrtnega oblastva, izdano na podlagi obrtnega katastra. 
Ker se je sposobnostni dokaz uvedel v prvi vrsti iz 
namena, da zavaruje trgovino pred vstopanjem in pro
diranjem strokovno neizobraženih oseb, se v praksi 
postopa pri takih prošnjah, kakor je le pravilno, dokaj 
strogo in se ustreza le prošnjiku v takih ozira in vpo- 
števanja vrednih primerih, v katerih se vidi, da si je 
prosilec v svojem prejšnjem samostojnem trgovanju, 
odnosno obrtovanju pridobil potrebno strokovno izku
šenost in trgovsko izvežbanost.
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Naj pri tej priložnosti še pojasnimo, kako je 
postopati v primeru, da se trgovec s svojo trgo
vino preseli v drug kraj, oziroma daotvori 
filijalko ali podružnico. Pri vseh obrtih je sma
trati preselitev v kraj, ki leži izven občine dosedanjega 
stojališča obrta ali trgovine za ustanovitev novega obrta 
ali trgovine, vendar pa ni vnovič zahtevati strokovne 
usposobljenosti, ki je predpisana za gotove obrti in 
gotove trgovinske stroke. Če bi torej trgovec z mešanim 
blagom, ki pa nima sposobnostnih dokazil, premestil 
svojo trgovino v drugo občino, bi bila potrebna zgla- 
sitev pri obrtnem oblastvu in bi bilo to novo podjetje 
sicer smatrati za nov obrt, ne bilo bi mu pa treba 
izkazati se s sposobnostnim dokazom. Istotako je pri 
ustanovitvi podružnic, tudi v takem primeru zadošča 
zglasitev. Posebna določila veljajo le za obrte, ki so 
vezani na koncesijo.

Trgovska in obrtniška zbornica za 
Kranjsko.

Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko je 
imela dne 28. februarja pod predsedstvom svojega 
predsednika gosp. Josipa Lenarčiča dve seji. V 
izvanredni seji je volila dva poslanca v deželni zbor 
kranjski. Volitve se je udeležilo 19 zborničnih svetnikov. 
Za deželna poslanca sta bila izvoljena gg. dr. Fr. Novak, 
odvetnik v Ljubljani in Filip Supančič, stavbnik v 
Ljubljani.

Takoj po tem se je vršila redna seja. Zapisnik 
prejšnje seje, ki je že izšel v tisku, se je odobril. 
Predsednik je nato naznanil, da je c. kr. trgovinsko 
ministrstvo odobrilo zbornični proračun za leto 1908. 
Potem pa je predsednik podal pregledno letno 
poročilo za leto 1907. Iz tega zanimivega poročila 
povzamemo :

Kranjska zbornica je bila tudi v preteklem letu 
v trgovinsko-političnem osrednjem mestu. Ta naprava 
se je izkazala za tako dobro in za zastopanje skupnih 
trgovskih in industrijalnih interesov tako potrebno, da 
jo je bilo treba tudi po dovršenih pripravah za novo 
carinsko tarifo in za glavne trgovinske pogodbe z 
inozemskimi državami ohraniti kot stalno institucijo. 
Mimo priprav za trgovinske pogodbe z balkanskimi 
državami se je trgovinsko politično osrednje mesto 
posvetovalo o različnih važnih carinskih vprašanjih, s 
penzijskim zavarovanjem, s prometnimi napravami, zlasti 
s telefonskim vprašanjem, z nagodbenim vprašanjem.

V drugi polovici prošlega leta dne 16. avgusta 
je stopila v veljavo obrtna novela. Kakor druge zbor
nice posestrime je imela tudi naša zbornica priliko, 
oddajati ponovno izjave ministrstvu v mnogih važnih 
vprašanjih, katerih ureditev je po novem obrtnem

zakonu prepuščena ministrski odredbi. Naj omenim 
vprašanje o prodaji piva v zaprtih steklenicah, določitev 
rokodelskih obrtov, ki jih navadno izvršujejo ženske, 
olajšave pri sposobnostnem dokazu za trgovinske obrte 
za absolvente raznih trgovinskih in drugih učilišč. 
Takoj potem pa je bilo treba pričeti s pripravami za 
ureditev obveznih preizkušenj za pomagalce v roko
delskih obrtih, kajti predmetne določbe obrtnega reda 
so zadobile veljavnost dne 16. februarja 1908. Redno 
in pravilno bi bilo, da se te preizkušnje vrše pri 
obrtnih zadrugah. Še nepopolno izvedena organizacija 
po obrtnih zadrugah v deželi pa je povzročila, da je 
bilo treba zagotoviti vršitev teh preizkušenj pri oblast
venih izpraševalnih komisijah in to ne le za tiste 
vajence, za katere to zakon predpisuje izrecno. Ob 
posvetovanjih o tem vprašanju, ki so se vršila z de
želno vlado in g. zadružnim inštruktorjem, smo težili 
za tem, da se ta nova uredba izvede kolikor moči 
praktično in s čim manjšimi stroški. V zmislu zbor
ničnih predlogov je potem deželna vlada uredila 
preizkušnje za pomagalce v rokodelskih obrtih pri 
oblastvenih komisijah tako, da so centralizirane v 
Ljubljani. Le pri c. kr. okrajnem glavarstvu v Kočevju 
se je osnovala posebna oblastvena preizkuševalna 
komisija. Stoprav v nekaterih letih bode moč presoditi, 
ali se bode ta nova uredba izkazala za dobro in ali 
bode pripomogla k temeljitejši in popolnejši izobrazbi 
rokodelskega naraščaja.

V minulem letu se je po dolgem trudu postavilo 
naše razmerje do Ogrske na stanovitno podlago, za 
dolgo dobo let so zagotovljene ustanovljene razmere. 
Naši deželi je prinesla nova pogodba z Ogrsko 
zagotovitev belokranjske železnice. To je pridobitev 
dragocene vrednosti, spričo katere se lažje trpe žrtve, 
doprinešene za ohranitev gospodarske skupnosti.

Zadnje mesece minulega leta so bili hudi in 
težki časi za naše produktivne sloje. Občutna draginja 
denarja je zavladala. Denar je imel tako visoko ceno, 
kakor že dolgo let ne. Pomanjkanje cenega kredita 
je bremenilo tudi našo deželo. V takih izrednih časih 
smo imeli priliko izpoznati in uveriti se, kolike vrednosti 
bi bila za našo deželo krepka denarna centrala, katera 
bi mogla v znatni meri oblažiti pritisk od drugod 
zanešene draginje denarja.

Vso skrbnost je obračala zbornica prometnim 
vprašanjem. Z vso silo se je protivila podražitvi občil, 
ponovno, dasi žal z majhnim uspehom je zastavila 
svojo besedo za prometne interese, zlasti zoper po
višanje telefonskih pristojbin. Zbornica se je vedno 
toplo zavzemala za napravo novih poštnih in brzo
javnih uradov. Posredovala je za telefonsko zvezo med 
Senožečami in Trstom, z vsem poudarkom se je zavzela 
za priklopitev Domžal in Postojne v medmestno tele
fonsko zvezo. Uresničenju telefonske zveze po Gorenjski
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pa se stavljajo skoro da nepremostne težave, ker 
prizadetim občinam in interesentom ni moč zmoči 
velikih prispevkov, ki jih poštni erar zahteva, dasi 
gre za tako važno progo splošnega pomena.

Zbornica je izboljšanju razmer na železnicah 
posvečala vso pozornost. Nastopila je za izboljšanje 
osebnega prometa na južni železnici v smeri od 
Ljubljane do Trsta in Reke in obratno, kakor tudi v 
smeri od Zidanega mosta do Zagreba in obratno. Ne 
manj toplo se je zbornica zavzemala za odpravo 
nedostatkov pri tovornem prometu. Ponovno je po
sredovala, da se razširijo skladiščni prostori na raznih 
postajah, da se skrbi za pravočasno odkazovanje na
ročenih voz, da se rešujejo reklamacije točno in naglo 
brez zamude. Večkrat je imela zbornica priliko opo
zarjati na dispariteto v vozninah na škodo industrijalnih 
in trgovinskih podjetij v deželi, v tem pogledu je 
dosegla tudi dokaj važnih uspehov.

Preteklo leto je zopet v znatni meri naraščalo 
zbornično poslovanje. Poleg mnogih informacij inte
resentom v deželi tako ustmenih kakor pismenih, 
mimo številnih pojasnil iz najrazličnejših strok je imela 
zbornica obilo posla z raznimi izjavami obrtnim 
oblastvom, zadružnemu inštruktorju, deželni vladi, 
c. kr. sodiščem, c. kr. finančnim oblastvom, raznim 
ministrstvom. Naravno je, da se je ob izvedbi novega 
obrtnega reda pojavilo dokaj dvomljivih vprašanj; 
mimo tega pa je novi obrtni red namnožil primere, 
v katerih je oddajati zbornici svoje mnenje upravnim 
oblastvom. Glede izvedbe zakona o penzijskem zava
rovanju je imela zbornica ponovno priliko oglašati 
se z zahtevami v interesu dežele Kranjske, tako inici
jativno, kakor na povabilo c. kr. deželne vlade. Z 
obžalovanjem pa moram konstatirati, da se je uprava 
zavodov za penzijsko zavarovanje navzlic vsemu pri
zadevanju, ki je našlo oporo v deželnem odboru in 
občinskem svetu ljubljanskem, kakor tudi v državno
zborski delegaciji, uredila brez ozira na korist naše 
dežele na isti način, ki ga žalibog tako težko občutimo 
pri delavskem zavarovanju za slučaj nezgode. Ta 
zakon, ki je po vsem ustroju malo srečen, bode 
poslabšala le še bolj neugodno urejena uprava.

O tem, kako stoji vprašanje višje trgovske šole 
v Ljubljani in zavod za pospeševanje obrta v deželi, 
kakor tudi o tem, kako je zbornica skušala nadomestiti 
ta zavod s tem, da je posredovala, da so se vršili 
mojstrski potovalni tečaji, sem izpregovoril obširno v 
zadnji seji lanskega leta.

Zbornični finančni položaj je bil v preteklem 
letu zadovoljiv. Doklade so vrgle znatno večji znesek, 
kakor se je proračunavalo. Zbornica je imela pet javnih 
sej, štiri redne in eno izredno, v kateri je razpravljala 
o belokranjski železnici, ter osem odsekovih sej. V

vložnem zapisniku se je vpisalo 5192 številk, ekspe
dicij je bilo 6170.

Zbornica je vzela poročilo z odobravanjem na 
znanje. Po obširnem poročilu zborničnega tajnika 
g. drja. Murnika o zborničnem poslovanju v času od 
zadnje seje, se je vršila volitev predsedstva za 1. 1908. 
Izvoljeni so bili za predsednika gosp. Josip Lenarčič, 
za podpredsednika gosp. Fran Kollmann in za prov. 
predsednika gosp. Ivan Schrey.

Zbornica je nato razpravljala o nujnem predlogu 
zborn. člana g. Ivana Hribarja, ki se glasi : Predsedstvu 
se naroča, da se obrne do generalnega ravnateljstva 
južne železnice na Dunaju z nujno prošnjo, da osebni 
vlak št. 73, ki prihaja iz Maribora v Ljubljano ob 
9. uri 35 min. dopoldne potegne do Trsta, osebni 
vlak št. 76, ki vozi iz Ljubljane v Maribor ob 6. uri 
30 min. zvečer pa odpušča iz Trsta.

Potem ko je predlagatelj utemeljil ta predlog in 
ga je toplo priporočil g. Lenarčič, je zbornica predlog 
soglasno sprejela.

Zborn. član gosp. Ivan Hribar je stavil še štiri 
druge predloge v poštnih in železničnih zadevah. 
Razprava o teh kakor tudi o ostalih točkah dnevnega 
reda pa se je odgodila. T. M,

Nekaj določil izvršilnega ukaza k za
konu o penzijskem zavarovanju.

Ministrstvo za notranje stvari je zadnje dni pre
teklega meseca izdalo izvršilni ukaz k zakonu o pen
zijskem zavarovanju zasebnih uslužbencev. Iz obširnega 
ukaza, objavljenega v državnem zakoniku, naj nave
demo določila členov 5 do 11, ki govore o tem, kdaj 
je dana zavarovalna dolžnost.

Deloma od osebnih deloma od stvarnih zahtev 
zavisi, ali utemeljuje službeno razmerje zavarovalno 
dolžnost uslužbenca. Osebna zahteva je določena starost 
ob začetku zavarovalne dolžnosti. Stvarne zahteve pa 
so na eni strani izmera plače in način izplačevanja, na 
drugi strani pa kakovost službe in dejansko službeno 
delo.

Najnižja starost, ki se zahteva, je dopolnjeno 18. 
leto, najvišja starost doseženo 55. leto. Zategadelj pri
dejo za začetek zavarovanja dne 1. januarja 1909 v 
poštev le osebe, ki so bile saj 1. januarja 1854 in naj
kasneje 1. januarja 1891 rojene.

Letna plača pri istem službodajalcu mora znašati 
saj 600 K. Letni prejemki po 600 K torej v primeru, 
da se sestavljajo iz plačil raznih službodajalcev, ne 
utemeljujejo zavarovalne dolžnosti. Če ima ena oseba 
pri različnih gospodarjih skupaj več nego 600 K let
nega zaslužka, je zavarovalna dolžnost dana le tedaj, 
če uslužbenec prejema saj 600 K od enega službo- 
dajalca; prejemki pri drugih službodajalcih ne pridejo
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v poštev za uvrstitev v plačilni razred ter za plačevanje 
premij in prejemanje zavarovalnih dajatev. Ako ima 
pri različnih službodajalcih po več nego 600 K zaslužka 
na leto, je podvržena zavarovalni dolžnosti le glede 
svoje glavne službe. Za glavno službo je smatrati ono, 
ki je najviše plačana. Če nastane dvom, odloča v prvi 
instanci politično okrajno glavarstvo, v čigar okraju 
ima zavarovanec svoj domicil.

Nadaljni pogoj zavarovalne dolžnosti je, da se 
običajno ne izplačuje plača v krajših kakor mesečnih 
obrokih. Dejanski način izplačevanja službenih pre
jemkov ali predmetni dogovor, v kolikor nista v skladu 
z običajnostjo, sta za presojo zavarovalne dolžnosti 
brez pravega učinka. Okolnost, kakšen način izplače
vanja je smatrati za običajen, se v dvomu presoja po 
načinu izplačevanja, ki je odločilno pri istovrstnih ali [ 
sorodnih službenih mestih.

Če je dana potrebna starost, izmera plače in 
predpisani način izplačevanja, zadene uslužbenca le 
tedaj zavarovalna dolžnost, če mu je lasten urad
niški značaj ali če mora sploh opravljati 
izključno ali saj pretežno duševna dela.

Uradniški značaj je dan tedaj, kadar se z dotičnim 
nameščenjem prevzame trajno izpolnjevanje gotovih z I 
izvrševanjem poklicanega delovanja združenih dolžnosti 
z izključnim ali pretežnim duševnim delom proti trdni 
plači ter je delo kvalitativno opredeljeno. Za trdno 
plačo pa ni smatrati dajatev v gotovini, katerih službo- 
dajalec ni dolžan dajati, (nagrade i. dr. enako), daril 
od primera do primera, pavšalov proti zaračunu ali 
v pokritje stroškov, kakor tudi ne povišanja prejemkov 
le začasno, če ostane delokrog nastavljenca isti.

Uporaba v izključno ali vsaj pretežno duševna 
dela, v kolikor že ni običajno združena z dotičnim 
poklicnim mestom, je v dvomu tedaj dana, če je za 
nastop take službe po splošnem običaju ali posebnem 
predpisu službodajalca potrebna primerna predizobrazba. 
Če ni te potrebe, zadošča dejstvo predizobrazbe, iz- 
vzemši če je dokazano, da se dotični nameščenec v 
resnici ne uporablja za izključno ali preženo duševna dela.

Tudi je smatrati, da gre za pretežno duševno delo, 
če sposobnost, sloneča na predizobrazbi ali sicer enako
vredna, splošna stopnja izobrazbe kvalificira uslužbenca 
za dotično, ne samo ročno službeno opravilo.

Službena leta je dopustno kupiti si proti dopla
čilu razmerno višjih premij, in sicer:

1. ) če gre za službeni čas dovršen pred uveljav
ljenjem tega zakona ;

2. ) če gre za službeni čas, dovršen pred 18. letom;
3. ) če gre za službeni čas, za katerim ni nastopila 

zavarovalna dolžnost vsled premajhne plače ;
4. ) če gre za službeni čas, ki ga je kdo prebil v 

kakšni javni službi ;
5.) če gre za službeni čas, dovršen v inozemstvu.

Ni pa dovoljeno dokupiti si let izza kakšnega 
poklicnega opravila, ki mu manjka značaj službe, n. pr. 
samostojno trgovanje ali delo proti plačilu od kosa, 
delo v akordu.

Pravno razmerje med šefom in 
nastavljencem.

Kljub temu, da se je pravno razmerje med šefom 
in nastavljencem že večkrat na „Merkurjevih“ sestankih 
obravnavalo in se o tem že tudi v „Trgov. Vestniku“ 
pisalo, se nam vendar zdi umestno, še na kratko raz
pravljati o tem, to tembolj, ker vladajo tozadevno še 
napačni pojmi v prizadetih krogih.

Največkrat je odpovedni rok vzrok nerazpo- 
razumljenja. Trgovski zakonik določuje o tem v členu 
61 naslednje:

„Službeno razmerje med principalom 
in tr go vskim u s 1 užb en ce m s e lahko odobeh 
strank razdere s pretekom vsakega kole- 
darnega četrtletja proti poprejšnji šest- 
tedenski odpovedi. Akoje pogodbeno daljša 
ali krajša doba ali krajši ali daljši odpo
vedni rok pogojen, ima pri tem ostati.“

Po besedilu zakona se morajo smatrati kot datumi 
za obojestransko odpoved 15. februar za izstop 1. aprila, 
15. maj za izstop 1. julija, 15. avgust za izstop 1. ok
tobra in 15. november za 1. januar prihodnjega leta, 
pri čemer velja poprej oddana odpoved kot pravočasna. 
V večjih mestih, kjer obstoji kaka trgovska zadruga 
(gremij), določajo večkrat njena pravila, da se ozir. lahko 
obojestransko odpove 1. in 15. vsakega meseca. 
Ta določba je pa za nastavljenca le tedaj veljavna, 
ako se ga je pri vstopu v službo na to opozorilo, če 
se lahko smatra, da mu mora ta okolnost itak biti 
znana, kar je tedaj slučaj, ako je bil že od nekdaj v 
dotičnem mestu v službi. Šefom je priporočati, da 
opozore vstopivšega nastavljenca, ki je od drugod 
prišel, na odpovedne roke, ki so v gremijalnih pra
vilih in se razlikujejo od zakonitih. Le tedaj so ti roki 
obvezni za obe stranki. Kot „zakoniti“ odpovedni rok 
je vedno smatrati v trgovskem zakonu določeni odpo
vedni rok.

Zakon dovoljuje izrecno, da se med šefom in 
nastavljencem lahko dogovori tudi drug odpovedni 
rok, ki je različen od zakonitega, torej jima je na voljo 
dano, da dogovorita poljubno dolg odpovedni rok, ki 
se lahko razteza od enega dneva do več mesecev ah 
let, ah se tudi lahko zedinita, da se službeno razmerje 
lahko brez odpovedi vsak dan razdere.

Ako je nastavljenec sprejet na poskušnjo, 
lahko vsak dan zapusti službo, prav tako ga tudi šef 
lahko vedno odpusti.
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Kako se plača in kdaj se plača, nima [ 
nikakega vpliva na odpovedni rok.

Zakon določuje tudi slučaje, v katerih se službeno 
razmerje obojestransko lahko brez odpovedi razdere in 
je presoja važnosti dotičnih razlogov prepuščena sod
nikovemu preudarku. Člen 63 trg. zakona se glasi: 
„Zoper principala se lahko izreče razve
ljavljenje službenega razmerja, ako ne daje 
plače ali pristoječega p re s krb 1 j e nj a, ali če 
s trgovskim pomočnikom dejansko slabo 
ravna ali ga hudo žali na časti.“

Ako se službeno razmerje vsled navedenih raz
logov razruši, je nastavljenec opravičen zahtevati po
polno povračilo plače, ki mu pristoja vsled predčasne 
odpovedi.
• Nasproti se pa v zmislu člena 64 trg. zakona 
nastavljenec lahko takoj brez odpovedi v naslednjih 
slučajih odpusti:

1. Ako je v službi nezvest in ako zlorabi zaupanje ;
2. ako izvršuje brez šefovega dovoljenja na lastni 

ali na račun koga drugega trgovska opravila;
3. ako se brani opravljati svojo službo ali ako 

brez pravega vzroka dalj časa ne dela;
4. ako je vsled dolgotrajne bolezni ali bolehnosti 

ali vsled daljše zaporne kazni ali odsotnosti zadržan 
opravljati svojo službo;

5. ako dejansko ali z besedami žali principala;
6. ako se vda nemoralnemu življenju.
K točki 4. tega člena je omeniti, da je vobče 

smatrati kot dolgotrajno bolezen ono, vsled katere je 
nastavljenec nepretrgoma šest tednov zadržan oprav
ljati službo.

Tudi izplačilo bilančnega denarja je večkrat 
povod prepirom med šefom in nastavljencem. V pravem 
pomenu je bilančni denar gratifikacija, katero daje šef 
nastavljencu za pridnost, ki jo je ta izkazal celo pre
teklo lieto za trgovino ; torej je povsem umevno, da 
ima nastavljenec pravico do izplačila šele po preteku 
celega leta, to je z 31. decembrom in da ni opravičen 
zahtevati delno izplačilo, ako izstopi med letom. Drugo 
je kajpada, ako tvori bilančni denar del plače, in ako 
ima nastavljenec pogojeno pravico do izplačila 6, 3 
1 mesečnega dela, ali če je v dotičnem kraju v navadi, 
da se delna izplačila bilančnega denarja ne smatrajo 
kot predujem na plačo. Bilančni denar, ki ni v nobenem 
razmerju z letno plačo, ali ki to ceno presega, se, kar 
je dovolj jasno, ne more smatrati kot plača in je na
stavljenec tudi med letom opravičen zahtevati delno 
izplačilo, kakor tudi stanarino, ki se sempatja označuje 
kot bilančni denar.

Tudi službeno izpričevalo je večkrat sporni 
predmet med šefom in nastavljencem.

Šef je vedno dolžan napraviti izstopivšemu na
stavljencu izpričevalo, v katerem mora navesti, koliko

časa je dotični služil, kaj je delal in daje bil „zvest 
in pošten“ — to kajpada le takrat, če odgovarja 
resnici — in se ga v to lahko sodno prisili, če se brani 
dati izpričevalo.

K navedbi, kako je bil z nastavljenčevim delom 
zadovoljen, se ga pa nikoli ne more prisiliti; to je le 
navada ali bolje rečeno dokaz šefove dobrohotnosti, 
da se pohvalno izjavi o nastavljenčevem delu in ga 
eventualno priporoča. Tudi k navedbi, da je nastav
ljenec na lastno prošnjo opustil službo, to je službo 
sam odpovedal, ni šef obvezan; gotovo je pa taka 
opazka priporočilo za dotičnega nastavljenca, ker je 
ta splošno v navadi in lahko oslabi v izpričevalu izraženo 
pohvalo, če navedene opazke ni v njem.

Za pravilnost podatkov v izpričevalu je šef po
znejšim delodajalcem nastavljenca in temu samemu 
odgovoren in jamči za vso na podlagi napačne na
vedbe nastalo škodo. Torej je absolutno potrebno, da 
opusti šef v izpričevalu opazko, da je bil dotični na
stavljenec zvest in pošten, ako to ne odgovarja 
resnici. Drugo je kajpada glede navedbe o nastav- 
ljenčevi zmožnosti; sodba o tem je popolnoma indivi
dualna in se ravna po načinu in obsegu trgovine. 
Zato je lahko mogoče, da naslavljenec pri eni tvrdki 
vsem zahtevam ugodi, pri drugi zopet ne. Sploh je 
pa škoda na podlagi podatkov o naStavljenčevih 
zmožnostih, čeprav se jih morda predobro opiše, komaj 
mogoča za poznejšega šefa, ker lahko ta kmalu presodi, 
katera dela lahko izroči novemu nastavljencu in katera ne..

Dolžnost bolniškega zavarovanja. Kot obrtni 
pomožni delavci so vsi trgovski nastavljenci, prakti- 
kantje in vajenci podvrženi dolžnosti bolniškega zava
rovanja, izvzemši, če se šef pismeno zaveže, da bo 
dajal nastavljencu, ako zboli, najmanj one ugodnosti, 
ki mu jih nudi okrajna bolniška blagajna, česar kajpada 
vsled prevelikega rizika šefi ne bodo storili. Zavaruje se 
nastavljenca lahko pri okrajni bolniški blagajni ali pri 
kaki tej enaki zadružni (gremijalni), obratni ali dru
štveni bolniški blagajni. Zapravilno plačevanje 
blagajničnih prispevkov jamči šef, in če je 
nastavljenec zavarovan pri okrajni bolniški blagajni, 
mora prispevati dve tretjini in šef eno tretjino. Ako je 
pa nastavljenec zavarovan pri kaki drugi bolniški bla
gajni, se lahko med šefom in nastavljencem dogovori 
drugačno prispevanje blagajniških prispevkov. Ako na
stavljenec zboli, ima pravico do brezplačnega [zdrav
ljenja, brezplačnih zdravil in drugih terapevtičnih po- 
močkov, in če je nezmožen za delo, do bolniščine 
saj za dobo 20 tednov od dneva, ko je zbolel. Ako je 
hudo bolan, mora okrajna bolniška blagajna nastav
ljencu za ta čas plačati oskrbo v kaki javni bolnici. 
Glede pravic in dolžnosti članov ljubljanskega 
trgovskega bolniškega in podpornega dru
štva opozarjamo na ta pravila.
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Da mora nastavljenec osebno dohoda- 
rino od plače sam plačati, je po sebi umevno, 
in je le šefova dobrohotnost, ako jo zanj plača, iz- 
vzemši kajpada slučaj, ako se je nastavljenec pogodil, 
da mora šef plačevati osebno dokodarino.

Zjasnimipismenimi dogovori se lahko 
izogne vsem morebitnim poznejšim pre
pirom med šefom in nastavljencem, zato 
priporočamo, naj se pogodba vedno pi
smeno napravi in obojestransko potrdi.

Pravni red ustanovljenja delniških 
družb

Kratka ocena z gospodarskega stališča.

V drugi polovici prejšnjega stoletja je dosegel 
gospodarski prometni razvoj tak obseg, kakor še nikoli 
poprej. To se je zgodilo vsled tehnične izpopolnitve 
komunikacijskih sredstev in njih hitre pomnožitve, 
zlasti pa vsled razvoja svetovne poštne mreže in vsled 
velikanske pomnožitve železnic in parnikov, ki so zdaj 
omogočili zveze med posameznimi kraji, med katerimi 
ni bila poprej nikaka zveza gospodarskega značaja 
mogoča. Vsled pomnožitve komunikacijskih potov in 
poštnih postaj je bilo možno tudi največje krajevne 
razdalje v najkrajšem času premagati. Prostor se je 
bolj koncentriral, trgovišča so se silno razširila, kar je 
po sebi umevno povzročilo, da je trgovski promet do
segel velikanski razvoj, ker je šlo ravno za to, da se 
je razdalja krajev in časa premostila. Danes smo vsled 
neprestanega zboljšanja prometne mreže že tako daleč, 
da lahko mirno govorimo o svetovnih trgoviščih in 
svetovni trgovini, dasi to ne velja enakomerno za po
samezne države.

Pri tem razvoju trgovskega delovanja in vsled 
rastoče produkcije pri množečem se razpečavanju se je 
skoro izprevidelo, da bi posamezni podjetnik le v naj
redkejših slučajih mogel zadostiti zahtevam kapitala, 
bodisi osnovnega ali obratnega, ko je trgovsko delo
vanje, naj si bode omejeno na državo samo, ali na 
druge države ali sploh svetovno gospodarsko, tako 
razširjeno.

In asociacijski princip se je tudi takoj izkazal 
kot plodonosen pospeševatelj gospodarstva in množili 
so se kolektivni podjetniki in jako hitro tudi kolektivna 
podjetja, pri katerih je moral osebni moment zaostati. 
Vzore in posamezna podjetja so imele vse države, 
zlasti one, ki so se pečale s pomorsko trgovino, in 
skoro so se kolektivna podjetja povsod razširila in 
vdomačila.

Kakor vsaka dobra stvar so se tudi kolektivna 
podjetja zlorabila, ker so bila ravno velika denarna in 
trgovinska podjetja, ki se ne dajo lahko kontrolirati,

zato posebno pripravna, da so ropaželjnim, rafiniranim 
goljufom služila kot velikanska mreža, v katero so 
lovili nevedno in lakomno množico. Vsled tega je na
stala reakcija in začelo se je zakonito urejevati gospo
darska kolektivna podjetja, — kajpada ko so navadno 
žalostna in pogubna dejstva vlade v to prisilila.

Avstrija je precej odstranjena od svetovnega 
trgovskega obrata; zato pa tudi kaže v razvoju ko
lektivnih podjetij in zadevnih zakonov deloma vsled 
tujih vplivov nastalo razliko. Kako je Avstrija odda
ljena od svetovne trgovine, kaže najbolj to, da je imela 
leta 1902 le 557 kolektivnih podjetij, dočim je bilo v 
Nemčiji v istem času okrog 5500 delniških družb in 
okrog 6200 družb z omejeno zavezo, torej okrog 
12.000 čistih kolektivnih podjetij. Prvič so se delniške 
družbe na Avstrijskem precej skromno zakonito uredil? 
leta 1843 z dvornim dekretom z dne 5. novembra 
št. 763. Obsežneje so se normirale z društvenim za
konom z dne 26. novembra 1852, dež. zak. št. 253, 
čigar določila veljajo tudi še danes za vse delniške 
družbe, ki se ne pečajo s trgovskimi opravili, dočim 
so se trgovske delniške družbe natančneje normirale s 
trgovskim zakonikom z leta 1862. Nadaljnih zakonov 
o tej stvari ni bilo, res se pa je z dnem 20. novembra 
1899 drž. zak. št. 175, izdal odlok ministrstev za no
tranje stvari, za finance, trgovino, pravosodje in po
ljedelstvo, ki daje pravila, kako je ustanavljati in izpre- 
meniti delniške družbe na polju industrije in trgovine. 
Po teh pravilih je treba dobiti državno dovoljenje za 
ustanovitev delniških družb. Zato se bo vsak ustano
vitelj novih delniških družb ali kdor hoče pravkar 
ustanovljeno ali tudi starejšo delniško družbo, ako 
stara pravila temu ne nasprotujejo, premeniti, tudi izven 
zakonitih predpisov moral ravnati po predpisih gori 
omenjenega regulativa, ako hoče z gotovostjo doseči 
državno dovoljenje za ustanovitev ali premenitev del
niške družbe.

Na tem mestu hočemo zasledovati le ustanovitev 
nove delniške družbe na podlagi današnjih v Avstriji 
veljavnih norm, in sicer le tako dolgo, da postane 

j snujoča se delniška družba samostojen pravni subjekt, 
s čimer je pravzaprav zakonito ustanovljena. V njen 
nadaljni razvoj, ko začne gospodarsko delovati, kakor 
tudi v premenitev ali morebitno njeno likvidacijo se
ne bomo spuščali.

Tudi ustanovitve trgovskih delniških družb, za 
katere veljajo posebna določila kakor za zavode, ki se 
pečajo z denarjem, kreditom, železniškim in paro- 
brodnim prometom, z zgradbo kanalov in zavarovanjem 
ne bomo omenjali, temveč se hočemo omejiti le na 
pravno ustanovitev trgovske in industrijske delniške 
družbe.

Za ustanovitev trgovske delniške družbe je po
trebno :
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a) državno dovoljenje,
b) poverjena družbena pogodba,
c) podpis delnic,
d) vsaj delno vplačilo delnic,
e) naznanitev ustanovnega občnega zbora politični 

oblasti,
f) ustanovni občni zbor,
g) izvolitev predsedstva,
h) izvolitev nadzorovalnega sveta,
i) vpis v trgovski register.

Ako se je to zgodilo, obstaja delniška družba kot 
samostojni pravni subjekt, ki lahko samostojno pre
vzame obveznosti in tudi lahko samostojno pridobiva, 
dočim stopijo ustanovitelji, ki so doslej delali za pravkar 
ustanovljeno delniško družbo, zdaj v drugo vrsto. Torej 
ti ustanovitelji ne delujejo več kot poslovodje brez na
ročila za družbo in se jih tudi ne smatra več za po
oblaščence celokupnosti onih, ki so delnice podpisali 
in tudi ne jamčijo več niti osebno niti solidarno za 
pravkar započeta družbena opravila.

Kot ustanovitelji se smatrajo one osebe, ki morajo
a) kadar je treba denar vlagati, prositi za državno 

dovoljenje,
b) kadar so vloge tudi lahko nedenarne ali kadar 

gre le za ustanovne pridobitve, podpisati kot 
aporterji prošnjo za dovoljenje.
Iz tega sledi, da se z ozirom na prvotno premo

ženjsko stanje lahko ustanovita dve vrsti delniških 
družb, in sicer je delniška družba

a) čista denarna ustanovitev, ako gre le za denarne 
vloge in ako niso nikake ustanovne pridobitve 
projektirane, ali pa

b) kvalificirana ustanovitev, ako gre takoj v začetnem 
štadiju za apports ali ustanovne pridobitve. Pod 
apports je računati več ali manj redne, večkrat 
tudi ponavljajoče se nedenarne vloge, ki jih 
vlaga množina podpisovalcev delnic in ki morajo 
tudi v besedilu delnice biti natančno vpisane. 
Kot ustanovne pridobitve razumemo posamezne 
začetne pridobitve delniških družb, ki služijo 
večkrat kot osnovna glavnica, bodisi, da imet
niki dotičnih objektov dobijo gotov denar ali 
delnice.
Po načinu ustanavljanja akcijskih družb razloču

jemo simultanne in sukcesivne ustanovitve in sicer prvo 
ako ustanovni konzorcij istočasno podpiše delniški ka
pital in drugo, ako se delniški kapital navadno pokrije 
na javni poziv potom podpisovanja delnic po neusta- 
noviteljih.

Pod trgovsko delniško družbo je v obče razumeti 
od države dovoljeno pridobitno društvo, čigar premo
ženje je razdeljeno v premoženjske deleže članov. Ti 
premoženjski deleži in pravice članov so utemeljeni v 
obliki vrednostnih papirjev, ki se imenujejo delnice.

V naslednjem navajamo posamezne predpogoje, 
po katerih se pride do ustanovitve delniške družbe.

Državno dovoljenje delniške družbe je zakonita 
zahteva. So prošnje za začasno dovoljenje in za za
časne, praviloma od deželne oblasti izstavljene dovo- 
lilne listine, ki navadno veljajo eno leto. Dalje so 
prošnje za dokončno dovoljenje in za dokončne do- 
volilne listine, katere praviloma ministrstvo izda in ki 
navadno tudi eno leto veljajo.

Prošnje morajo imeti predpisano vsebino in po
trebne priloge, ki pojasnjujejo zahtevano vsebino.

Splošno se lahko reče, da je današnja moderna 
država, ki se peča tudi z gospodarsko in trgovinsko 
politiko in ki ima industrijske, železniške, carinske in 
druge svete, strokovne referente in strokovnjake, veliko 
bolj pripravna, da preskuša ustanovitve in daje kon
cesije kakor je bila poprej.

Vendar se mora z znanstvenega stališča poudar
jati, da so vsled priznane počasnosti neinteresiranih 
državnih uradnikov, vsled nerazumnosti za praktično 
važne, večkrat se hitro izpreminjajoče posameznosti, 
konjunkture itd., — bodisi da tudi iz paragrafov lahko 
izvajajo logično briljantne zahteve, — uradniki jako 
malo pripravni, da bi odločevali o stvareh, katere lahko 
le podjetnik v pravem pomenu besede popolnoma ra
zume in ceni. Preskušanje ustanovitve delniških družb 
po državnih uradnikih je in ostane navidezno, — 
mora se torej gospodarsko oceniti kot negativno, — 
po drugi strani daje pa vendar lahko povod, za tisoč 
birokratičnih šikan.

Ako se ne bi državnih uradnikov pritegnilo k 
preizkušanju, bi ti posebi umevno ne smeli biti pri
jatelji ustanovitelja. V posameznem slučaju potrebni 
državni prisedniki brez uradniškega značaja so naj
večkrat strokovnjaki, ki pripadajo isti stroki, torej na
ravni konkurentje ali prijatelji ustanoviteljev, ali ki so 
s temi v kaki drugi bližnji zvezi, ako niso med njimi 
tudi taki, ki to, kar izvedo v ustanovnem štadiju, ko
likor mogoče hitro izkoristijo. Iz tega sledi, da so tudi 
taki presedniki lahko zelo nevarni za kako novo go
spodarsko podjetje, ali za kako poslovno tajnost, na 
kateri, financijalno slone nova podjetja.

Ako se dalje pomisli, koliko časa je treba, da se 
dotičnim vladnim ljudem, ki odločujejo, pismeno po
jasnijo vse posameznosti podjetja, bodisi načelno ali 
natančneje, zlasti posameznosti, katere praktični stro
kovnjaki razumejo brez veliko besed, ako se dalje po
misli, da prošnja za začasno dovoljenje navadno.če so 
uradi preobloženi z delom najmanj 30 dni, t. j. dva
najstino celega leta lahko čaka na začasno rešitev; 
ako se dalje pomisli, da bo prošnja za dokončno re
šitev najmanj 14 dni ležala pri deželni oblasti in nato 
pri ministrstvih, zlasti če jih je več udeleženih, bogve 
koliko časa, — kajti zakon nima nobene obrambe
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proti temu ; — če se tudi nato pomisli, da je treba 
včasih poslati na zahtevo oblasti nadaljna pojasnila, 
katera zahteva oblast kot za ustanovitev neobhodno 
potrebna; in če se pomisli, da mora previloma od na- j 
znanitve ustanovnega občnega zbora deželni oblasti do 
vršitve preteči najmanj 8 dni; če se dalje pomisli, da 
je treba za naravna gospodarsko potrebna dela tudi 
precej časa, da tudi tekoča opravila zahtevajo zamudo 
časa, in če se pomisli, da se vsled preteka časa ko
njunktura izpremeni, da si posamezni ustanovitelji lahko 
premislijo, ali se udeleže ali ne, nekateri lahko gospo
darsko propadejo, ali med tem časom umro in ako 
se končno premisli, da je lahko vsled samodrštva dru
štvenega zakona ves trud zaman, da se dokončno do
voljenje iz teh ali onih ozirov ne da, je gotovo jasno, 
da je ustanovitev akcijske družbe za Avstrijca zelo 
vratolomno podjetje, lahko se reče boj z nemogočimi 
stvarmi, čigar izid je odvisen le od slučaja. To se tudi 
strinja s praktičnimi uspehi, ki so se v tem oziru v 
Avstriji dosegli. (Konec prih.)

Iz trgovske prakse.
5. Važna razsodba glede trgovine z žitom.

Pred kratkim je najvišji sodni dvor izdal v trgovski zadevi 
razsodbo, ki je za vdeleženo trgovino velike važnosti. Slučaj je na
slednji: Trgovec z deželnimi pridelki L. Neufeld v Pegau je tožil 
protokolirano tvrdko M. Neuman v Čakovcu radi dobave enega 
vagona koruze v vrednosti 1310 K na podlagi naslednjega neopo
rečnega dejanskega stanja. Tvrdka Neuman je z dopisnico z dne 
26. aprila 1. 1907 oddano v Čakovcu ob 4. popoldne, ponudila 
Neufeldu vagon koruze za 6 fl. 55 kr. proti brzojavnemu naročilu. 
Ta dopisnica je morala pri redni pošti priti dne 27. aprila dopoldne 
v roke Neufeldove. Isti dan je poslal Neufeld ob 5. uri 40 minut 
brzojavko na Neumana, s katero je akceptiral ponuđeni vagon 
koruze. Ta brzojavka se je dostavila tvrdki Neuman ob šestih 
zvečer, toda tvrdka je takoj ob šestih 15 minut brzojavno nazna
nila odstop od ponudbe vsled zvišanja cene na budapeštanski 
borzi in obenem stavila novo ponudbo. Neufeld je v tožbi trdil, 
da je bil ponudnik vezan na svojo prvo ponudbo in zato zahteval, 
da se pogodba t. j. dobava ponuđene koruze izpolni. Tožbenemu 
zahtevku je deželno kot trgovsko sodišče v Gradcu ugodilo, ter 
kot razloge navajalo: Za razsodbo je bilo merodajno edinole vpra
šanje, v katerem času se je moral sprejem ponudbe z ozirom na v 
ponudbi pogojeno brzojavno naročilo naznaniti, čeprav ni’niti v 
trgovskem zakoniku niti v državljanskem zakonu zadevnih določb. 
Člen 319 trg. zak. določa, da ostane pri ponudbi med navzočimi ponud
nik do onega časa obvezan, v katerem sme pri redni pravočasni od- 
pošiljatvi odgovora pričakovati dohod tega. Ponudnik stavi tudi lahko 
rok za sprejem ponudbe, le da mora biti ta takšen, da je rešitev 
pri rednem kupčijskem poslovanju sploh mogoča. Tožena tvrdka 
ni stavila svoje ponudbe brzojavno, ampak z dopisnico, ne da bi 
zahtevala končnega roka in tudi ne brzojavnega odgovora. Tožitelj 
torej ni imel povoda do posebne nujnosti ali do takojšnje izjave o 
prejemu ponudbe. Ker se pa mora oddati izjava mnenja, mora po
nudnik imeti rok za premislek, in če ta ni bil v ponudbi omejen 
na krajšo dobo, se ima smatrati kot zakonito določen minimalni 
rok. Kot pravočasni odgovor ni razumeti takojšnjo povratno odpo- 
šiljatev odgovora, ampak oni, ki se pošlje v običajnih poslovnih

urah, zato se mora izjava, ki je bila oddana in tudi došla ponud
niku še pred zaključkom poslovnih ur, smatrati kot pravočasna.

Zoper to razsodbo se je tožena tvrdka pritožila na višje de
želno sodišče v Gradcu, ki je pritožbi ugodilo ter razsodbo prve 
instance izpremenilo v toliko, da je tožbeni zahtevek zavrniti, in 
obsoditi tožnika v stroške. Kot razloge navaja, da je ponudnik s 
pristavkom „proti brzojavnemu naročilu“ sicer zahteval nujno re
šitev, da pa ni nameraval s to označbo tožniku predpisati načina 
odgovora. Zlasti so pa bile za drugo instanco merodajne naslednje 
okolnosti. Tožnik in toženec se pečata s trgovino deželnih pridelkov 
v večjem obsegu, torej z blagom, ki ima borzno ceno, torej ceno, 
ki se vsak dan izpreminja. Ako je prodajalec dne 26. aprila stavil 
tožniku ponudbo je bil mnenja, da bo dobavil blago z ozirom 
na ceno ob času borznega zaključka z dobičkom in da se bo tožnik 
istotako na podlagi borzne cene z dne 26. aprila odločil, če sprejme 
ponudbo ali ne, da bo torej naznanil odločitev tožencu ob času, 
ko se cena vsled borznega zaključka še ne bo izpremenila. Te 
okolnosti so bile tožniku kot trgovcu gotovo znane in je imel torej 
dovolj povoda, smatrati stvar za zelo nujno, ter takoj odgovoriti. 
Tožena tvrdka je torej morala sklepati, da bo dobila tožnikovo iz
javo ob času, predno bo znana nova cena na budipeštanski borzi 
dne 27. aprila, torej pred zaključkom borze, to je pred 1 uro po
poldne. Le taka izjava se more po čl. 319 trg. zak. smatrati kot 
redna in je pri tem brez pomena, če se je ponudnik posluži! pi
smene oblike, ker je znano, da je moral tožnik takoj drugojutro dobiti 
ponudbo v roke. Ako je torej toženec sprejel odgovor šele proti 
šesti uri zvečer, se ne more govoriti o pravočasni odpošiljatvi od
govora, ker se je to zgodilo ob času, ko je tožnik lahko izkoristil 
zase ugodno borzno konjunkturo, dočim mu je moralo biti znano, 
da je toženec računal z dopoldanskimi borznimi cenami. Toženec 
je bil torej upravičen odstopiti od pogodbe.

Tožnik je vložil zoper to razsodbo revizijo pri najvišjem 
sodnem dvoru, ki pa je revizijo zavrgel in potrdil razsodbo druge 
instance z razlogi, da je bila tožena tvrdka, ki je z dopisnico z 
dne 26. aprila ponudila tožniku koruzo za gotovo ceno in si izgo
vorila brzojavno naročilo, vezana na ponudbo do časa, v katerem 
je pri redni pravočasni odpošiljatvi lahko pričakovala odgovor. Pri 
tem je tožena tvrdka lahko računala, da je njena ponudba pravo
časno došla. Ker si je izgovorila brzojavno naročilo, je s tem v 
zmislu čl. 278 trg. zak, dovolj jasno označila svojo voljo, da se 
mora tožnik brez odloga odločiti o ponudbi in se takoj brzojavno 
izjaviti. Toženka je torej okrog poldneva dne 27. aprila lahko pri
čakovala brzojavni odgovor. Ker je pa tožnik dne 27. aprila šele 
ob 5. uri 40 minut popoldne brzojavil toženki, se ta odgovor ne 
more smatrati kot pravočasen v zmislu čl. 319 trg. zak. Ako tožnik 
trdi, da ga budimpeštanska borza in nje cene nič ne brigajo, je 
moral kot trgovec z deželnimi pridelki vendar vedeti, da je tožena 
tvrdka v svojih ponuđenih cenah odvisna od borznih cen.

Raznoterosti.
Akcija v korist trgovine z vinom. Voznino od železniških 

pošiljatev more v splošnem plačati ali pošiljatelj ali odpošiljatelj 
ali pa prejemnik odpošiljatve. Na voljo je strankam, da plačajo 
voznino ob oddaji blaga ali pa da se plačilo voznine prenese na 
prejemnika, adresata, ki potem poravna voznino pred prevzetjem 
pošiljatve. Dopustno je tudi delno plačilo voznine od strani odpo- 
šiljatelja. Pri blagu pa, ki nima zadostne vrednosti, da bi krilo 
voznino, kakor tudi pri pošiljatvah, ki vsebujejo blago hitre kvar- 
ljivosti, sme železnica zahtevati, da se voznina plača že ob oddaji 
blaga pred prevozom. Obratni red za železnice določa, da je plačati 
voznino za pošiljatve po železnici v naprej za led, sveže meso, 
ribe, sočivje, divjačino, žive rastline, sadje, prazne zaboje, košare. 
Začela se je nedavno tega akcija, vzpodbujena po vinskih trgovcih
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in producentih, da se razširijo ta določila o obvezni frankaturi tudi 
na prazne vinske sode, ki jih vračajo stranke. Namen te akcije, 
ki je našla 'oporo v poklicanih korporacijah, je ta, da se vinske 
trgovce, ki imajo v sodih itak naložen znaten kapital, obvaruje 
plačila voznine za vrnjene sode, kajti stranke, ki dobe sode na 
posodo, navzlic opazkam v fakturah navadno prevržejo plačilo 
voznine za returne posode na prodajalca. Vinskim trgovcem pa je 
iz ozira na konkurenco kakor tudi iz skrbi za ohranitev odjemalcev 
potem težko iskati si povračila za naknadno plačano voznino od 
strank. Prizadevanje zasluži vpoštevanje na merodajnih mestih, ker 
se često dogaja, da mora trgovec, odnosno producent ob prevzetju 
vrnjenih sodov plačati še druge stroške, ki bremene vrnjene mu 
prazne sode, tako često račun špediterja. •

*
Kaj se sme prodajati pod imenom olivno olje? Ministrstvo 

je nedavno tega poslužujoč se pravice, ki jo daje zakon o živilih 
v § 7, izdalo ukaz, ki veli, da se sme samo čisto, nepomešano 
olivno olje pod oznako „olivno olje“, „olje iz Provence“ in „olje 
iz Aixa“ prodajati na obrten način in pa ponujati ga. Obrtovalno 
prodajanje in ponujanje drugega olja ali olivnega olja z drugimi 
pridevki pod imenom „olivno olje" ali pod imenom „olje iz Pro
vence“, „olje iz Aixa“ je prepovedano. Ta ukaz stopi tri mesece 
po razglasitvi v veljavnost, to je dne 11. maja t. 1. Novi ukaz, ki 
ima namen ščititi produkcijo in razpečavanje olivnega olja, je za naše 
kraje majhnega pomena, ker se olivno olje po trgovinah malo 
razpečava in se v prometu jedilno olje nazivlje navadno namizno 
olje. Čisto olivno olje ne prija okusu v naših krajih.

*
Obrtne pravice trgovcev, ki prodajajo storjeno moško, 

žensko in otroško obleko ter prodajalcev čevljev. Po novem 
obrtnem redu je ločiti tri vrste trgovcev z naštetim blagom. Obrtne 
pravice vsake teh treh vrst so različne. Ločiti je: 1. Take trgovce 
ki izvršujejo izključno ali vsaj v pretežni meri trgovino z obleko 
ali črevlji že od 1. januarja 1907. Ti smejo sprejemati reparature 
in sami tudi jemati mero pri naročilih. 2. Take trgovce, ki so sicer 
po 1. januarju 1907 pričeli prodajati obleko ali črevlje, toda pred 
16. avgustom 1907. Ti ne smejo sicer jemati mere sami, pač pa 
sprejemati reparature. 3. Take trgovce z obleko ali črevlji, ki so 
pričeli s kupčijo po 16. avgustu 1907. Obrtne pravice takih proda
jalcev so najbolj utesnjene, kajti ti trgovci ne smejo sprejemati 
niti popravil, niti sami jemati mere. Pomerjati smejo le v toliko, 
kolikor je potrebno, da odbero blago iz svoje že obstoječe zaloge. 
Prodajne pravice so seveda pri vseh treh vrstah enake.

*
Iz poročila o obrtno-nadaljevalnih in obrtno-priprav- 

Ijalnih šolah na Kranjskem, ki ga izdaja nekaj let sem trgovska 
in obrtniška zbornica za Kranjsko, povzamemo, da je bilo v pre
teklem šolskem letu na Kranjskem izven Ljubljane 17 obrtnih 
nadaljevalnic, v Ljubljani pa ena obrtna nadaljevalnica ter tri obrtne 
pripravljalnice, razun tega v Ljubljani še gremijalna šola, vzdrže
vana od gremija trgovcev, za trgovske vajence. Na gremijalni šoli, 
ki je po svojem ustroju trgovska nadaljevalna šola, je bilo v vseh 
štirih tečajih koncem šolskega leta 110 trgovskih vajencev, od teh 
je bilo 43 vajencev Špecerijske stroke, 14 manufakturne stroke in 
18 vajencev v modnih trgovinah. Na obrtno-nadaljevalnih šolah 
v Idriji, Kamniku, Kočevju, Metliki in Novem mestu so obstajali 
posebni trgovski tečaji za trgovske vajence. Trgovski tečaj na 
obrtno-nadaljevalni šoli v Idriji je obiskovalo 6 učencev, v Kamniku 
7, v Kočevju 6, v Metliki 10, v Novem mestu 12. Na obrtno-na
daljevalnih šolah v Krškem in v Kranju sicer ni posebnih trgovskih 
tečajev, pouk pa je urejen tako, da se jemlje posebej ozir na 
trgovske vajence zlasti v II. razredu. Na vseh obrtno-nadaljevalnih 
šolah izven Ljubljane je bilo koncem leta 114 trgovskih vajencev. 
Tako je torej znašalo skupno število trg. vajencev na Kranjskem ki 
so obiskovali nadaljevalno šolo, koncem šolskega leta 1906/7 224.

Trgovinski in obrtni muzej v Belgradu se v kratkem osnuje 
kot poseben oddelek v ministrstvu za narodno gospodarstvo. Nova 
naprava bode vršila v prvi vrsti informacijsko službo Namen tega 
muzeja je, zbirati in razstavljati poljedelske, obrtne in industrijalne 
izdelke v deželi; potem zbirati in razstavljati vzorce najboljših in po 
najnovejših metodah izdelanih izdelkov iz inozemstva kakor tudi 
pomožna sredstva za proizvajanje takih izdelkov. Muzej bode 
nadalje dajal producentom in trgovcem pojasnila o trgovanju in 
prodajalriih pogojih v inozemstvu in v Srbiji, objavljal bode naj
novejše iznajdbe v inozemstvu in v Srbiji, vodil register varstvenih 
znamk, modelov in vzorcev, imel strokovno knjižnico, prirejal pre
davanja in poučne tečaje za obrtnike.

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Osma redna seja dne 9. t. m. se je vršila v navzočnosti 

gg. odbornikov: Anderwalda, Jagodica, Leskovška, Smertnika, 
Stermeckega in Stibeneka. Dnevni red: 1.) Nadaljevanje čitanja in 
popravila pravil za trgovsko bolniško društvo, ki se predlože v 
odobrenje občnemu zboru, ki se ima vršiti dne 3. maja t. L 2.) Po
govor glede najema društvene sobe se zaključi s tem, da društvo 
sedaj še ne more najeti lastne sobe, ker bi si s tem nakopalo pre
velikih stroškov. Izven dnevnega reda se je pogovarjalo glede in- 
seriranja nasprotnih trgovcev v slov. časopisih in potrebnih ukrepih 
v tem oziru.

Redni občni zbor se vrši 3. maja t. 1. Vse podrobnosti 
prijavimo v prihodnji številki

*
Posredovalni odsek za službe ima še vedno povod prito

ževati se o premajhnem zanimanju od strani gg. trgovcev, dasi 
ima društvo vedno večje število dobrih prosilcev za službe na raz
polago. Prosimo torej še enkrat, ako potrebujejo gg. trgovci nastav- 
ljencev, naj nam blagovolijo vedno sporočiti, kajti redno delovanje 
posredovalnice je le mogoče, ako je zanimanje obojestransko.

Slovensko trgovsko društvo v Mariboru.
II. odborova seja se je vršila v nedeljo 8. t. m. Navzoči 

gg. Jagodic, Berdajs, Weixl, Kocmut in Lenart. G. podpredsednik 
otvori sejo in prečita pismo akad. društva „Prosveta“, ki prosi za 
sodelovanje salonskega orkestra pri veselici. Se dovoli. Obenem 
prosi tudi akad. društvo „Triglav“ za sodelovanje salonskega or
kestra, kar se pa zaradi pomanjkanja časa odkloni. G. blagajnik 
poroča o denarnem stanju ter omeni, da je prejel od slav. poso
jilnice v Mariboru darilo v znesku 50 K, kar se hvaležno vzame 
na znanje. Prečitajo se tudi sestavljene okrožnice, ki se razpošljejo 
v okolico na neude trg. stanu. Ptujsko trgovstvo prosi, da bi se 
priredil v Ptuju trgovski koncert še v tem mesecu. Predlog se 
sprejme. G. tajnik poroča, da je posojilnica dovolila razobesiti v 
prostorih „Narodnega doma“ 3 velike lesene table, ki bodo služile 
za reklame. G. Lenart predlaga, da bi se pobirali nepoškodovani

i poštni čeki. Nadalje se še govori o posredovanju služb.

Trgovski koncert slov. trg. društva v Mariboru se priredi 
dne 29. t. m. ob 8. uri zvečer v Narodnem domu v Ptuju. Ker 
bo spored jako zanimiv in obširen se nadejamo velikega obiska.

Posredovalnica služb začne delovati tudi v Mariboru. 
Prošnje naj se naslove na „Slov. trg. društvo v Mariboru. Vsaki 
prošnji naj se priloži za 20 h znamka.

i
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Trgovsko-obrtno zadrugo v Ljubljani, naš novo

ustanovljeni kreditni zavod, priporočamo trgovcem 

in obrtnikom za nalaganje denarja, za inkaso, za 

denarna nakazila in vsakovrstne kreditne posle.

Društvene vesti.
Odborova seja dne 24. februarja. Ob navzočnosti 11 od

bornikov konštatuje I. podpredsednik g. Lili eg sklepčnost, imenuje 
za overovatelja zapisnika gg. Kovača in Novaka ter med drugim 
naznanja, da sta darovala g. Fran Majdič v Jaršah in g. Samuel 
Oruška v Ljubljani vsak po 50 K za Trgovski dom. Dalje naznanja 
g. predsednik, da je slov. trg. društvo v Mariboru naročilo za vse 
svoje člane naš list. Sklene se, da dovolimo društvu stalno rubriko 
v listu in da postane „Vestnik“ tudi glasilo društva v Mariboru. 
V društvo je bilo sprejetih 12 novih članov. Nato se je vršila 
volitev v narodno-gospodarski odsek, ter so bili v odsek izvoljeni 
gg. Drčar, Jebačin, Kostevc, Lilleg, dr. Majaron, Škerbinec, Volk 
in dr. Windischer. Novemu odseku se je naročilo, da sestavi svoj 
poslovnik in predloži odboru v potrditev. Nato prebere tajnik 
predlog gosp. dr. Windischerja, ki je bil vsled odsotnosti iz 
Ljubljane zadržan se seje udeležiti, glede otvoritve tarifnega 
kurza. V utemeljitev predloga navaja g. predlagatelj veliko potrebo 
poznavanja tarifov tako za trgovca kot sotrudnika. Dejstvo je, da 
je to stroka, v kateri pogrešamo tudi le za silo izobraženih oseb. 
Prireditev takega tečaja, ki bi dal priliko seznaniti se saj v bistvenih 
točkah z železniškimi tarifi, je zategadelj brezdvomno živa potreba. 
Poročilo govori dalje o predpripravah za ta tečaj in zlasti tudi o 
učitelju za ta tečaj. Predlagatelj je oboje že uredil, in bi se tečaj 
lahko kmalu otvoril. Tečaj naj bi se otvoril v postnem času, stroški 
bi znašali okoli 100 K, pouk naj bi bil za člane brezplačen. Predlog 
je bil z navdušenjem sprejet. Sklepi sol 1. Tečaj se priredi, in 
sicer takoj v postu. 2. Obisk za člane bodi brezplačen. 3. Dovoli 
se potreben kredit. 4. Pooblasti se g. dr. Windischer, da se z go
spodom predavateljem podrobno dogovori glede vršitve tečaja. 
Za tem se je razgovarjalo o prireditvi velike veselice v prid „Trgov
skemu domu“ dne 5. julija t. L- Cela zadeva se je odstopila odseku 
v pretres in poročevanje v prihodnji seji. Redakcijskemu odseku 
se je naročilo, da se posvetuje glede izdaje slovenskih trgovskih 
knjig in kakor hitro mogoče o uspehu odboru poroča. Slednjič se 
je sprejel predlog, da budi društvo zanimanje za razstavo v Pragi. 
Ko so se uredile nekatere druge interne zadeve, zaključi g. pred
sednik ob 11. uri 25 m. sejo,

*

Učni tečaji in pevske vaje. Dne 9. t. m. se je vršil v dru
štvenih prostorih dobro obiskan sestanek, ki ga je otvoril v imenu 
učnega odseka gosp. dr. Fran Windischer. Sklenilo se je, da se 
prične dne 12, t. m. tarifni tečaj. Dalje se je sklenilo, da prične 
naš pevski zbor z rednimi pevskimi vajami dne 13. t. m. Te
denski red za ta in prihodnji mesec je sledeči: Ponedeljek in 
četrtek v dvorani pouk o tarifih, v čitalnici pa laščina; torek 
knjigovodstvo, sredo in petek petje. G. člane vabimo, da se 
novega tečaja v obilnem številu udeležujejo.

*

Zaključni venček plesne šole trgovskih sotrudnikov, ki
je bil dne 15. februarja, je krasno uspel. Mala čitalnična dvorana v 
„Narodnem domu" je bila nabito polna obiskovalcev. Poleg drugih 
je bil odbor našega društva številno zastopan na tej prireditvi.

Četvorko in besedo je plesalo nad 56 parov. Odkrito nas veseli, 
da je ta venček nad vse pričakovanje lepo uspel, ter kličemo mar
ljivemu plesnemu odboru in vsem prirediteljem: „Le ved 
povsodi z dosedanjo marljivostjo naprej!“

Razstava v Pragi. Kakor listi poročajo, delajo se za to raz
stavo, ki se otvori meseca maja in bo odprta do jeseni, velikanske 
priprave. Na prostoru, kjer bo razstava, dela noč in dan na tisoče 
pridnih rok. Podrobnosti o tej velevažni razstavi bodo objavljene v 
dnevnikih. Ker bo razstava nudila obilo posebnosti in bo velike 
važnosti za trgovstvo, nas veže dolžnost, da opozorimo svoje člane 
na razstavo in posebno opozarjamo na njo vse slovensko trgovstvo. 
Upamo, da nam b<Wrnogoče dati o tej razstavi natančna pojasnila, 
zlasti glede obiska.

*
Čeke so poslali: gg. Karel Cotman, Ig, Pavla Jančigaj, 

Ljubljana, Neimenovan, Bovec, Albin Novak, Sinča ves, J. Pretnar, 
Zagorica, Anton Sark, Ljubljana, Davorin Vrinšek, Rečica, Franc 
Wokač, Novo mesto, Anton Žmitek, Prem. Dalje je poslala gospica 
Pavla Jančigaj 7 dopisnic in 20 poštnih nakaznic. Lepa hvala !

*
Za „Trgovski dom“ so darovali gg.: Samuel Gruška, 

trg. agent v Ljubljani vsled sklepa neke kupčije 50 K; gosp. Fran 
Maj di č v Jaršah 50 K; dalje g. Jurij Schaffer in drugi v Zatični 
10 K, kot delni dobiček veselice z igro „Dobro došli! Kdaj pojdete 
domu?“ prirejene dne 23. februarja 1908. Iskrena hvala vsem da
rovalcem, z željo, da bi jih še mnogi posnemali.

*

Darila. Slovenskemu trgovskemu društvu „Merkur“ so da
rovali : Slovenski trgovski sotrudniki kot čisti dobiček od plesnega 
venčka povodom zaključka plesnih vaj 190 K. Dičnim našim trg. 
sotrudnikom izrekamo iskreno zahvalo.

Trgovska-obrtna zadruga v Ljubljani. Od l.januarja 1908 
do 29. februarja 1908 je bilo vloženih 92.377 K 59 h, dvignenih 
pa 10.227 K 32 h. Stanje vlog koncem februarja 82.150 K 27 h. 
Skupnega prometa vseh denarnih poslov je pa bilo 937.449 kron 
42 h. Iz gornjih številk je razvidno, da ta mladi zavod hitro na
preduje in da je našel v interesiranih krogih, kateri se ga pridno 
poslužujejo, veliko zaupanje. Trgovcem in obrtnikom ga zelo 
priporočamo !

*

Izkaz društvene posredovalnice. V službo se sprejmo: 
3 poslovodje na deželo, 3 knjigovodje in korespondenti, 2 potnika,
1 kontorist, 6 pomočnikov mešane .stroke, 3 pomočniki špecerijske 
stroke, 4 pomočniki železninarske stroke. 1 kontoristinja, 3 pro
dajalke, 6 učencev. Službe iščejo: 3 kontoristi, 4 knjigovodje, 
20 pomočnikov mešane stroke, 6 pomočnikov špecerijske stroke,
2 pomočnika manufakturne stroke, 2 pomočnika železninarske 
stroke, 4 pomočniki modne in galant, stroke, 15 kontoristinj, 6 bla- 
glagajničark, 7 prodajalk. Posredovalnica posluje za delodajalce 
popolnoma brezplačno, za delojemalce proti majhni odškodnini.

Trgovsko bolniško in podporno 
društvo v Ljubljani.

Seja dne 27. februarja t. 1. 1. V društvo sta bila sprejeta 
2 redna člana. 2. Obolenje je naznanilo 10 članov. 3. Za bolniške 
stroške se je izplačalo 3 članom 260 K 51 h. Došlih 28 dopisov 
se je rešilo.







SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega 
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.

Letnik V. V Ljubljani, dne 15. aprila 1908. Št. 4.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Kako izvršujemo svoj program?

Po dobro premišljenem načrtu si je naše društvo 
že ob ustanovitvi postavilo za svoj cilj in smoter, po
speševati koristi slovenskega trgovstva sploh in dru
štvenih članov posebej, dajati svojim članom priliko, 
pridobivati si in popolnjevati strokovno in splošno 
izobrazbo ter biti društvenikom duševna in zabavna vez.

Izvajajoč praktično in dejansko začrtani program 
je stremilo društvo z nevpogljivo silo za tem, da zbere 
v svoji sredi kar največ slovenskih trgovcev in trgovskih 
sotrudnikov. Resna volja je vodila društvo leto za letom 
do novih uspehov, trajno je naraščalo število članov 
tako, da ima društvo za naše razmere izredno obilo 
članov. Kar je zavednega trgovstva v deželi, 
pripada našemu članstvu. Res lepo in krepko 
organizacijo je izvedlo društvo v kratki dobi, stanovska 
zavest in prepričanje o zares koristnem delovanju ne
posredno praktične vrednosti sta bila najboljše vabilo. 
Ali ne le to, da se trajno krepi naša organizacija, lepi 
uspehi našega društva so v razalni meri pripomogli k 
ustanovitvi dveh slovenskih trgovskih društev v Celju 
in Mariboru, s katerima nas vežejo tesne prijateljske 
vezi in isti cilji : našo skupnost najbolj svedoči dejstvo, 
da imamo skupno glasilo.

Ker je društvo takoj prvi čas izpoznalo, da je 
nujno treba slovenskemu trgovstvu imeti lastno glasilo, 
je pričelo izdajati svoj mesečnik, ki si je hitro 
pridobil prijateljev tudi izven trgovskih krogov. In 
danes gre v ponosnem številu med svet.

Resnična potreba, zavest, da gre za napravo ne
posredne praktične koristi, je privedla društvo do sklepa, 
osnovati za trgovinske potrebe lastno društveno 
posredovalnico služb. Spretno vodena in z lju
beznijo do stvari je urno pokazala svojo korist, z 
zaupanjem se obračajo trgovci in trgovski sotrudniki 
za posredovanje tako, da smo preverjeni, da bi je ne 
hoteli več pogrešati.

Zaupanje, ki ga uživa društvo med članstvom, 
se kaže posebno v dejstvu, da se mesec za mesecem 
množe informativni posli. Čedalje bolj naraščajo 
primeri, v katerih se daje članom vsakovrstne infor

macije, pojasnila, pravne svete, ne da bi jim bilo plačati 
kakšno odškodnino. Premišljeno sestavljeni odbor in 
požrtvovalno delo v strokovnih odsekih omogočajo 
hitro, brez zamudno poslovanje za vsakovrstne infor
macije. Delokrog društva v tem oziru narašča naglo, 
kajti pri tem ne gre le za informacije in pravno pomoč 
v ožjem smislu besede, društvo namreč z vso vnemo 
skuša pripomoči k razvoju in utrditvi slovenske trgovine 
s tem, da posreduje ob etabliranju novih slovenskih 
trgovcev. V mnogih primerih žeje pripomoglo, 
da je prišel pravi mož na pravo mesto.

Niti za trenutek ni pustilo društvo v nemar one 
kardinalne točke programa, ki mu nalaga skrbeti 
za povzdigo splošne in strokovne izobrazbe, 
moglo bi storiti to tem manj, ker je trgovskemu na
raščaju slovenskemu sicer na razpolago tako bore malo 
izobraževalnih prilik in strokovnih šol. Mimo tega, da 
je pretežni del društvenega glasila poučne vsebine, je 
društvo, ne plašeč se žrtev in bremen izdalo knjigo 
„Menično pravo“, „Kilometrski kazalec in navodila za 
uporabo tega kazalca,“ dve leti že je izdalo trgovski 
žepni koledar z mnogovrstnimi poučnimi sestavki; leto 
za letom prireja z znatnimi žrtvami poučne tečaje v 
zimskih mesecih: tečaji za stenografijo, knjigovodstvo, 
trgovsko korespondenco, za laščino, strojepis se vrste 
leto za letom. Pretekli mesec je aktiviralo društvo celo 
brezplačen tečaj za železniške tarife, ki je prvi 
svoje vrste. Teh priredb kakor poučnih predavanj se 
članstvo številno udeležuje, veselo, da se jim nudi pri
ložnost, popolnih svojo izobrazbo.

Lepa naloga, vzgajati trgovski naraščaj, skrbeti 
za povzdigo njegove izobrazbe, preveriti ga o resnem 
in prevažnem poklicu slovenskega trgovstva, se v društvu 
po najboljših močeh izvršuje, in ponos društva je 
zavest, da je že vzgojilo mnogo mladih 
trgovcev, ki so odšli z resno vnetostjo na 
nacionalno vgrožena mesta pomagat, kre
piti slovenske pozicije. Več, mnogo več bi še 
radi storili, če bi ne imeli vezanih rok vsled nezadostnih 
sredstev in pomanjkanja delavcev.

Dobro založena društvena čitalnica je zbirališče 
mladih trgovcev, lepa knjižnica jim nudi obilo koristnega

4
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berila, lastni pevski zbor pa zbira člane-pevce. 
Plesne vaje v zimskem času, zabavni večeri in plesne 
prireditve prožajo priliko za razvedritev in za prido
bitev družabne vglajenosti.

V zadnjih letih zlasti se društvo ni ognilo nobene 
prilike, da ne bi v tej ali oni obliki zastavilo svojo 
besedo v prilog trgovskim interesom. Simpatije in 
vplivnost te največje stanovske organizacije v slovenskih 
deželah je izpričala impozantna udeležba na I. vseslo
venskem trgovskem shodu v Ljubljani, ki je, prirejen 
po našem društvu, uspel tako vsestransko zadovoljivo. 
Naravno, da si sedaj že krepka slovenska organizacija 
želi lastnega doma: po sklepu slavnostnega občnega 
zbora ob društveni petletnici znašamo tretje leto že 
darila za slovenski „Trgovski dom“. Poleg tega za
klada smo zbrali lepe svote za „Podporni sklad“, ki 
je doslej narasel v toliko, da ga v kratkem izročimo 
svojemu namenu po določilih posebnega ustanovila. 
Pospeševanju trgovskih koristi namenjena naprava je 
novi kreditni zavod „Trgovsko-obrtna zadruga v Ljub
ljani“, ob čegar osnovi je v tako odlični meri sode
lovalo naše društvo.

Smatrali smo za potrebno, ozreti se zopet enkrat 
na delovanje naše organizacije, da tako podamo pre
gledno sliko o društvenem delokrogu in da dokažemo 
zlasti tudi vnanjim članom, kako mnogostranske so 
naloge centralne trgovske organizacije.

Slovenska trgovska šola.*)
Vsled soglasnega sklepa kranjskega deželnega 

zbora dne 28. marca o ustanovitvi deželne trgovske 
šole s slovenskim učnim jezikom, se izpolni ena izmed 
glavnih želj slovenskega naroda v splošnem in slo
venskega trgovstva posebej. Zavod, ki ga bo podpirala 
država, se vsled sklepa deželnega zbora, ki je že po
veril deželni odbor z vsemi tozadevnimi predpripravami 
ter mu nakazal v ta namen začasnega kredita 6000 K, 
otvori že prihodnjo jesen, tako da ga moremo že 
danes smatrati za obstoječo institucijo, pri kateri ni 
nikakega „če?“ in „kdaj?“, temuč le se „kako?“

O potrebi slovenske trgovske šole se je že toliko 
govorilo in pisalo v prizadetih javnih korporacijah, 
zasebnih društvih, političnih in strokovnih časopisih, 
da se nam zdi odveč, da bi o tem še izgubljali besed; 
razen tega je poslanec dr. Krek pri utemeljevanju 
svojega predloga v deželnem zboru, naj bi ta usta
novil takoj šolo, dokazoval njeno potrebo dobro od 
vseh strani. In ako tudi želimo, da se v središču Slo
venije in slovenske trgovine, Ljubljani, ustanovi tr
govska akademija, katere ustanovitev ni odprav

*) Ta članek ponatisnemo iz „Slov. Naroda“, ker je važen in 
ima v našem listu trajnejšo vrednost.

ljena, temuč le odložena, kakor smo slišali iz govora 
deželnega poslanca in predsednika trgovske in obrt
niške zbornice Lenarčiča v imenovani seji deželnega 
zbora, vendar moramo z zadovoljstvom pozdravljati 
korak deželnega zbora, s katerim se bo nudila našim 
mladim ljudem prlika, da si pridobe teoretično in 
kolikor mogoče tudi praktično znanje v trgovini v 
svojem materinem jeziku. Istočasno izrekamo nado, da 
bi tej sedaj zagotovljeni instituciji sledile še druge 
take, ki so sposobne splošno praktično izobrazbo po
sredno ali neposredno razširjati in podpirati.

Snujoča se dvorazredna trgovska šola naj bi 
razen namena, ki ga imajo takšne šole sploh, namreč 
izobraževati dobre pomožne moči za srednjo in malo 
trgovino ter pritegniti porabne praktikante, ki so po
polnoma vešči pisarniških del, pri tem pa imajo tudi 
zadostno splošno in tujejezikovno izobrazbo, imela 
tudi namen, dajati v naših deželah posebno krepko 
razvitemu zadružništvu dobre in s potrebnim teore
tičnim znanjem opremljene uradnike, z eno besedo, 
njen učni načrt naj bi vpošteval vse mogoče oblike o 
izmenjavi vrednosti, tedaj ne samo trgovino v ožjem 
smislu, temuč ako hoče svojej nalogi popolnoma za
dostiti, se mora prilagoditi našim domačim potrebam. 
Potemtakem bo treba pri napravi učnega načrta po
stopati ne le po šabloni, temuč vpoštevaje naše raz
mere kolikor le mogoče samostojno. V nastopnem 
bodi nam dovoljeno navesti nekatere misli o učnem 
načrtu nekaterih predmetov, kar bodo morda pri končni 
določitvi učnega načrta vpoštevali merodajni faktorji.

V ko m erci j al ni h strokah se bi naj poleg 
običajnega enotnega in dvojnega italijanskega 
knjigovodstva poučevalo v II. letniku tudi ame- 
rikansko knjigovodstvo, ki se v večini trgovskih 
šol zanemarja. Ravno tako bi bilo odkazati primerno 
mesto zadružniškemu knjigovodstvu, in sicer 
glede proizvajalnih in konsumnih zadrug, h ranil- 
ničnemu knjigovodstvu in o Raiffeisenovih za
vodih. Najbolj pa je gledati pri vsem knjigovodstvu 
na breznapačno otvoritev in pravi zaključek knjig, 
sploh na bilanco in ž njo spojeno inventuro 
(istinita cenitev terjatev in zaloge). Glede dopiso
vanja bi se moralo najmanj doseči toliko, da absol- 
ventje morejo spisati pravilno in brez napak manjša 
in srednja poslovna pisma v slovenskem in nemškem 
jeziku. Pri aritmetiki naj bi se posebno gledalo na 
prevažno kalkulacijo kupljenega in v prodajo po
nujenega blaga, ker v praksi se dogaja ravno v tem 
oziru največ napak. Kar se tiče poznavanja blaga 
in trgovskega zemljepis j a bi bilo morda pri
poročati, naj bi se ta dva predmeta predavala po mo
gočnosti v zvezi, in sicer bi se bilo treba pri tem 
najbolj ozirati na domače naravne proizvode in rta 
proizvode domače industrije, ki se izvažajo. Pri tej
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priliki bi se dalo posebno natanko razpravljati o odje- 
malstvu ob Sredozemskem morju in v balkanskih de
želah glede predmetov, ki pridejo za nas v poštev; 
nadalje o prometu na železnicah in morju tja. V zvezi 
s tem bi se moglo predavati tudi o trgovskih usancah 
v omenjenih trgovskih krajih, ker se ti običaji večkrat 
temeljito razlikujejo od usane pri nas. Pri geografiji bi 
se dalo opozarjati tudi na namen konzulatov, na tr
govske muzeje, ki jih podpira država itd. Pri nauku 
o pogodbah bi se moglo vsaj v glavnih obrisih 
omeniti tudi socialne politike, vsaj v kolikor se 
je tičejo zakoni glede trgovine, prometa in obrti. Nauk 
o zadružništvu bi bilo po našem mnenju najbolje 
spojiti s tozadevnimi predavanji o knjigovodstvu ter 
bi mogla ta predavanja obsegati vse stroke tega 
dalekosežnega predmeta. Kar se tiče tujih jezikov, 
morala bi se po našem mnenju uvesti italijanščina 
kot za nas najbližja za obvezni predmet, in sicer 
bi se moralo za ta predmet določiti toliko učnih ur, 
da bi učenci po končani šoli mogli reševati navadne 
korespondence ter bi se mogli za silo sporazumeti 
tudi ustno. Razen tega bi bilo sprejeti v učni načrt 
srbo-hrvaščino, francoščino in angleščino 
kot proste predmete. V II. letniku bi kazalo odmeriti 
tudi stenografiji in strojnemu pisanju par ur 
na teden. Učni načrt bi mogla izpolniti vzorna pi
sarna, kakršne so spojene posebno z nemškimi trgov
skimi šolami, n. pr. v Frankfurtu, Lipskem itd., in v 
katerih se učenci že začasa študij uvajajo v pisarniško 
prakso. V teh vzornih pisarnah bi se moglo marsikaj 
temeljitega doseči, in razen tega nudi taka pisarna 
učitelju možnost, da najhitreje presodi učence po in
dividualnosti, kateri izmed njih so za trgovski stan 
posebno in kateri manj sposobni. Med mladeniči na
hajamo čestokrat take, ki se jim v začetku teorija na
ravnost studi, toda praktično se izkažejo prav sposobne 
ter jih praksa navduši, da se pozneje zopet posvetijo 
teoriji ter jo čestokrat boljše prebavijo, kakor najmar
ljivejši na pamet se učeči.

S trgovsko šolo naj se spoji tudi sedanji trgovski 
tečaj za deklice na višji dekliški šoli. Ta tečaj naj nudi 
ženski mladini priliko, da se izobrazijo za trgovski 
poklic, da se na ta način poviša njihova sposobnost 
za lastno pridobivanje. Razun tega pa bi naj zavod 
nudil tudi praktičnim trgovcem in pripadnikom sorod
nih poklicev možnost, da se v posamnih panogah 
trgovskega znanja izobrazijo. Da bo treba v teh tečajih 
gledati najbolj na praktične potrebe učečih se, 
je pač samoumevno ter k temu pač ni treba še na- 
daljnega utemeljevanja. Ravno tako je glede gremijalne 
šole, ki se bo brezdvomno priklopila k snujoči se 
trgovski šoli.

In sedaj še nekoliko o šolski izobrazbi, ki se 
naj zahteva od učencev, ki vstopijo v trgovsko šolo.

Ako naj šola jamči za dosego učnega cilja L razreda, 
treba je zahtevati, da imajo učenci, ki se sprejmejo v 
zavod, po možnosti enotno izobrazbo, ker pri 
šolskem materijalu, ki bi bil pisano skupaj zmetan in 
različno šolan, preteče v začetku šolskega leta vsekakor 
precej časa, preden se učitelju posreči, spraviti učence 
kolikor toliko na enako stopnjo. Da se to olajša, 
ustanovi se naj p r i p r a v 1 j a 1 n i r a z r e d, ki je določen 
za take učence, katerih znanje v splošnem in posebno 
v jezikovnih strokah, v računstvu ali v naravoznanskih 
predmetih ne jamčijo za dosego učnega cilja prvega 
razreda. Tudi smo mnenja, da se bo tudi v taki pri
pravnici težko posrečilo pripraviti sposobne za sprejem 
v prvi razred iz vseh mogočih ljudskih, nadaljevalnih, 
meščanskih, kmetijskih in srednjih šol skupaj prišle 
učence; zato najbrže ne bo kazalo drugače, kakor da 
se bo moralo zahtevati za sprejem v prvi razred brez
pogojno absolvirani 2. razred srednje ali enakovredne 
šole.

Naj se torej terja od učencev, ki hočejo vstopiti 
v to šolo, da so absolvirali navedene razrede, ako tudi 
brez uspeha v gotovih predmetih. Sprejmo se potem
takem lahko brez ugovora gimnazijci, ki so dobili na 
primer slab red iz latinščine, ali realci, ki so zapustili 
šolo s slabim redom na primer iz risanja ali geometrije. 
S tem bi dobil dijaški materijal prvega razreda enotno 
obiležje in bi se obenem bolje zagotovila dosega 
učnega smotra. Sporedno s tem pa bi lahko obstojala 
tudi nameravana pripravnica, ker bo vsekakor dovolj 
učencev, ki bodo ali premladi za sprejem v prvi razred, 
ali pa taki, katerim bo nedostajalo potrebnega znanja, 
da bi se takoj mogli sprejeti v prvi razred. Dvanajst
letni deček pač ne more stopiti v prakso, četudi je 
morda s težkim trudom absolviral trgovsko šolo.

To so v kratkem pripombe glede učnega načrta 
in glede predštudij, ki se morajo zahtevati za vstop 
v šolo.

Razume se, da teh izvajanj nikakor ni smatrati 
za popolna.

Končno še nekaj besed o kuratoriju, ki se 
ima sestaviti in ki bo imel upravljati šolo in jo nad
zorovati poleg zastopnikov državne učne uprave.

Mislimo, da izražamo nedeljeno željo vseh na 
stvari interesovanih krogov, ako izrekamo nado, da se 
pokličejo v ta kuratorij poleg zastopnikov deželnega 
zbora, ki mu gre hvala za ustanovitev te šole, pred
vsem možje prakse, ki so sami trgovci in ki iz 
svoje skušnje najbolje poznajo potrebe takšnega za
voda, ki se ima ustanoviti. Le v tem slučaju bo šola 
dosegla svoj namen in izpolnila v njo stavljene nade.

S. Šk.

4*

A



Stran 40. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Št. 4.

Ekskurzije na polje knjigovodstva.
O knjigovodstvu se je pisalo že nebroj knjig in 

razprav in vendar je še veliko imovitih trgovcev in 
industrijcev, ki nimajo dosti pojma o popolnem eno
stavnem, kaj še o pravilno urejenem dvostavnem knji
govodstvu. Odkod to dejstvo? Odgovor je enostaven: 
ne pripisujejo knjigovodstvu one važnosti, ki mu gre, 
zanašajo se torej na večjo ali manjšo izurjenost in 
natančnost knjigovodjevo.

Največjo pozornost polagajo naši podjetniki in 
trgovci skoro izključno na tehnično vodstvo, na 
to, da bo uspeh poslovne dobe ta : čim večji 
promet in čim večji dobiček. To pa je tudi po
polnoma na mestu in naj se le v tem zmislu nadaljuje, 
vendar se pa mora polagati veliko več pozornosti na 
komercijalno vodstvo. Koliko ie podjetij, ki so 
morala prenehati s poslovanjem vsled tega, ker pod
jetniki niso mogli komercijalnega vodstva pravilno 
urejevati; dosti jih je bilo, ki naposled niso imeli 
natančnih podatkov o lastnem stanju, ki niso imeli v 
svojih knjigah niti toliko trdne opore, da bi se na 
podlagi teh ali onih opazovanj bolje ravnali pri raznih 
tehničnih operacijah, recimo, da ne bi kreditirali enemu 
ali drugemu dolžniku preveč, da ne bi pri tem ali 
onem predmetu napravili napačnih kalkulacij itd. itd. 
Vse take izgube pa resultirajo že iz same nesigur
nosti podjetnikove, iz pomanjkljivih informacij ter 
nezadostnega vpogleda in pregleda v komercijalno 
vodstvo.

Dobra in konstantna kalkulacija (ne 
govorim tukaj o kalkulaciji pri spekulacijah) more 
pa izhajati le iz pravilnega- dvostavnega 
knjigovodstva, ki je do danes najpopolnejše 
knjigovodstvo. Tedaj lahko nastane iz dejstva, da 
trgovec nima ne pregleda, ne vpogleda v to vodstvo 
ali da sploh pojma o njem nima, trgovčev gospodarski 
pogin in praksa nam to dannadan potrjuje ravno pri 
svojčas znamenitih tvrdkah.

Vodstvo vpeljanih knjig je na sebi prav lahka 
stvar, razumeti pa je trgovcu treba pomen in namen 
knjigovodstva ter po tem spoznanju urejevati svoje knjige.

Dvojna naloga knjigovodstva je:
Zaračunba formalnih predrugačb v posestnem 

stanju in zaračunba posameznih pridobitev ali izgub. 
Ta dvostavna zaračunba znači bistvo in pomen 
popolnega knjigovodstva.

Poslednji slučaji se pripete ponajvečkrat v vsaki 
trgovini :

1. Kupim blago proti gotovini. Logično 
izhaja iz tega dogodka, da je račun blaga za znesek 
obremeniti, blagajno razbremeniti.

2. Kupim blago na upanje: račun blaga je 
za znesek obremeniti, upniku je znesek pripoznati.

3. Prodam blago proti gotovini: račun 
blagajne je za znesek obremeniti, blago razbremeniti.

4. Prodam blago na upanje: računu dol
žnikovemu je znesek obremeniti, blago razbremeniti.

5. Plačam blago, ki sem ga svojčas 
kupil na upanje: računu upnikovemu je znesek 
obremeniti, blagajniškemu razbremeniti.

6. Dolžnik mi plača blago, ki ga je 
svoj čas dobil na upanje: blagajniškemu računu 
je znesek obremeniti, dolžnikovemu razbremeniti.

7. Plačam najemnino, gaže, reklame, 
elekt. luč, sploh neizogibne stroške, ki mi ne do- 
našajo direktnih protivrednosti: račun stroškov (ki 
se ima skleniti z računom izgube in dobička) je za 
znesek obremeniti, blagajniški razbremeniti.

8. Plačam mobili j e, premog, drva, 
knjige, sploh potrebščine, ki izgube le toliko na 
vrednosti, kolikor se jih v resnici porabi ali obrabi: 
račun potrebščin, ki se vsled tega le deloma sklene z 
računom izgube in dobička, deloma pa z bilančnim 
računom (aktiva), je za znesek obremeniti, blagajniški 
račun je razbremeniti.

Taki dogodki se torej najpogosteje dogajajo v 
vsaki trgovini. To so tekoče vknjižbe, ki konsekventno 
same po sebi izvirajo iz značaja posameznih dogodkov. 
Seveda nisem omenil prometa z menicami, zadolžni
cami, nakaznicami, vrednostnimi papirji, posojili i. dr. 
stvari, ki zase zahtevajo posebnih računov. Ta promet 
je sicer ponekod prav velik, tukaj se pa nanj ne oziram, 
ker pri nas ne pride pogostokrat v poštev.

Kar se tiče sklepanja posameznih računov, ki 
tvori pri računih, kjer je bil uspeh dobiček ali izguba 
dogodek zase, in ki je seveda že medseboj raznolično, 
pa opozarjam na tozadevni odlomek (str. 94 do 97) 
v članku „knjigovodstvo, koledarja za 1. 1908, ki ga 
je izdalo društvo „Merkur“. Oton Schmidt.

Gremij trgovcev v Ljubljani.
Gremij trgovcev v Ljubljani je imel dne 7. aprila 

v mali dvorani „Mestnega doma“ redni letni občni 
zbor. Otvoril ga je načelnikov namestnik g. Mejač, 
ki je predstavil oblastvenega zastopnika magistratnega 
svetnika g. Šeška ter se spomnil umrlega Lassnika. 
V znak sožalja so se vzdignili zborovalci s sedežev. 
Zapisnik zadnjega občnega zbora se je prebral in 
odobril. Iz poročila o delovanju gremija za leto 1907 
je posneti: Začetkom leta je bilo 142 članov, koncem 
pa 135. Pomočniški zbor je štel 482 oseb, hlapcev je 
bilo 181, učencev pa 128. Bil je 1 občni zbor in 9 
odborovih sej. Dopisov je došlo 432, ki so se vsi 
rešili. Radi odpiranja in zapiranja trgovin se je gremij 
obrnil na gremije drugih mest, a nikjer ni to odpiranje 
in zapiranje urejeno. Če bi gremij v Ljubljani določil
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odpiranje in zapiranje za svoje člane, bili bi ti oško
dovani, ker bi drugi trgovci imeli prej ali dalje odprto. 
Če odobri deželna vlada sklep gremijalnega odbora, 
da organizira v en gremij skoro vse ljubljansko trgov
stvo, potem bo sklep o ureditvi odpiranja in zapiranja 
trgovin lahka stvar, ker dopušča novi obrtni red, da 
gremij in zadruge o tem sklepajo. Če se pa name
ravana organizacija ne posreči, je pa mogoče urediti 
zadevo le potom zakona. Novi obrtni red določa, da 
je za špecerijsko, materijalno in kolonijalno stroko in 
za trgovino z mešanim blagom doprinesti dokaz uspo
sobljenosti. Ta določba sili obrtno oblast, da o dokazih 
usposobljenosti vpraša gremij za njegovo mnenje. To 
je važna določba za gremij, ki ima vpogled v uspo- 
sobljenostne dokaze, važna pa tudi za trgovske so- 
trudnike in vajence, ker bodo morali skrbeti, da dobe 
od svojih gospodarjev izpričevala, katera potrdi obrtna 
oblast ali gremij. Mestni magistrat ljubljanski je poslal 
gremiju načrt odredbe trgovinskega ministrstva o trgo
vini s pivom v zaprtih steklenicah, da izreče o njem 
svoje mnenje. Gremij je odgovoril, da je mnenja, da 
se tako važna zadeva da uveljaviti samo na podlagi 
zakona. Poročevalec je nato prečital dopis trgovske in 
obrtne zbornice, ki se je obrnila na gremij s prošnjo, 
da ji sporoči in utemelji svoje mnenje glede podraženja 
vseh življenjskih potrebščin. Na ta dopis je odgovoril 
gremij v vseh posameznih točkah ter navedel sredstva, 
ki bi utegnila izboljšati razmere in ki so : podržav
ljenje premogokopov, odprava carine, odprava užitnine 
po mestih, kjer se sedaj pobira, revizija veterinarno- 
policijskih naredb po nepristranskih organih, prepoved 
izvoza živine iz Avstrije, zakon proti izseljevanju. Za 
zelo potrebno vzdrževanje gremijalne trgovske šole je 
prispeval ljubljanski občinski svet s 500 K in trgovska 
in obrtna zbornica s 300 K, deželna vlada pa molči 
vkljub vsem prošnjam. Odbor je sklenil 15. januarja t. 1., 
da sprejme v svojo organizacijo vse trgovce, ki pla
čujejo najmanj 20 K pridobnine brez doklad. K temu 
ga je privedlo med drugim tudi to, da je zadružni 
inštruktor nameraval organizirati vse ostale trgovce, ki 
niso protokolirani. Tako bi nastali dve organizaciji. 
Odbor je pa mnenja, da je le v slogi moč in da ima 
organizacija le takrat vpliv in veljavo, če je število 
njenih članov veliko. Vplival je pa pri tem tudi finančni 
moment. Trgovci, ločeni v dve zadrugi, bi težko pre
našali gremijalne stroške, združenim v eno organiza
cijo bo pa to prav lahko mogoče. Še tekom tega 
meseca se bo vršil o tej zadevi občni zbor, h kateremu 
bodo poklicani vsi ljubljanski trgovci, ki plačujejo do
ločeni cenzus. Vsled sklepa zadnjega občnega zbora 
se je odposlala trgovinskemu ministrstvu resolucija 
glede zvišanja telefonskih pristojbin. To poročilo se 
je odobrilo. Računski zaključek za leto 1907 izkazuje 
7962 K 7 vin. dohodkov in 7510 K 27 vin. stroškov.

Premoženja je bilo 31. decembra 1907 49.823 K 80 v. 
Za računske preglednike je poročal g. Golob, ki je 
izjavil, da so našli vse knjige in račune v redu. Pred
lagani absolutorij načelstvu in tajniku g. Svetlinu je 
bil soglasno sprejet. Doklada za leto 1907 se je do
ločila z 12 K za člana. Pri raznoterostih se je podelilo 
„Merkurju“ 400 K podpore; glede želje „Merkurjeve“, 
naj bi se delalo na to, da’se odpravi prodaja blaga 
v hotelih od strani tujih trgovcev in da naj bi se na 
hotelirje vplivalo, naj ne dado sob takim ljudem, se 
je sklenilo, da se ta točka dene na dnevni red pri
hodnjega občnega zbora, ki bo 26. t. m. Uspeha pa 
po mnenju-zborovalcev ni pričakovati, ker imajo tudi 
ti ljudje obrtne liste. S tem je bilo zborovanje končano.

Načrt zakona o ureditvi počitnega časa 
in zapiranja kupčijskih prostorov v 

trgovinah.
Vlada je predložila poslanski zbornici ta zakonski 

načrt, ki ima naslednje besedilo :
„V trgovinskih obrtih je pomožnim delavcem 

(§ 73. obrtnega reda) po dovršitvi vsakdanjega delov
nega časa dovoliti nepretrgan počitni čas v izmeri 
najmanj 10 ur. Tekom delovnega časa je pomožnim 
delavcem dati primerni opoldanski odmor. Opoldanski 
odmor se more dovoliti vsem pomožnim delavcem v 
obratu naenkrat ali pa tako, da se menjajo, ter da 
mora znašati najmanj eno in pol ure, če popoldanski 
delavni čas presega štiri ure in pomožni delavci obe
dujejo izven hiše, v kateri se nahaja kupčija.

V trgovinskih obrtih, ki prevajajo blago v kup
čijskih prostorih, odjemalcem dostopnih, morajo biti 
ti prostori, kakor tudi tem pripadajoči komptoarji in 
skladišča ob času od devete ure zvečer do pete ure 
zjutraj zaprti. Odjemalce, kateri so ob času, ko se 
trgovina zapre, že navzočni v trgovini, je še dopustno 
postreči.

Deželno politično oblastvo sme, zaslišavši trgovsko 
in obrtniško zbornico dotične občine in dotične za
družne in pomočniške zbore odrediti, da je v posa
meznih občinah ali določenih okrajih občin celo leto 
ali ob določenih časih ali določenih dnevih zapirati 
trgovine že pred deveto uro, med sedmo in deveto 
uro. Tako odredbo je dopustno izdati za trgovinske 
obrte sploh ali pa za posamezne trgovinske kategorije.

Ob sejmskih dneh se smejo prostori za nakup 
blaga, ki je predmet prometa dotičnega sejmskega dne, 
odpirati s pričetkom tržnega časa. V navedenih pro
storih je poskrbeti, da more žensko delavsko osobje 
kam sesti.

Določila o minimalnem počitnem času pomož
nega delavstva, oziroma o zapiranju trgovin ne veljajo :
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1. za dela ob ugotavljanju inventure, 2. za dela ob 
selitvi ali ob novi ureditvi kupčije, 3. za posečanje 
sejmov, 4. za dela, ki se jih je treba lotiti takoj za
tegadelj, da se obvaruje blago pokvaritve ali v drugih 
slučajih sile, 5. razun tega za največ trideset dni 
v letu.

Ako pride v primerih, naštetih pod številkami 
1—5 do skrajšanja minimalnega počitnega časa po
možnih delavcev, zadošča naznanilo obrtnemu oblastvu, 
v primeru pod točko 4. navedenem, je dopustno po
dati naznanilo tudi naknadno tekom 24 ur. Če pa 
pride v primeru, označenem pod točko 5., vrhu tega 
do utesnitve časa, določenega za zapiranje trgovin, je 
ta izjemni čas za zapiranje trgovin določiti obrtnemu 
oblastvu prve stopnje splošno ali le za posamezne 
kupčijske stroke ali okraje, zaslišavši zadružne ali po
močniške zbore.

Pomožnim delavcem pristoja za podaljšanje de
lovnega časa primerno posebno plačilo.

Ob času, ko morajo biti omenjeni prostori zaprti, 
ni dopustno imeti odprtih prostorov proizvajalnih obrtov, 
služečih prodaji blaga, tudi je prepovedano prodajanje 
blaga od kraja do kraja ter na cesti, če ni obrtno 
oblastvo dovolilo izjem glede prodajanja blaga na cesti.

Zakon stopi tri mesece, potem ko se je objavil, 
v veljavo.“

Čeprav višje objavljeni načrt zakona ne izpolnuje 
vseh želj, ki so jih stavile organizacije nastavljencev 
glede delavnega časa, vendar se mora pozdravljati ta 
predloga, ker je z njo postavljena vsaj maksimalna 
meja, v kateri se mora uravnati doba, koliko časa 
smejo biti trgovine odprte. Za naše razmere pride v 
poštev v zakonu označeno zapiranje trgovin ob
9. uri, ki se sedaj po mestih n. pr. od trgovcev z 
delikatesami sempatja od špecerijskih trgovcev in na 
deželi skoro povsod prekorači. Kakor zakon o nedelj
skem počitku da tudi ta zakon politični deželni oblasti 
po poprejšnjem zaslišanju občinskega zastopa in drugih 
interesiranih korporacij, med katere spada tudi pomoč
niški zbor gremija ali zadruge, pravico, da lahko do
loči zapiranje trgovin ob 7. uri. Ta zakonita določba 
bo omogočila zastopstvom nameščencev, da bodo 
poprej dosegli zapiranje tako, kakor žele, bodisi v 
splošnem ali le za posamezne stroke. To se je moglo 
doslej doseči le po prostovoljnem dogovoru med šefi. 
Za avstrijsko zakonodajstvo je nova določba, da lahko 
tudi trgovski nastavljenci zahtevajo nagrado za delo, 
katero so opravljali v podaljšanem delavnem času, 
vendar se pa lahko misli, da bo ostala ta določba v 
manjših obratih in na deželi, najbrž le mrtva črka, 
dočim je za nastavljence velikih obratov in v večjih 
mestih velika dobrota. Določilo, da morajo imeti ženske 
pomožne osebe v prodajalnicah prostore, da lahko 
sedijo, je sprejeto iz novele k nemškemu obrtnemu

redu z leta 1900 in pomeni vsekakor velik napredek 
v zdravstvenem oziru za ženske nastavljence, ki mo
rajo cel dan stati na nogah. S sklepno določbo za
konskega načrta so tudi produkcijski obrti, ki imajo 
odprte prodajalne, podvrženi času zapiranja, ki je do
ločen za dotični kraj. Načrt prepoveduje tudi krošnjar- 
stvo med počitnim časom, kar se mora s trgovskega 
stališča le odobravati.

Zakon bo, če bo sprejet, veliko koristil zboljšanju 
socijalnega položaja nastavljencev in povzdigi trgovine 
in se ga more pozdravljati zategadelj, ker omogoča 
enotno postopanje.

Pravni red ustanovljenja delniških 
družb.

(Konec.)

Gospodarsko pogubna državna koncesija vpliva 
pogubno tudi lahko na one, ki so delnice podpisali, 
zato pa se državo, ki pušča verni množici vero, da 
je država ona, ki vse ve in ki vse stori, obsoja kot 
začetnika tega zla in kot premotilca, kar gotovo ško
duje državnemu ugledu. Po drugi strani se pa mora 
skopa in nevedna množina delniških subskribentov 
varovati, kar se najbolje tako zgodi, da povzdigne 
država izobrazbo, da čuje zanjo oko državnega pravd- 
nika in da so ustanovitelji v obsežni meri s svojim 
premoženjem solidarično kazenskopravno odgovorni 
tudi že po izvršeni ustanovitvi, pri čemer ščitijo ob
činstvo javni listi — bodisi tudi državni časopisi — 
ki varujejo ljudski blagor. Po sebi je umevno, da se 
riziko pri nobenem gospodarskem podjetju ne da 
popolnoma izključiti.

Prošnja za začasno dovoljenje ima obsegati:
a) zakonite vzroke, ki povzročijo prošnjo za za

časno dovoljenje;
b) projekt podjetja v osnovnih pojmih in
c) načrt družbenih pravil z najvažnejšimi določili.

Začasna državna dovolilna listina ima obsegati
pogoje, po katerih izpolnitvi se lahko prosi za usta
novitev delniške družbe in je zlasti

a) zagotoviti potom podpisovanja v gotovini vpla
čano delniško glavnico in

b) pojasniti natančno, ako so v projektu označene 
ustanovne pridobitve ali apports.
Ako so potem izdani oklici na občinstvo, delnice 

tudi podpisane, v kar se hočemo pozneje natančneje 
spuščati, se lahko prosi za dokončno dovoljenje in 
mora dotična prošnja obsegati:

1. Delavni program družbe, ki se ima ustanoviti 
z natančnimi in obsežnimi pojasnili, in kot priloge,

2. jasni, natančni in izpopolnjeni načrt pravil, ki 
mora obsegati vse pravne ozire bodoče delniške družbe,
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kakor bodo služili ustanovnemu občnemu zboru za 
podlago,

3. izkaz o podpisih delniškega zneska, ki se ima 
vplačati. Izkazu je priložiti izvirne podpisne izjave 
subskribentov, zaznamek le-teh, posebna izjava usta
noviteljev, da se je vse podpisalo in morebiti razglašeni 
oklic za podpisovanje,

4. ako je kaj ustanovnih pridobitev, je priložiti 
zato potrebna pojasnila z razlago pravnih in vredno
stnih razmer na podlagi poročila ustanovnikov in 
revizorjev.

Deželnovladna rešitev prošnje se ima tekom 14 
dni v dokončno rešitev predložiti ministrstvu, od tedaj 
pa ustanovniki lahko ad infinitum čakajo na rešitev, 
izvzemši da imajo vplivne podpiratelje v bližini mini
strov. O potem gre hitro.

Dokončno državno dovoljenje je dano, pravila 
odobrena, toda le pod pogojem, da je tekom enega leta

a) vplačana delniška glavnica,
b) da se vrši ustanovni občni zbor,
c) da se voli predsedstvo, ako ni v pravilih dolo

čeno, da imenujejo ustanovitelji predsedstvo,
d) da se določijo revizorji,
e) da je odobrena družbena pogodba poverjena, in
f) vpisana v trgovski register.

Objava o državnem dovoljenju ustanovitve del
niške družbe se priobči v „Wiener Zeitung“ in v de
želnih uradnih listih.

Predno se da dokončno dovoljenje, se morajo 
delnice podpisati in to lahko store ali ustanovitelji 
sami ali pa tudi drugi. V tem slučaju se navadno izda 
oklic, s katerim vabijo ustanovitelji na podpis delnic 
in ki mora obsegati tudi vsa v § 3 delniškega regula
tiva predpisana določila pravil. Podpisovalci morajo v 
vsakem slučaju oddati pismene podpisne izjave, ki 
morajo ustrezati zakonitim predpisom. Podpisna izjava 
mora obsegati:

1. Obveznost, da se delnice takoj v gotovini ali 
v delnih zneskih plačajo,

2. število delnic,
3. njih vrsto,
4. njih prevzemno kurzno vrednost,
5. dobo vplačila,
6. vsa v § 3 dein, regulativa označena določila 

pravil in končno
7. podpis subskribenta. Ako je to izpolnjeno, iz

jave pobrane in zaznamek subskribentov sestavljen, se 
prosi za dokončno dovoljenje in tej prošnji se mora 
priložiti oklic na podpisovanje. Po dobljenem dovo
ljenju se morajo zneski vplačati in apports izročiti.

Ako se je tudi to zgodilo, se lahko vrši usta
novni občni zbor ustanoviteljev in subskribentov, ki 
je praviloma dovoljen najprej po preteku osmih dni 
ko se je priglasil deželnemu oblastvu.

Ustanovni občni zbor, za kateri se mora opra- 
vilnik posebej v družbeno pogodbo privzeti, ima 
sklepati :

a) kakšna pravila naj ima ustanoviti se imajoča 
družba kot osnovno podlago, kot družbeno ustavo,

b) ako naj družba sploh obstoji,
c) volitev funkcijonarjev predsedstva, ako ni pred

sedstvo določeno v pravilih in
d) volitev nadzorovalnega sveta. Vsi ti sklepi se 

morajo poveriti.
Pravila, ki se sklenejo, morajo soglašati z onimi, 

ki jih je država odobrila. Družbo bo občni zbor šele 
sklenil potem, ko je slišal poročilo o izvršenih vpla
čilih in o nameravanih ustanovnih pridobitvah, pri 
čemer se morajo tudi pojasniti pravne in vrednostne 
razmere in poročilo ustanoviteljev in revizorjev, kakor 
tudi poročilo o prednostih, ki so se tretjim osebam 
morda tudi le izjemoma dovolile, bodisi v prid usta
noviteljev, nedelničarjev ali morebiti začasno tudi v 
prid vseh delničarjev, kakor tudi ko se prečita natančno 
poročilo o ustanovnih stroških. Sklepanje je določeno 
v § 13 del. reg. in je mora nadzorovati navzoči javni 
organ. Vse sklepe ustanovnega občnega zbora je v 
poverjeni obliki s prilogami vred predložiti politični 
deželni oblasti, ki jih po vpogledu odstopi trgovski in 
obrtniški zbornici onega okraja, v katerem bo sedež 
družbe. Ako je vse to izpolnjeno, družbena pogodba 
poverjena, predsedstvo in nadzorovalni svet voljen, se 
prosi za protokoliranje delniške družbe pri pristojnem 
trgovskem sodišču.

Sodni dvor ima o vpisu sklepati in ga hitro iz
vršiti, toda vpis bo le takrat sklenil, če je prošnji 
priloženo :

a) poverjena družbena pogodba,
b) državna dovolilna listina.

Ker je pa državno dovoljenje le z resolutivnim 
pogojem dano, ima sodni dvor skleniti tudi nastop 
resolutivnih pogojev, in sicer:

c) da se je delniška glavnica vplačala, in
d) da se je vršil ustanovni občni zbor, kar je raz

vidno iz poverjenih sklepov občnega zbora, ki 
se morajo torej v dveh iztisih, za sodišče in po
litično oblast napraviti.
Ako se je vpis sklenil in izvršil, — priloge prošnje 

ostanejo v knjigi registrskih prilog vsakemu na vpo
gled, — je s tem izvršena tudi ustanovitev delniške 
družbe.

Tudi predno se vpis razglasi, obstoja že podjetje 
pravno, torej se lahko samostojno obveže in lahko 
samostojno pridobiva, dočim ne jamčijo ustanovitelji 
za dejanja nove družbe niti osebno s premoženjem, 
niti kazenskopravno. Opomniti je, da so ustanovitelji 
za goljufivo in skrajno zanemarjeno postopanje, ali za 
tako ustanovno poročilo, čeprav ne obstoji tak poseben
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zakon, po občnih civilnih in kazenskih zakonih osebno 
in solidarično kaznivi.

Iz tega se vidi, da vsled sedanjih državnih pred
pisov lahko brezplodno preteče četrt leta, ne da bi s 
tem družba kakšne ugodnosti pridobila. Da, lahko se 
trdi, da se konjunktura v četrt letu n. pr. vsled nena
vadnega zvišanja obrestne mere lahko popolnoma pre
drugači, da torej lahko postane po preteku četrt leta 
kakšna stvar gospodarsko nemogoča, ki bi bila poprej 
največje koristi za splošnost. V vsakem slučaju pa to 
zavlačevanje le otežkočuje ustanovitev.

Potreba po reformi tozadevnih avstrijskih zakonov 
je jasna in se mora preosnova prejkomogoče izvršiti, 
ako se Avstrija sploh zaveda naloge, da mora pospe
ševati pridobitno gospodarstvo svojih državljanov.

Raznoterosti.
Nekoliko statističnih in drugih podatkov o razvoju družb 

z omejeno zavezo v Avstriji 1. 1907. Zanimanje za to z zakonom 
z dne 15. jan. 1906 zasnovano novo obliko delniških družb je po
stalo v Avstriji jako živahno ter raste očividno’ od dne do dne. 
To nam jasno svedoči statistika prošlega leta. V letu 1907 se je v 
Avstriji zasnovalo okoli 200 družb z omejeno zavezo, ki so za
stopale osnovno glavnico skoro 42 milijonov kron. Ako uvažujemo, 
da je bilo že v letu 1906, v katerem je pravkar izšel novi zakon, 
ustanovljenih okoli 50 takih družb z omejeno glavnico okroglih 
23 milijonov kron, vidimo, da je nastalo v Avstriji že v tej izredno 
kratki dobi okoli 250 družb, ki kažejo obliko omejene zaveze ter 
zastopajo skupno glavnico skoro 65 milijonov kron. Zanimivo je 
osobito za trgovca, zasledovati, v kakem razmerju si stojita stara 
oblika običajne delniške družbe in pa nova forma družbe z ome
jeno zavezo glede njih uporabe pri snovanju novih trgovskih 
in i ndustrijalnih podjetij v preteklem letu 1907. In tu opazimo, 
da se je v omenjenem letu v Avstriji zasnovalo samo okoli 50 
trgovskih in industrijalnih podjetij, vštevši banke, v obliki navadnih 
delniških družb, dočim je prej omenjeno število tudi večinoma 
trgovskih in industrij alnih podjetij v obliki družbe z omejeno za
vezo štirikrat večje. Ta oblika se je ljudstvu tako hitro prikupila, 
ker je jako prikladna ustanovitvi manjših podjetij, kajti riziko je 
majhen, kar je pri podjetju, ki itak ne razpolaga z velikimi vsotami, 
gotovo uvaževanja vredno, in v sili je tudi razdružitev enostavna ; 
poleg tega je tudi davek nižji kot pri delniških družbah in navedli 
bi lahko več slučajev, v katerih so se delniške družbe, ne da bi 
znižale akcijski kapital, preosnovale v družbe z omejeno zavezo, 
vprav v svrho davčne olajšave. Če smo torej prej konstatirali, da 
je število v zadnjem letu na novo vzniklih podjetij na podlagi 
družbene oblike z omejeno zavezo štirikrat večje od onega del
niških družb, moramo obenem uvaževati dejstvo, da znaša kapital, 
ki se je investiral v družbah nove oblike vkljub štirikrat večjemu 
številu teh družb le polovico onega, ki je investiran v akcijskih 
družbah ustanovljenih leta 1907. Delniške držbe so pač oblika 
velikih podjetij, ki delujejo s stotisočaki in z milijoni; nova oblika 
družbe z omejeno zavezo pa dela z majhnim kapitalom, celo podjetja 
s skupnim osnovnim kapitalom 20.000 K so tu zastopana. Ta oblika 
se je danes razširila po vseh avstrijskih deželah in se razteza na 
vse industrijalne in komercijalne stroke. Pri nas na Kranjskem se 
pa šeni vdomačila in naša hotelska družba „Triglav“ n. pr., 
ki se je prvotno mislila osnovati na podlagi družbe z omejeno zavezo, 
se je kot veliko podjetje, katero je treba dvigniti na najširšo podlago, 
preosnovala v delniško družbo. —en.

Davek na pivo. Sekcijski šef Exner je predložil te dni go
sposki zbornici peticijo osrednje zveze proizvajateljev piva, v kateri 
le-ti prosijo, da bi se povodom diskusije o znižanju sladkornega 
davka tudi uvaževalo vprašanje znižanja davka na pivo. Prošnjo 
utemeljujejo prosilci s tem, da je proizvajanje piva čimdalje dražje 
ter združeno z vedno večjimi tehničnimi težkočami. V peticiji se 
namigava, da v slučaju neugoditve pri sedanjih razmerah pač ne 
bo drugega odpomočka nego dvigniti ceno pivu. —en.

*
Preosnova upravnega postopanja v Avstriji je ena onih 

teženj, katerih izpolnitev je največjega pomena za tuzemsko in
dustrijo, obrt in trgovino. Kakor kaže, se ta velevažna reforma 
sedaj vendarle v kratkem dožene. Novi zakonski načrt o preosnovi 
administrativnega postopanja nas povede iz labirinta zastarelih, 
tesnosrčnih, v premnogih ozirih še po kopitu absolutistične dobe 
ter policijskega sistema zakrknjenih predpisov k moderni preuredbi 
tozadevnih predpisov, ki ima že v preosnovi civilnopravdnega po
stopanja jasno in vzorno zvezdo predhodnico. Kakor se je zgodilo 
v civilni pravdi, treba da se tudi v upravnem ali administrativnem 
postopanju uvede načelo ustmenega, neposrednega in javnega po
stopanja, da se tudi tukaj uvede možnost zastopanja po odvetnikih, 
vpogleda v akte ter predvsem hitrejšega uradovanja Potrebo re
forme priznava vlada sama, kajti vsled zastarele, modernemu raz
vitku tehnike, trgovine in industrije povsem neprimerno pravno 
postopanje v administrativnih zadevah omajuje pravno sigurnost, 
zavlačuje končno rešitev čestokrat velevažnih, perečih vprašanj ter 
izpodkopavajoč zaupanje ljudstva v delovanje faktorjev, ki naj šči
tijo posameznika zakonite zahteve, povzročavajo mržnjo ter odkrito 
nejevoljo. Kako zelo potrebno reforme je celo davčno upravno po
stopanje, kajti kljub vsem novim zakonom o materiji sami je 
proces, po katerem se razpravlja, odloča, deli in jemlje v tej 
materiji, vendar še ostal starokopiten. Reformo v administrativnem 
pravnem postopanju bodo predvsem z glasnim odobravanjem po
zdravili trgovci. Zakaj trgovina, obrt in industrija trpe največ pod
sedanjimi razmerami. —en.

*
V Doberli vasi na Koroškem se je ustanovilo novo 

slovensko podjetje, prve svoje vrste. Podjetnik je g. M. J. Prajnik, 
in sicer izdeluje smolnate in oljnate izdelke. Dosedanje njegovo 
večletno delovanje v tovarni kot izdelovatelj nam je gotov porok, 
da bo podjetje uspevalo, da bo blago v občno zadovoljnost. Ome
niti še moramo neustrašenost, ki se na Koroškem redkokdaj najde, 
da namreč novi podjetnik tudi sedaj ni skril svoje narodnosti, 
ampak da je celo podjetje osnoval in uravnal kot slovensko. Slo
vencem se najtopleje priporoča novi podjetnik ki zasluži, da se 
ga od naše strani podpira. Svoji k svojim!

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Popravek. V zadnjem Trg. Vestniku bi se moralo glasiti 

mesto 9. redna — 8. redna seja, kar se s tem popravlja.
*

Seja. Dne 10. aprila se je vršila 9. redna seja ob navzoč- 
nočnosti naslednjih odbornikov: Anderwald, dr. Božič, Leskovšek, 
Jagodič, Smertnik, Sternecki in Stibenik. Kakor se je že v zadnji 
odborovi seji sklenilo, se vrši redni občni zbor dne 3. maja 
t. 1. in se določi ta na 2. uro popoldan. Občni zbor se bo vršil v 
mali dvorani sl. Čitalnice v „Narodnem domu“. Dnevni red se 
določi sledeče: 1.) Pozdrav predsednika. 2.) Poročilo tajnika. 
3.) Poročilo blagajnika. 4.) Poročilo računskih pregledovalcev. 
5.) Volitev novega odbora. 6.) Sprememba društvenih pravil. 
7.) Sklep glede ustanovitve trgovskega bolniškega društva za Šta
jersko. 8.) Slučajnosti. Zunanji člani se vabijo k občnemu zboru 
pismeno, celjski po okrožnici. Ne glede na to pa prosi društvo vse
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svoje cenjene člane posebno pa še zunanje, da se v kolikor mo
goče obilem številu udeleže občnega zbora in pri tej priliki izrazijo 
svoje želje in začrtajo pot, katero naj bodoči odbor hodi, da bo 
ustrezal sedanjim razmeram našega stanu. Ker vkljub večkrat 
izraženi želji, da bi vsi člani po svojih močeh dopisovali v naše 
strokovno glasilo „Slov. Vestnik“ in izražali o raznih, važnih za
devah našega stanu, ni mogoče takih dopisov dobiti, bi bilo želeti, 
da se taka in enaka mnenja vsaj ob priliki občnega zbora dogo- j 
vore. Pridite torej vsi, ki Vam je stanovskä zavednost na srcu!
— Ako bo mogoče se vrši ta dan koncert in predstava in 
bomo še o tem natančneje poročali v časopisju.

Slovensko trgovsko društvo v Mariboru.
Trgovski koncert, ki ga je priredil odsek našega društva 

v Ptuju dne 29. marca t. 1. žalibog ni bil tako dobro obiskan, 
kakor se je pričakovalo, čeravno je gmotno izvrstno uspel. Salonski 
orkester Slov. trgovskega društva v Mariboru, je nudil cenj. občin
stvu res nekaj nepričakovanega. Med nekaterimi godbenimi točkami 
je nastopilo pod vodstvom gosp. Supančiča osmero pevcev Vsa 
čast torej gg. pevcem, posebno pa g. pevovodju. Tudi komični 
dvospevi so slav. občinstvu nudili mnogo smeha in zabave. Med 
sporedom sta se izročila gg. kapelniku in pevskemu vodju lavo
rava venca in gospodični igralki lep šopek. Ta prireditev je torej 
občinstvu popolnoma ugajala ter se je to še do pozne noči dobro 
zabavalo. Za prihodnjič upamo od strani slav. občinstva veliko 
večji obisk, za sedaj smo pa popolnoma zadovoljni.

Otvoritev nove slovenske trgovine. Pretekli mesec je 
otvoril v Mariboru, Gosposka ulica št. 33, g Vilko Weixl trgo
vino s papirjem in pisalnimi potrebščinami. Upamo, da se bo 
trgovina kolikor mogoče podpirala od naših ljudi.

Društvene vesti.
Odborova seja dne 28. marca. Vsled opravičene odsotnosti 

I. podpredsednika gosp. Lil leg a je vodil sejo II. podpredsednik 
g. Drčar. Za overovatelja zapisnika sta bila imenovana gg. Janc 
in Kessler. Po konstatiranju sklepčnosti ob navzočnosti 14 go
spodov odbornikov otvarja sejo g. Drčar ter med drugim naznanja, 
da je c. kr. ministrstvo za notranje zadeve potrdilo na zadnjem 
občnem zboru sklenjeno premembo pravil. Poročili tajnika in po
sredovalnice se vzameta na znanje; na predlog tajnika se sprejme 
v društvo 10 novih članov. Potem se je sklepalo o predlogu glede 
dobave živil za vojake. Tozadevni predlog je bil soglasno sprejet. 
Nato se je razpravljalo o predlogu glede prodaje blaga v hotelih. 
Neke vnanje tvrdke prakticirajo, odkar je stopil zakon, da se go
tovih vrst blaga ne sme prodajati od hiše do hiše, sedaj tako, da 
se nastavljajo za krajšo ali daljšo dobo, in to v sezoni, v hotelih, 
priglašajo obrt ter izvršujejo prodajo kar v hotelskih sobah. Vsled 
tega trpe trgovci v Ljubljani s stalnim obrtovališčem občutno 
škodo. Sklene se po daljši stvarni debati naprositi gremij, da 
skliče sestanek prizadetih trgovcev, na katerem se bo posvetovalo, 
kako bi kazalo nastopiti proti temu početju; naše društvo je za 
sestanek nominiralo 2 odbornika. Za tem se uredi zadeva glede 
manipulacije s pristopnino k našemu društvu. V imenu veseličnega 
odseka predlaga g. Ivan Jebačin, da se za veselico dne 5. julija 
veselični odsek pomnoži. Predlog se sprejme, istotako se sprejmejo 
od predlagatelja nominirani člani v pomnoženi veselični odsek. 
Isti poročevalec poroča, da je društveni pevski zbor izrazil željo, 
da priredi društvo letos en večji izlet. Odbor ni proti izletu ter

naroča, da se o stvari pevski zbor in veselični odsek razgovoriti 
in stavita predloge. Nato se je sklepalo o pismenem predlogu ne
kega člana, če bi ne kazalo, da bi društvo sprejemalo vozne liste 
v revizijo. Tozadevni predlog je bil sprejet in bo društvo pričelo 
z revizijo, ko dobi za revizijo sposobno osebo. Slednjič se dovoli 
knjižničarju za popolnitev knjižnice 250 K kredita.

*
Odborova seja dne 4. aprila. Ob navzočnosti 11 gg. odbor

nikov otvarja I. podpredsednik g. Lilleg sejo ter imenuje za 
overovatelja zapisnika g. Novaka in Tostija. Po naznanilih 
predsedstva se je sklepalo o dopisih gremija trgovcev na Dunaju 
glede pristopa k zvezi trgovskih organizacij in glede penzijskega 
zavarovanja privatnih uradnikov. Poročal je o obeh predmetih 
g. Škerbinec ter sta bila njegova predloga soglasno sprejeta. 
Za tem naznanja g dr. Windischer, da je v dogovoru z nekim 
gospodom, ki bo v kratkem spisal knjigo dvostavno knjigovodstvo. 
Poročevalec upa, da bo s tem ustreženo slovenskemu trgovstvu, 
ki v zadnjem času zelo številno zahteva od društva, naj izdaja 
slovenske trgovske knjige. Nato poda g poročevalec proračun za 
knjigo ter stavi glede knjige predloge, ki so bili z navdušenjem 
sprejeti. Odbor je pooblastil g. dr Windischerja oziroma redakcijski 
odsek, da ukreneta vse potrebno. Slednjič se je sklenilo, da dru
štvo priredi v primernem času izlet v Cerknico, na katerem naj bi 
se tudi razpravljalo o trgovskih zadevah.

*
Slovenska Matica nudi svojim članom za majhno članarino 

letnih 4 K vsako leto 7 krasnih knjig. Opozarjamo čitatelje na
šega lista na Slovensko Matico z vljudnim vabilom, da pristopijo 
k temu velevažnemu društvu kot člani. Poverjenik za trgovske kroge, 
za Ljubljano je naš odbornik g. Silvester Škerbinec, knjigovodja 
tvrdke Souvan v Ljubljani, ki sprejema prijave.

*
Izlet namerava prirediti naše društvo v poletnem času v 

Cerknico. Več o tem v prihodnji številki.
S:

Umrl je dne 4. t. m. podporni član našega društva gospod 
Fric Novak, hotelir v Ljubljani. V imenu odbora našega društva 
sta se pogreba udeležila gg. Golob in Kostevc. Kako velike 
simpatije je užival umrli, je pokazal veličasten sprevod k zadnjemu 
počitku. Žalujoči rodbini naše iskreno sožalje!

*
Veliko vrtno veselico priredi naše društvo dne 5. julija t. 1. 

v prid „Trgovskemu domu“. Pomnoženi veselični odsek je že pričel 
s predpripravami. Pokroviteljstvo veselice je prevzela velerodna 
gospa Franja dr. Tavčarjeva, kar je gotovo najboljše jamstvo 
za lep uspeh *

Podpora. Na občnem zboru dne 2. t. m. je slavni gremij 
trgovcev v Ljubljani dovolil našemu društvu podporo za 1. 1908 
v znesku 400 K. Slavnemu gremiju, ki je eden glavnih pospeševa- 
teljev našega društva, izrekamo iskreno zahvalo s prošnjo, da nam 
ohrani dosedanjo naklonjenost tudi v bodoče,

*

Za „Trgovski dom“ so došli društvu naslednji prispevki : 
slavna posojilnica v Ribnici 50 K, slavna Kmetska posojilnica ljub
ljanske okolice 50 K, g. Avg. Vidic na Trati vsled neke porav
nave med dvema trgovcema 20 K, osobje tvrdke Ter dina v 
Ljubljani 5 K, g. Fr. Zajčeva, urarjeva soproga v Ljubljani 2 K, 
g. Anton Kora čin, trg. sotrudnik v Ljubljani 1 K 20 v. Vsem 
darovalcem izrekamo najtoplejšo zahvalo z željo, da bi jih še 
mnogi posnemali.
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Umrl je 13. t. m. gosp. Ivan Majdič, bivši veletržec, sedaj 
zasebnik in posestnik v Kranju. Umrli je bil redni član našega 
društva že od njega ustanovitve. Pokojnik je bil zelo ugleden 
trgovec in velik dobrotnik. Naše društvo se je pogreba udeležilo 
po deputaciji ter položilo na rakev venec. Bodi blagemu ranjkemu 
zemljica lahka in ohranjen prijazen spomin.

Čeke so poslali: Jernej Bahovec, Ljubljana, Leon Lavrič, 
Škofja Loka, M. Malik, Ajdovščina, Jos. Šporn, Trbovlje, Anton 
Šarc, Ljubljana, Fr. Tavčar, Selce, M. Žnideršič, Matenja 
vas in L. Zore, Javornik; dalje je neki „Neimenovan“, Borovnica 
poslal 23 dopisnic. Lepa hvala!

Trgovsko-obrtna zadruga v Ljubljani.
Meseca marca je bilo vloženih............................ K 175.734 19

» » dvignjenih............................ 118.500 84
Od 1. januarja do 31. 'marca 1908 je bilo vloženih K 261.082-36

„ L 31. „ 1908 „ „ dvignjenih 128.728T6
Stanje vlog koncem marca K 132.354-20

Skupni promet vsega poslovanja v mesecu marcu. » 1,743.113-70
Skupni promet vsega poslovanja od 1. januarja do 

31. marca 1908 .................................................... K 2,680.563-62
Prometne številke segajo torej že sedaj po komaj trimesečnem 

poslovanju v jako visoke številke. Na tem uspehu se mora zadrugi 
le častitati, kajti denarna sredstva, katera ima zavod na razpolago 
koncem marca znašajo cirka K 180.000. — (K 50.232 — lastne 
glavnice, K 132.354 20 naloženi denar), promet pa, ki se je s temi 
sredstvi dosegel, dva milijona kron, to pomeni torej, da se je pro
metna glavnica v teh treh mesecih 14. obrnila. To je lep dokaz, 
da je zanimanje za zavod zelo veliko. Priporočamo ga vsem inte- 
resiranim krogom kar najtopleje!

Trgovsko bolniško in podporno društvo 
v Ljubljani.

Seja z dne 26. marca: 1. V društvo so bili sprejeti 4 redni 
člani. II. Obolenje je naznanilo 14 članov. III. Za bolniške stroške 
se je dovolilo 10 članom K 714-21. IV. Drugih raznih dopisov se 
je rešilo 21.

Književnost.
Ravnokar je izšla (kakor V. zvezek „Pravnikove zbirke“) 

tudi za vsakega trgovca in obrtnika prevažna knjiga „Zakoni o 
javnih knjigah“. — To delo obsega razen popolnih predpisov, 
tikajočih se zemljiške knjige, tudi zglede za knjižne predloge 
(prošnje) in določila kako jih je kolkovati. V njej so tudi poglavja 
o železniških in rudniških knjigah, o konverziji vknjiženih terjatev 
in o dotični pristojbinski olajšavi, o zastavnih listih, o melioracij
skih posojilih, o radiciranih obrtih, o cerkvenih posestvih, o delitvi 
dedine pri srednjih kmetijah, o razdelbi skupnih zemljišč in o 
zložbi (komasaciji) zemljišč, o arondaciji (zaokroženju) gozdnih mej, 
ter o različnih predpisih za javne knjige in hipoteke in pa o do
tičnih pristojbinskih olajšavah. Knjiga ima obširna stvarna kazala 
po abecednem redu, tako, da si vsakdo lahko poišče pojasnila, ki 
jih želi. Delo obsega 618 strani, velja popolno v platno vezano le 
6 K ter se dobiva pri njegovem uredniku dr. E. Volčiču v Novem 
mestu ali po knjigarnah. Dr. Volčič je tudi uredil ter se dobivajo

pri njem in pri vseh knjigotržeih naslednje pravne knjige : 
1. Civilnopravdni zakoni (IV. zvezek Pravnikove zbirke), z 
obširnim slovenskim in hrvatskim stvarnim kazalom, obsegajoči 
XII. in 909 strani. 1906. V platno vezana knjiga K 8 —. — 2. O d- 
vetniška tarifa; določila o rabi hrvatskega in slovenskega je
zika pred sodišči; sodne pristojbine s stvarnim kazalom, (20 tabel). 
1906. Broširano K l'8O. Potem ponatisi iz „Zakoni o javnih 
knjigah: 3. Vzgledi predlogov, sklepov in vpisov za 
zemljiško knjigo; dotična kolkovnina in vpisnina. Broširana K 1-- 
4. Kolkovnina in vpisnina pri zemljiški knjigi. Tabela na 
močnem papirju, obesek za na steno, 60 h. — Dalje od „Poljudne 
pravne knjižice“, ki jo izdaja društvo „Pravnik“. Zvezek I. 
Zakon o dovoljevanju poti za silo, s pojasnili in vzorcem 
prošnje. 1907. Mehko vezano 40 h. — Zvezek IL in III. Predpisi 
o železniških in rudniških knjigah. 1908. Cena mehko 
vezani knjižici 80 h. — Zvezek IV. in V. Pristojbinske olaj
šave ob konverziji terjatev. 1908. Knjiga potrebna posebno 
posojilnicam in denarnim zavodom sploh. Mehko vez. knj. 80 h. 
Zvezek VI.—X. Predpisi o razdelbi inuredbiterozložbi 
zemljišč. 1908. Mehko vezano 2 K- Pripravlja se: Zvezek XI. 
in XII. Predpisi o poljski okvari. 1908. Mehko vezano 80 h. 
— Ako ni dogovorjeno drugače, se pošiljajo knjige s pošto proti 
poštnemu povzetju, tako, da se k navedenim cenam priračunijo le 
resnični in poštni izdatki; pri naročilih do 2 K je najceneje, ako 
se pošlje naprej kupnina in 10 h poštnine v gotovini ali poštnih 
znamkah.

Trgovsko-obrtno zadrugo v Ljubljani, naš novo- 

ustanovljeni kreditni zavod, priporočamo trgovcem 

in obrtnikom za nalaganje denarja, za inkaso, za 

denarna nakazila in vsakovrstne kreditne posle.

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!“

Agencija jVIenkur, Trst. 
J. Ulčakar & Go.

Ulica Nicolò Machiavelli štev. 19. 
Telefon 1874.

Komisije in zastopstva.
Informacijska pisarna.







SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega 
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.

Letnik V. V Ljubljani, dne 15. maja 1908. Št. 5.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Izredni občni zbor gremija trgovcev 

v Ljubljani.
V torek, dne 12. maja t. 1. se je vršil v mali 

dvorani „Mestnega doma“ izredni občni zbor gre
mija trgovcev v Ljubljani z nastopnim dnevnim redom:
1. reorganizacija gremija, 2. prememba pravil, 3. raz
noterosti. Zborovanje je otvoril predsednik g. I. Knez, 
ki je dal besedo tajniku g. Svetlinu, da poroča o re
organizaciji gremija. V kolikor posnamemo iz tajni
kovega poročila, je sklenil odbor gremija v seji z dne 
15. januarja t. 1., naj se predlaga na občnem zboru 
reorganizacija gremija v tem zmislu, da se pritegnejo 
gremiju kot člani vsi trgovci, ki plačujejo letne pri- 
dobnine najmanj 20 K brez doklad. S tem’se je hotelo 
dati priliko tudi tistim trgovcem, ki do sedaj še niso 
organizirani, da se združijo v nov gremij, ki bi bil 
dostopen vsem trgovcem, kajti gotovo je, da bi trgovci, 
cepljeni v dve skupini, ne imeli nikdar v svojem po
slovanju, v svojih zahtevah in v svojem nastopu toliko 
uspeha, kot tedaj, če se združijo v močno falango, ki 
bi že po svojem številu imponirala oblastvom. Ne da 
se tajiti, da je bil prejšnji gremij, ki je bil podvržen 
društvenemu zakonu in pa dosedanji gremij, ki je bil 
ustanovljen na podlagi zadružnega zakona največ le 
radi trgovske šole, drugih trgovskih zadev pa, baš 
zato, ker je bil zastopnik le enega dela trgovcev, ni 
mogel uspešno reševati. Prav jasno se je to kazalo pri 
raznih davčnih komisijah, pri katerih se trgovci, ker 
niso bili enotno organizirani, niso mogli zediniti 
glede svojih zastopnikov. Sedanji gremij, ki zastopa le 
protokolirane tvrdke, torej le del trgovstva, šteje 132 
članov, ko bi pa nastopil kot reprezentant vsega trgov
stva z okoli 330 člani, bi bilo to gotovo vse kaj dru
gega! Gremij se je odločil za postavek 20 K in to 
radi tega, ker ravno ta postavek loči trgovce od na
vadnih prodajalcev. Le-ti prodajalci se seveda niso 
pritegnili gremiju, kajti njih trgovine prehajajo tako 
hitro iz roke v roko, da bi bilo poslovanje, ko bi se 
tudi te pritegnilo, preobširno ; sploh pa so interesi teh 
malih trgovcev pod postavkom 20 K od interesov

trgovcev, ki plačajo več kot 20 K tako različni, da 
sploh nimajo nikake skupnosti.

Ni pa samo moment moralnega uspeha, ki sili 
trgovce, naj se organizirajo skupno, ampak tudi fi
nančno vprašanje se reši na ta način ugodneje; kajti 
gotovo je, da bodo stroški veliko manjši, čim več 
članov bo štel gremij. Če se ustanovi še ena or
ganizacija, bodo člani ene in druge zadruge imeli ve
like stroške za vzdrževanje, če se pa vsi trgovci zdru
žijo v en gremij, bi bile letne doklade neznatne, oso
bito za manjše trgovce, ker bi se doklade uredile po 
davku.

Da je taka reorganizacija gremija v duhu intere
sentov, kaže dejstvo, da se je za pristop v gremij od 
150 vprašanih neprotokoliranih trgovcev že dosedaj 
priglasilo 96 za pristop.

Predlog se je dal na glasovanje in je bil brez 
ugovora sprejet.

Zadružni inštruktor g. dr. BI o di g je sestavil na 
podlagi novega obrtnega reda nova pravila ter stavi k 
vsaki premenjeni točki dotičen vtemeljen predlog. Največ 
izprememb je bilo treba glede na dokaz usposoblje
nosti, ki se je uvedel z novim zakonom za prodajo 
mešanega, kolonijalnega, špecerijskega in materijalnega 
blaga.

Važno je določilo, ki se je vzelo v nova pravila, 
da ima gremij pravico, odstraniti gotove slobodni 
konkurenci škodljive razvade (tu se gre n. pr. za nagrade 
o Božiču, novem letu, Veliki noči) in sicer na ta način, 
da sme predpisati dotičniku globo, ki je izterljiva (kar 
smo po starem obrt. redu pogrešali) in zapade v korist 
gremijalni blagajni.

Obseg gremija se razširi v zmislu predloga in 
poročila tajnikovega.

Od pravice glasovanja ter izvolitve so po starih 
pravilih izključeni le oni člani, ki ne smejo voliti v 
občinski zastop, po novih tudi oni, ki so s prispevki 
za gremijalno zadrugo na dolgu.

Dolga debata je nastala glede vprašanja učne 
dobe; naj-li velja dosedanja učna doba 2—4 leta, ali 
naj se določi kot doba, ki jo je prebiti kot vajenec,

5



Stran 50. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Št. 5.

čas 3—4 let? Referent dr. Blodig je za to, da se uvede 
učna doba 3—4 let, ker b.o bržkone tudi vlada zavze
mala to stališče, vendar naglasa, da bo vsekako pod
piral predlog večine zborovalcev, naj ostane glede učne 
dobe pri starem, to je naj velja doba 2—4 let. Refe
rent podrobno razjasnjuje, da je natančna določitev 
učne dobe važna glede na predpise, ki jih podaja § 13 
nov. obrt. reda v zadevi petletnega trgovskega službo
vanja kot učenec oziroma pomočnik. Tudi če bi se 
sprejela v nova pravila učna obveznost 3—4 let, ne 
bi se bilo radi tega bati, da postanejo premalo izšolani 
oziroma naobraženi elementi samostojni; kdor se bo 
namreč izkazal s kako splošno šolsko izobrazbo (spod. 
gimnazijo, realko,) ali trgovsko šolo, tak bode sploh 
le obvezan k učni dobi 2, oziroma 1 leta, tako da je 
razumeti dobo 4, oz. 3 let le za one, ki niso posečali 
nikake druge šole razen ljudske; tisti pa, ki se izkažejo 
z višjo trgovsko šolo, (n. pr. dunajsko trg. akademijo) 
sploh nimajo prebiti nikake dobe kot vajenci, ampak 
so obvezani, le v eno leto trgovskega službovanja kot 
sotrudnik. Za dobo 3—4 let so sicer govorili gg. Per
dan, Golob, Stupica, ker se je pa po daljšem 
razmotrivanju večina odločila za dobo 2—4 let, kateri 
predlog sta podrobno vtemeljevala gg. Kavčič in 
Bahovec, se je sklenilo, naj ostane v tem pri starem, 
t. j. naj velja učna doba 2—4 let.

Glede vprašanja, kako veliko sme biti maksi
malno število vajencev, se je sprejel predlog referenta, 
naj se le-to število razširi od 4 na 6.

Glede prispevkov za stroške gremija se je določilo, 
da se ima naklada v bodoče razdeliti po davku, to je 
po občni pridobnini, torej ne več po glavah ampak 
procentualno.

Sprejemnina je znašala dosedaj 10 K za nepro- 
tokolirane in 30 K za protokolirane trgovce; gosp. 
Bahovec predlaga, naj se uvede v bodoče postavka 
10, oziroma 20 K, ker je znesek 30 K previsok in 
razlika med postavkama prevelika. Predlog g. Bahovca 
se sprejme.

Zadružno načelstvo in odbor se razširita in sicer 
se sprejme nastopna oblika : 1 načelnik, 2 namestnika, 
12 odbornikov in 6 namestnikov, tako da bodo tudi 
manjši (neprotokolirani) trgovci imeli zastopnike iz 
svoje srede v namestništvu načelstva, oziroma odbora.

Razpravljalo se je nadalje o pravici zadruge, 
člane oz. odbornike, ki ne izvršujejo svojih dolžnosti, 
n. pr. ne pridejo k občnemu zboru, se ne udeležujejo 
sej, ne da bi se opravičili, kaznovati z globo od 1—20 K. 
Tako določilo dobimo sicer že v starih pravilih, toda v 
bodoče se bo moralo tu vse strože postopati. Dolžnost 
vsakega trgovca je namreč tudi, da naznani vsakega po
močnika zadružnemu načelstvu. Vzemimo, da se je to 
opustilo, ali da se pomočnika namenoma ni priglasilo. 
Pomočnik pride na to po preteku petih let k načelstvu

s prošnjo, naj se mu potrdi učno izpričevalo v svrho 
izposlovanja obrtnega lista. Toda pomočnik ni nazna
njen in tako mu ni mogoče izdati po novem zakonu 
najvažnejšega dokumenta v dosego samostojnosti — 
učnega izpričevala! V takem slučaju je pač kazen na 
mestu in taka določba po mnenju referenta že radi 
reda neobhodno potrebna. Predlog se sprejme.

Na predlog referenta se sprejme tudi določilo, 
naj se pooblasti za vse slučaje rekurzne pravice na
čelstvo gremija, da sme v bodoče vlagati rekurze v 
imenu zadruge, tako da ne bo treba za slučaj rekurza 
sklicevati občnega zbora, kar preveč stane in se pri 
tem še kaj lahko zamudi prizivni rok. Sprejeto.

Pripomniti je še, da se določba prejšnjih pravil, 
po katerih ima vsak Član svoj predlog najmanj 8 dni 
predno ga vloži, naznaniti, ni sprejela v nova pravila.

V tretji točki dnevnega reda „Raznoterosti“ se je 
sprejela na predlog gosp. Megliča resolucija, da se 
odpošlje v nastopni zadevi pritožba trgov, ministrstvu, 
ministrstvu za notranje zadeve, v čigar področje spada 
zadružni zakon, in ministrskemu predsedniku. Kakor 
so ljubljanski dnevniki poročali, je c. kr. dež. predsed- 
ništvo za Kranjsko z odlokom z dne 23. aprila 1908 
št. 14.499 potrdilo premembo pravil društva kršč. soc. 
zveze v Ljubljani, katerih § 3. točka č določa, da sme 
društvo zalagati in prodajati razno blago. Na podlagi 
teh protipostavno potrjenih pravil je društvo 1. maja 
t. 1. prijavilo pri mestnem magistratu kot obrtni oblasti 
trgovino z vžigalicami. Ker je odobritev takih pravil 
v jasnem nasprotju s § 2. društv. zak., ki izključuje 
veljavnost določb društvenega zakona na društva, ki 
merijo na dobiček, ker se je s tem nadalje na škodo 
trgovskega in obrtnega stanu dala podlaga za zalogo 
in prodajo raznovrstnega trgovskega blaga društvom, 
katerih namen ne more in ne sme biti trgovanje, se 
obrača gremij trgovcev v Ljubljani vsed soglasnega 
sklepa dne 12. maja t. 1. se vršečega izvanrednega 
občnega zbora do c. kr. trg. in notranj. ministrstva in 
ministrskega predsednika z nujno prošnjo, da blagovoli 
brez odloga preskrbeti za potrebne naredbe v varstvo 
upravičenih interesov trgovine in obrta ter v ta namen 
odrediti, da se protizakonite določbe pravil uradoma 
razveljavijo in na podlagi teh pravil pridobljeni obrtni 
list kasira, to pa tembolj, ker se je v izpremenjenih 
pravilih društva „Kršč. soc. zveze“ v Ljubljani ustvaril 
precedenčen slučaj, ki utegne dobiti najdalekosežnejše 
posledice nepregledne kvarljivosti za trgovski stan.

Nadalje se je sprejela tudi na predlog gosp. 
Megliča resolucija, da se odpošlje naslednja prošnja 
glede telefonske in telegrafske naprave v Ljubljani na 
poštno in brzojavno ravnateljstvo v Trstu. Telefonska 
naprava v Ljubljani je vsled raznih tehničnih in pro
metnih nedostatkov dala že ponovno povod mnogim 
vseskozi upravičenim pritožbam interesentov, zlasti
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trgovskih. Z ozirom na to, da se telefonske zveze v 
lokalnem prometu ne dobiva z isto hitrostjo, kakor se 
jo more zahtevati, se obrača trgovski gremij do c. kr. 
poštnega in brzojavnega ravnateljstva v Trstu s prošnjo, 
da ukrene vse potrebno, da se bode telefonska služba 
pri telefonski napravi v Ljubljani vršila gladko in brez 
zamude. Pri tej priliki opozarja gremij trgovcev poštno 
upravo tudi na tehnične nedostatke ljubljanske tele
fonske naprave ter izreka nujno prošnjo, da se izve
dejo čimprej potrebne preureditve. Končno gremij 
trgovcev nujno prosi, da se prometna služba pri brzo
javu v Ljubljani uredi tako, da bodo brzojavi iz Ljub
ljane odhajali z ono točnostjo, ki se jo more pri 
brzojavnem podjetju zahtevati.

K koncu bodi še omenjena resolucija, ki se je ! 
sprejela na predlog tajnika glede vloge, ki se bo na
pravila na prošnjo slov. trg. društva „Merkur“ po njega 
zastopnikih gg. Kessler in Kostevc na mestni 
magistrat, da le-ta gotovim potujočim trgovskim osebam, 
ki se po naših hotelih nastanijo za par mesecev ter 
izvršujejo ta ali oni trgovski obrt na škodo domačemu 
trgovstvu, zabrani izvrševanje obrta, oziroma jih v 
zmislu § 44 obrtnega reda prisili, da napravijo na 
svojih obrtovališčih kot viden znak trgovine tozadeven 
javen napis. Tudi gremij graških trgovcev je pri gra
škem mestnem zastopu izposloval isto v čuvanje in
teresov domačega obrta.

Na predlog gosp. Kostevca se je še sklenilo, 
da se napravijo čestokrat, vsaj po enkrat na mesec 
prijateljski sestanki v večernih urah v kaki nepristranski 
gostilni, kjer se trgovci neprisiljeno pogovore o svojih 
interesih, na kar se je zborovanje zaključilo.

—en.

Drugi občni zbor slovenskega trgov
skega društva v Celju.

Ob ne posebno obilni udeležbi se je vršil dne 
3. maja ob 2. uri popoldne v „Narodnem domu“ v 
Celju drugi redni občni zbor našega društva.

Predsednik otvori občni zbor in presrčno pozdravi 
navzoče, posebno pa še zastopnike bratskega nam 
društva „Merkur“ iz Ljubljane, gospode Goloba, 
Škerbinca in Volka ter obžaluje, da mora iz ne po
sebno obile udeležbe sklepati, da je zanimanje za 
društvo v vrstah slovenskega trgovstva še veliko pre
majhno, zato želi, da bi se v tem oziru v bodoče na 
bolje obrnilo.

V imenu društva „Merkur“ se zahvaljuje odpo
slanec g. Golob in vzpodbuja k vztrajnemu in neu
mornemu delu, ki bo privedlo društvo do tiste stopnje, 
ki jo kot tako mora doseči.

Nato poroča tajnik g. Jagodic o društvenem de
lovanju preteklega leta sledeče :

Slavni zbor!
Pretekla je enoletna doba društvenega delovanja 

in poročati mi je danes v odborovem imenu o delo
vanju našega društva. Poprej pa se mi zdi umestno, 
spominjati se nekaterih, za trgovstvo važnih dogodkov 
v minulem društvenem letu.

Zelo važen je bil za nas 16. avgust 1. 1907. 
Ta dan je dobila veljavo obrtna novela, ki med 
drugim predpisuje tudi dokaz sposobnosti za de
tajlne trgovine nekaterih strok.

Kako opravičeno si je želel, posebno manjši 
trgovec, že leta in leta zakona, ki bi naredil konec 
dosedanjim pogubnim in krivičnim razmeram, umeje 
pač vsakdo od nas. Ako pomislimo, da je imela v 
Avstriji doslej vsaka oseba, bodisi moškega ali žen
skega spola, bodisi tega ali onega ali pa nobenega 
poklica, iste pravice do samostojnosti, oziroma otvo
ritve in vodstva trgovske obrti, kakor vsi oni, ki so 
se morali trgovine po 2 do 4 leta in več učiti, med 
katerim časom niso nič zaslužili, ter potem svoje 
trgovske zmožnosti v svojem službovanju z mnogo
letno prakso popolnjevati, tedaj pač z veseljem be
ležimo ta korak, ki ga je storila država v prid trgovstva, 
dasi je zakon zelo pomanjkljiv in nedostaten, ker z 
njim žal niso varovane vse stroke trgovstva. Kar se je 
pa storilo, doseglo se je gotovo le vsled organizacije 
trgovstva in vedno rastoče inteligence v tem stanu, ki 
se zaveda svojih pravic, kar nam naj bo v živo vzpod
budo k združitvi in izobraževanju.

Z novim letom 1909 stopi v veljavo zakon za 
starostno oskrbo privatnih uradnikov. Žal, da je 
tudi ta zakon zelo pomanjkljiv in trati se moramo, da 
ne bodo vse vrste trgovskih nastavljencev penzijskemu 
zavarovanju pritegnjene.

Vlada je predložila poslanski zbornici načrt za
kona o ureditvi počitnega časa in zapiranja kupčijskih 
prostorov.

Če pomislimo, da predpisuje novi načrt nepre
trgan počitni ‘čas 10 ur, sledi pač iz tega, da sme 
trajati delavni čas, izvzemši opoldanski počitek 14 ur, 
kar je vsekakor nezaslišano, ker toliko delavnega 
časa danes nima skoraj nobeden drugi stan.

Jako ozkosrčna je tudi določba, da smejo biti 
trgovski prostori in pisarne od 5. ure zjutraj do 9. ure 
zvečer odprte.

Ako postane ta načrt zakon, se bodo sicer od
pravili sedaj po nekod obstoječi najbolj kričeči ne- 
dostatki in velike krivice, popolnoma pa ta zakon se
danjim časovnim razmeram nikakor ne odgovarja.

Z novim letom je začel poslovati v Ljubljani 
novo ustanovljeni kreditni zavod „Trgovsko-obrtna- 
zadruga“ ki se že v kratkem času svojega obstanka 
krasno razvija in bode v velik prid kredita iskajočemu 
trgovstvu, posebno na Kranjskem.

5*
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Prometne številke prvih mesecev jasno dokazujejo, 
kako potrebna je bila ustanovitev tega stanovskega 
denarnega zavoda.

Velikega pomena je novi zavod tudi za trgovske 
nastavljence, ker sprejema njih vloge prav ugodno in 
daje na ta način mlademu naraščaju priliko k prak
tičnemu štedenju.

V Ljubljani se ustanovi tudi deželna 
trgovska šola s slovenskim učnim jezikom, kar 
pomenja velik korak v napredku slovenskega trgovstva 
in se ga more le vsak zaveden slovenski trgovec 
iskreno veseliti.

Toliko torej v kratkem pregled in preidem na 
poročilo o društvenem delovanju preteklega leta.

Z začetkom društvenega leta je štelo društvo: 
5 ustanovnih, 121 rednih in 10 podpornih članov. 
Tekom leta je na novo pristopilo 37 rednih članov. 
Vsled odhoda, izstopa ali izbrisa zaradi neplačevanja 
udnine je odpadlo 46 rednih in 2 podporna člana 
tako, da šteje danes društvo 5 ustanovnih, 112 rednih 
in 8 podpornih članov.

Razen predsednika se je na lanskem občnem 
zboru izvoljeni odbor sledeče sestavil : I. podpred
sednik: g. Jože Smertnik; II. g. Lovro Petovar; tajnik: 
g. Leskovšek; tajnik zapisnikar: g. J. Jagodič; bla
gajnik: g. Albin Anderwald; njega namestnik g. Jos. 
Stibernik ; odborniki : gg. Milan Hočevar, Ant. Kolenc, 
R. Diehl, Fr. Strupi, Ant. Cvenkel, Iv. Krammer, Fran 
Lipej, A. Stergar, A. Kocmut, I. Hvalenc in iz vrste 
podpornih članov gospod dr. A. Božič. Namestniki: 
gg. Maks Detiček, Albert Morave, in Dominik Cizel. 
Pregledovalci računov: gg. Jos. Berk, J. Peternel in 
Rudolf Pevec.

Odbor je imel 9 rednih sej in več sestankov 
glede učnih tečajev in prireditve trgovskega plesa.

Društvo je sprejelo razen posredovalnice 146 do
pisov, katere je po možnosti točno reševalo, poleg 
tega je razposlalo mnogo pozivov za skupno inseri- 
ranje, vabil k pristopu v društvo, vsem 'svojim pover
jenikom pa načrt pravil za trgovsko bolniško društvo. 
V odobrenje oziroma izraženje potrebnih nasvetov in 
izprememb so nekateri gospodje pismeno izrazili svoje 
nasvete, ki so se tudi, v kolikor je to mogoče, vpoštevali.

Članom so se dajali brezplačno nasveti v pravnih 
zadevah.

Vsled dogovora na lanskem občnem zboru glede 
pospeševanja etabliranja slovensih trgovcev in 
obrtnikov v zapostavljenih krajih, je sklenil odbor 
izročiti adreso „Narodnemu svetu za Štajersko“ 
in ta, ki je v to poklican, da brani in ohranjuje na
rodno posest, naj bi se potem obračal na vse narodne 
zavode za podporo. Žal, da se je moral ta načrt vsaj 
začasno opustiti, ker so v „Narodnem svetu“ nastale 
razmere, ki so onemogočile redno delovanje.

Da pa naše ljudstvo izve po mestih in trgih za 
narodne trgovce, zavode in obrtnike, ter jih s svojim 
nakupovanjem podpira, začelo se je s skupnim inse- 
riranjem, v čigar namen se je nabral poseben zaklad, 
ker društvo svojih skromnih sredstev ne more v ta 
namen izdajati. Obrnili smo se na vse naše gg. po
verjenike, kateri so nam dali naslove narodnih podjetij, 
trgovcev in obrtnikov ter zavodov in vsem tem so se 
doposlala vabila in prošnje za prispevke. Odzvalo se 
jih je žal premalo in vsled tega smo mogli prinašati 
objave le tistih zavodov, trgovcev in obrtnikov, ki so 
v ta namen kaj prispevali, dasi s tem naloga ni v 
polni meri rešena.

Inserirali smo v „Narodnem Listu“ in v „Domo
vini“ in sicer menjaje v presledkih, stanju zaklada 
primernih.

V „Slovenskem Gospodarju“ se za sedaj 
z ozirom na previsoko ceno ni moglo priobčevati 
oglasov, bilo bi pa to mogoče storiti, ako bi se dobilo 
naročnikov za celo stran.

Pravi namen skupnega inseriranja bi pa bilo le 
potem doseči, ako bi se mogle priglašati vse slovenske 
tvrdke v zapostavljenih krajih. Društvo, kakor sem že 
omenil nima v ta namen potrebnih sredstev in bi torej 
morali prispevati vsi slovenski trgovci, obrtniki in za
vodi, vsak po svojih močeh in seveda tudi tisti, kateri 
te reklame več ne potrebujejo, bodisi, da je njih stanje 
tako dobro, ali da so že popolnoma vpeljani, ali pa, 
da nimajo kot konkurenta nobenega narodnega na
sprotnika. Društvo je priobčilo tozadevne oklice v 
časopisju.

Kako se pritiskajo slovenski trgovci in obrtniki v 
Celju, dokazuje nam jasno skrajno neumna in krivična 
naredba tukajšnjega magistrata, ki je po vsej sili hotel 
v zrak moleče slovenske napise odstraniti, pravica se 
je pa izkazala na strani Slovencev in magistrat je za 
svojo umetnost dobil zaslužen nos ter je sramotno 
propadel s svojo namero.

Odbor je tudi potrebno ukrenil, da slovensko ča
sopisje ne prinaša inseratov nasprotnikov.

Posredovalnica služb je v tesnem stiku z ljub
ljansko pridno delovala in na vsa vprašanja točno od
govarjala. Gospodje trgovci pa se je kljub opetovanim 
pozivom skoraj prav nič ne poslužujejo in ako potre
bujejo kakega pomočnika ali učenca, obračajo se rajši 
drugam, vsled česar ima posredovalnica vedno dovolj 
prosilcev pa premalo prostih služb na razpolago. Posle 
posredovalnice oskrbuje g. Stibernik, istotako inse- 
ratni zaklad.

Učnih tečajev v tem društvenem letu ni bilo, 
ker se zato ni dobilo zadostno število udeležencev.

Pravila za nameravano p o družni co v Mariboru 
so bila za predlogo pripravljena, mesto podružnice se 
je’ustanovilo samostojno slovensko društvo v Mariboru,
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vsled česar je naše društvo razen enega odbornika iz
gubilo še več članov.

Dne 20. oktobra 1. 1. se je vršil v Ljubljani ve
lepomemben I. vseslovenski trgovski shod.

Poživljali smo opetovano svoje cenjene člane po 
časopisju in z vabili k udeležbi, kar se nam je tudi 
zelo posrečilo ; iz Celja je bilo skoraj vse na shodu.

Na tem shodu je govoril tudi naš podpredsednik g. 
Smertnik o slovenskem trgovstvu na Štajerskem in 
Koroškem.

V svrho nabiranja prispevkov v prid zakladu za 
trg. bolniško društvo se je nabavilo 10 nabiral
nikov, ki so se primerno razdelili.

Običajni trgovski ples, ki se je vršil dne
2. svečana, sicer ni bil dobro obiskan, zabava pa je 
bila zelo dobra in gmotni uspeh povoljen. Letos sicer 
ni kazalo gg. trgovcev nadlegovati, da bi zopet vsem 
svojim zalagateljem pošiljali vabila društva, pač pa so 
se ta nekaterim znanim tovarnarjem doposlala naravnost 
od društva in nekateri so se tudi s prispevki odzvali, 
sprejeli smo pa tudi večja preplačila, vsled česar je 
bilo mogoče izkazati 147-65 K čistega dobička v prid 
zakladu za trg. bolniško društvo.

Pravila za trg. bolniško društvo so za 
predlogo pripravljena in ako jih vlada potrdi, je usta
novitev naprave zagotovljena in slovenski trgovci na 
Štajerskem bi s tem najlepše slavili 601etni jubilej 
našega presvetlega vladarja.

Društvo je na ta način delovalo v interesu svojih 
članov in ustanovitev trg. boln. društva že sama opra
vičuje nujno prošnjo, da pristopijo vsi slovenski trgovci 
in nastavljenci, ki še niso člani, v okrilje našega dru
štva, kajti le v slogi je moč in le potom dobre orga
nizacije se da kaj doseči.

Vse leto nam je slavno slovensko časopisje s 
sprejemanjem raznih člankov in vabil, objavami prostih 
služb itd. šlo na roko in zasluži, da se mu na da
našnjem občnem zboru izreka najtoplejša zahvala s 
prošnjo, da nas tudi v bodoče podpira na ta način.

Naše skupno glasilo „Slov. Trg. Vestnik“ 
prinaša prav izvrstno vsebino in marsikaj koristnega 
bi se še dalo spraviti v tisk, če bi se hoteli cenjeni 
gg. člani, trgovci, kakor nastavljenci za stvar nekoliko 
potruditi in zanimati ter objavljati razne v praksi vsak 
dan se vršeče dogodljaje.

Nihče naj si ne domišljuje, da ne bi bil za to 
sposoben, zadostuje, da vsakdo izrazi svoje misli in 
vse drugo stori uredništvo.

Prav umestno je tudi prinašati članke o pravnih 
zadevah iz prakse in razna vprašanja, ki imajo namen 
doseči obče zanimanje.

S tem končujem odborovo poročilo in kot tajnik 
moram še dostaviti, da sta v odboru neumorno delo
vala gg. dr. Božič in Smertnik, ki sicer nista,

posebno prvi ne, našega stanu in nimata nikakih 
ugodnosti pričakovati od društva.

Gosp. Smertnik je imel trudapolno delo s sestavo 
poročila na vseslovenskem shodu, ki je terjalo velikega 
gradiva in podatkov, katere je nabral od raznih rodo
ljubnih trgovskih podjetij in industrij, za kar jim bodi 
tudi iskrena hvala.

Še veliko več dela in truda je imel omenjeni 
gospod podpredsednik s sestavo pravil za trgovsko 
bolniško društvo, katere je gospod dr. Božič skrbno 
pregledal in popravil.

Gospod dr. Božič nam je tudi dajal nasvete v 
pravnih zadevah, ako so jih naši člani potrebovali.

Oba gospoda sta se redno udeleževala odborovih 
sej in kazala posnemanja vredni vzor drugim gospodom 
odbornikom, ki svoje dolžnosti niso vsekdar v tej 
meri vršili.

Torej zaslužita najtoplejšo hvalo za njiju trud in 
želeti je, da nam tudi v bodoče ohranita svojo naklo
njenost in zastavita svoje moči v prid in razvoj na
šega društva.

V nadaljevanju govori tajnik k trgovskemu vpra
šanju z ozirom na članke „Domovine“ z dne 23. marca 
in 10. aprila 1. L, katera razmotrivanja hočemo prilično 
objaviti.

Tajnikovo poročilo se z odobravanjem sprejme.
Iz blagajnikovega poročila gosp. Anderwalda 

povzamemo, da je imelo društvo v poslovnem letu 
2083-74 K prejemkov, izdatkov pa, med katerimi je 
všteta po pravilih izločena glavnica v znesku 384 K 
in za inseratni zaklad društvu došlih 250 K, je 1354-78 K 
tako da je danes premoženjsko stanje brez glavnice 
728 K 96 vin.

Zaklad za ustanovitev trgov, bolniškega društva 
je v preteklem letu narasel za 568-90 K tako da znaša 
sedaj 1866-51 K.

O stanju zaklada v svrho skupnega inseriranja 
poroča g. Stibernik; ta znaša sedaj že 167 K.

V imenu računskih pregledovalcev poroča gosp. 
Peternel, ^5a se je našlo vse v najboljšem redu, 
nakar se podeli odboru absolutorij.

Na predlog g. Leskovška se izvoli z vzklikom 
dosedanji predsednik g. Stermecki in na predlog 
g. Vivoda tudi ostali odbor, kakor sledi: izmed sa
mostojnih trgovcev v Celju : gg. R. Diehl, A. Kolenc, 
I. Ravnikar in Fr. Strupi; izmed zunanjih trgovcev: 
gg. Anton Cvenkl, Ivan Krammer, Fran Lipej ; izmed 
nastavljencev v Celju: gg. A. Anderwald, J. Jagodič, 
F. Leskovšek, Jos. Smertnik; izmed zunanjih nastav
ljencev: gg. I. Izlakar, V. Hotko, R. Salaba; izmed 
podpornih članov gosp. dr. A. Božič; namestniki: gg. 
Jos. Stibernik, I. Peternel, I. Vresnik, I. Rodovšek; 
rač. pregledovalcem : gg. I. Berk, I. Vivoda, I. Lukas.
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Glede potrebne izpremembe društvenih pravil 
poroča gosp. dr. Božič in sicer se naj mesto 16 v 
bodoče voli samo 12 odbornikov, ker je skušnja po
kazala, da iz praktičnega stališča ni ugodno imeti tako 
številen odbor, tudi naj izostane v bodoče določilo, 
koliko samostojnih trgovcev in koliko nastavljencev se 
sme v odbor voliti, kajti potrebno je na to ozir jemati, 
da so odborove seje tudi pri manjšem številu odbor
nikov sklepčne, kar na podlagi dosedanjih pravil 
dostikrat ni bilo mogoče. Izpremembe je občni zbor 
soglasno sprejel.

Nato čita podpredsednik gosp. Smertnik načrt 
pravil za bodoče trgovsko bolniško društvo, pri čemer 
se je razvnela prav živahna debata, v katero so razen 
zastopnikov ljubljanskega trgovskega društva „Merkur“ 
posegli tudi drugi člani. Posebno hvaležni moramo 
biti ljubljanskim zastopnikom, ki so nas z ozirom na 
lastne izkušnje pri ljubljanskem trgovskem bolniškem 
društvu opozorili na marsikatero važno točko, nakar 
so se pravila od zbora, za predlogo na vlado, sprejela.

Predsednik se zahvali vsem navzočim, posebno 
pa še ljubljanskim gospodom udeležencem ter živo 
polaga na srce skupnost in razširjanje stanovske orga
nizacije ter prosi izvoljene odbornike rednega udele
ževanja odborovih sej, nakar zaključi zborovanje, ki 
je trajalo do 6. ure zvečer.

Tajno knjigovodstvo.
Urejevanje in vodstvo takozvanega tajnega knji

govodstva ima načelni namen, varovati napram pisar
niškemu osobju tajnost glede investirane glavnice, 
dolga, ki ga ima podjetje, uspeha, kapitalnih

deležev posameznih soudeležencev ali glede uspeha 
posameznih kupčijskih operacij. Knjige taj
nega knjigovodstva, ki jih ima osobno voditi podjetnik, 
tvorijo v zmislu sistema in zakona skupno z odprtimi 
knjigami celokupno knjigovodstvo dotičnega gospodar
skega podjetja.

Glavnica kake tvrdke, bodisi podjetja enega ali 
več imetnikov, se v mnogih slučajih ne rekrutira 
izključno le iz vlog podjetnika ali udeleženih družab
nikov, temveč lahko sestoji tudi iz dote soproge, 
predujmov pri sorodnikih ali tujih osebah itd. Ako se 
naj varuje tajnost o teh podrobnostih ali sploh o dele
žih družabnikov pred osobjem, potem vodi podjetje 
za vseskupno glavnico navaden račun kapitala, 
nazvan tudi „račun tajne knjige“ ali „privatni račun“, 
ki ga bomo kakor druge glavne račune z bilančnim 
in računom o izgubi in dobičku sklenili. V tajni knjigi 
šefa, ki se vodi kakor mala glavna knjiga, se vrši 
potem razdelitev vseskupnega premoženja in uvrščenje 
vseskupnega uspeha.

1. vzorec.
Začetni kapital tvrdke Ivan Malenšek K 70.000 se 

je sestavil iz lastne vloge Ivan Malenškove K 25.000’—, 
iz dote njegove soproge Marije Malenšek K 20.000'—, 
in pa iz posojila Antona Kurenta K 25.000’ -. Poslednji 
ima pravico do 6 odstotnega obrestovanja svojega 
posojila, soproga pa do ene tretjine ostalega čistega 
dobička. Po preteku poslovne dobe se izkaže vsesku- 
pen kapital K 83.000’—, ter znaša dobiček podjetja 
K 13.000’—.

V odprti glavni knjigi se nahaja tedaj naslednji 
račun :

Dati Račun kapitala Dobiti

1908
decemb. 31. na bilančni račun

K
83.000

V 1908
januar

decemb.
1.

31.
od bilančnega računa 

„ rač. izgube in dobička

K
70.000
13.000

V

t - 83.000 — 1909 83.000 —

januar 1. od bilančnega računa 83.000 —

Dati

V tajni knjigi nahajati se imajo naslednje vknjižbe:

Ivan Malenšek, račun kapitala Dobiti

1908
decemb. 31. za delež na kapitalu

K
32.666

V
66

32.666 66

1908 K V
januar 1. za vlogo 25.000 66
decemb. 31. „ 2/:1delež na dobičku 7.666 —

1909 32.666 66
januar 1. za delež na kapitalu 32.666 66
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Dati Marija Malenšek, račun kapitala Dobiti

1908
decemb. 31. za delež na kapitalu

K
23.833

V
34

1908
januar
decemb.

1.
31.

za vlogo
„ % deleža na dobičku

K
20.000

3.833

V

34
23.833 34 1909 23.833 34

januar 1. za delež na kapitalu 23.833 34

Dati Anton Kurent, račun kapitala Dobiti

1908
decemb. 31. ima dobiti

K
26.500

V 1908
januar

decemb.
1.

31.
za posojilo v gotovini 

„ 6 % obresti od 360 dni

K
25.000

1.500

V

26.500 — 1909 26.500 —
januar 1. prepis posojila in obresti 26.500 —

Ako bi se imeli poslednjemu upniku event, tudi 
družabnikoma izplačati obresti odnosno deleži na 
dobičku v gotovini, potem se vrši v odprtih knjigah 
odpis na blagajniškem, pripis pa na splošnem računu 
kapitala. Besedilo ima tu izražati le suho 
dejstvo izvršenega plačila, ne pa njega 
izrecni namen. Tudi privatnih dvigov v sličnih 
slučajih ni obremeniti posameznim privatnim računom,

ampak — brez natančnejše razlage — splošnemu kapi
talnemu računu. V tajni knjigi pa se ima razdelitev 
takih točk izvršiti direktno na posameznih računih 
kapitala, če se ne vodi še posebnih privatnih, obrestnih 
i. dr. računov, ki bi povzročali indirektno vknjižbo.

II. vzorec.
Neki trgovec je v svoji tajni knjigi sestavil naslednjo 

sklepno bilanco:

Dati Bilančni račun z dne 31. decembra 1908 Dobiti

na račun bilance.............................
K
4.000

V
od računa trat.............................

K
2.550

V

» „ menic............................. 2.000 — „ upnikov....................... 7.050 —
» n blaga............................. 15.000 — » „ hipotekarnih dolgov . 21.900 —
n n dolžnikov....................... 9.000 — „ kapitala....................... 36.100 —
„ » posestva....................... 34.000 — ________ _—
» n inventarja .... 3.600 —

__ 67.600 — _ 67.600 —

Ker želi varovati napram osobju tajnost ne samo 
o kapitalu, temveč tudi o obsežnosti in vseskupnih ali 
posameznih uspehih svojega podjetja, poda svojemu

knjigovodju naslednje bilančne točke, s katerim se 
imajo računi otvoriti:

Bilančni račun z dne 1. januarja 1909

na račun trat .......
„ „ upnikov........................
„ „ tajne knjige ....

K
2.550
7.050
9.000

V
od računa bilance..........................
„ „ menic..............................
„ „ dolžnikov . ' .
„ „ inventarja........................

K
4.000
2.000
9.000
3.600

V

18.600 — 18.600 —

V gorenji točki „na račun tajne knjige K 9000'—“ 
je skritih aktiv K 15.000'— za blago in K 34.000'— 
za posestvo, potem pasiva K 21.900'— za hipotekarni 
dolg ter — last not least — kapital v znesku K 36.100'—, 
vsled česar mora trgovec uvesti razširjeno tajno

knjigovodstvo, ter izvršiti vseskupen računski zaključek 
v svoji tajni glavni knjigi. V odprtih knjigah odpade 
kapital, — sklepna bilanca in račun o izgubi in dobičku 
ter vseskupen inventarij. Prve tri račune nadomestiti je 
tukaj s kolektivnim računom (tajni račun), poslednji
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pa s specijalnimi inventarji, ki jih ima sestavljati deloma 
osobje, deloma šef sam.

Preobširno bi bilo, razlagati tukaj celotno izvr
šitev razširjenega tajnega vodstva, kar bi v bistvu ne 
bilo nič drugega kakor navaden pouk o dvostavnem 
knjigovodstvu. Razumljivo je, da mora biti šef, ki se 
peča z razširjenim tajnim vodstvom obenem kolikor- 
toliko izvežban knjigovodja, ki so mu znane posamezne 
panoge knjigovodstva, kajti v bistvu ni sistem opisa
nega tajnega vodstva nič drugega kakor sistem poseb
nega vodstva v skrčeni dvostavni obliki. Mislimo pa, 
da smo v gorenjih vzorcih in pojasnilih načrtali v 
kolikor dopustno tesnem prostoru lahko razumljive 
podatke za one, ki jih utegne to posebno knjigovodstvo 
zanimati. O. Schmidt.

Iz trgovske prakse.
6. O carinstvu.

Ker je neki trgovec izrazil željo, naj prijavimo v listu vsaj 
nekaj bistvenih stvari iz carinstva, priobčujemo nekaj glavnih 
pojmov o carini.

Carino imenujemo tisti znesek, ki ga je treba plačati, 
kadar prekorači kako carini podvrženo blago meje naše države. 
Prvotni namen carine je bil, pridobiti državi dohodke. Sele po
zneje se je vpoštevalo, da ima carina tudi nalogo, varovati do
mačo industrijo inozemske konkurence. Glede na ta dva namena 
delimo carino v

a) finančno carino (Finanzzoll) in
b) varstveno carino (Schutzzoll).
Finančna carina ima le namen, polniti državno blagajno ; 

varstvena pa namen, varovati domačo industrijo, poljedelstvo in 
druge gospodarske stroke tuje konkurence.

Carina se določuje s carinskimi pogodbami, ki jih sklepa 
minister zunanjih stvari z dovoljenjem državnih zborov obeh 
državnih polovic. Carinske pogodbe mora končno tudi cesar po
trditi.

Ker mora biti carinstvo po zakonu z dne 21. decembra 1867 
d. z. 146 v obeh državnih jpolovicah enotno urejeno, ima vsaka 
polovica svoje posebne carinske nadzornike, ki nadzirajo drugo 
polovico.

Blago, ki je od carine izvzeto, je posebej našteto, iz 
česar izhaja, da je plačati carino za vsako blago, ki ni imenoma 
našteto kot izvzeto. Carina se plačuje navadno le za uvoz kakega 
blaga ; edinole za cunje, kosti in papirnate izdelke se plača tudi 
pri izvozu carina. Če se pelje kako blago skozi državo, se carina 
ne plača, torej nimamo prevozne carine.

Uvozne carine je oproščeno tako blago, ki je
1. namenjeno daljšemu izdelovanju, torej iz gospodarskih 

ozirov in
2. namenjeno določenim osebam v državi.
V prvo vrsto spadajo n. pr. surove kože in kožice, neob

delan les, rogovje, bombaž, jantar, premog, oglje, kemične snovi, 
žlahtne kovine, novci, predmeti umetnosti in znanstva, preci- 
zijski instrumenti, knjige, tiskovine, grafični izdelki in kiparska 
dela, če so izdelana vsaj v naravni velikosti.

V drugo vrsto spadajo reči, ki so namenjene:
1. osebi cesarjevi,
2. diplomatičnemu osobju tujih držav,
3. predmeti monopolov (tobak in sol),

4. stvari vojaške uprave,
5. antikvitete, redovi zunanjih držav,
6. vzorci, in
7. predmeti, ki služijo za gradbo ladij.
Ob slabih letinah sta od slučaja do slučaja , žito in sočivje 

prosta uvozne carine.
V svrho carinske kontrole uradujejo carinski uradi. Vsako, 

carini podvrženo blago mora imeti priloženo deklaracijo, t. j. za
znamek kvalitete in kvantitete blaga in pa kraja odpošiljatve. 
Uradnik pregleda blago, če soglaša s podatki v deklaraciji in iz
računi carino.

Raznoterosti.
Izseljenci v Ameriko se vedno zmanjšujejo, kar nam naj

bolje kaže statistika. Čez Hamburg se je meseca aprila t. 1 izselilo 
5414 oseb proti 20.863 osebam v prejšnjem letu. Letos se je iz
selilo čez Hamburg v celem 17.948 ljudi, lansko leto pa v istem 
času 66.331 oseb ; sploh se je letos čez Bremen in Hamburg iz
selilo 120.572 ljudi manj od prejšnjega leta. S tem so najbolj ob
čutno prizadete parobrodne družbe, ki so s tem izgubile čez 14 
milijonov kron. Zmanjšanju izseljencev so vzrok žalostne gospo
darske razmere v Ameriki.

Jubilejska razstava v Pragi. Neumorno so še delali zadnje 
dni in noči na razstavnem prostoru in zdaj ko izide naš list, je 
razstava že otvorjena. Kako je z udeležbo s Kranjskega, ne vemo 
nič pozitivnega poročati, dočim pripravlja trgovsko-obrtno društvo 
v Gorici poseben vlak na razstavo. Vožnja tja in nazaj bo veljala 
približno 20 K. Prenočišča in hrano preskrbi poseben izletni odsek 
po znižanih cenah, tako da bo veljal ves 8 dnevni izlet okrog 
100 K. Izletnike bodo vodili po razstavi, po muzejih in po mestu 
strokovnjaki. Priglase sprejema in pojasnila daje imenovano društvo 
v Gorici, ulica Sv. Ivana. — Tudi v odboru slov. trgov, društva v 
Mariboru se je že o udeležbi razpravljalo. Upamo, da pridemo v 
prihodnji številki tudi mi s konkretnim predlogom glede udeležbe 
na dan.

*

Italijanska nestrpnost pri trgovskem sodišču v Trstu.
Za trgovsko in pomorsko sodišče v Trstu ima trgovska in obrtniška 
zbornica pravico, predlagati sodnike oziroma prisednike-lajike iz 
trgovskega stanu. Imenovano sodišče je pri zadnji sestavi naprosilo 
trgovsko zbornico .tržaško, naj predlaga take prisednike, ki so vešči 
tudi slovenskega jezika. Zbornica je to željo kratkomalo odklonila 
ter pokazala s tem svojo narodno nestrpnost. No, pomagano ji ne 
bo s tem dosti, ker sodišče ni vezano na zbornične predloge jn 
slovenskim trgovcem v Trstu tudi ne škoduje, ako se njih prva 
stanovska organizacija upira, priznati enakopravnost slovenske na
rodnosti. Slovenski trgovski živelj že ponosno dviga svojo glavo v 
Trstu in lahko trdimo, da je Trst naše največje trgovsko mesto.

Razširjenje šekovnega prometa poštne hranilnice. Poštna 
hranilnica namerava svoj mednarodni šekovni in klirinški promet 
razširiti tudi na Francosko in Belgijo. Mednarodni šekovni 
promet je hranilnica uvedla leta 1906, ko je sklenila z Nemčijo 
bančno zvezo. V zmislu dogovora z nemško banko se lahko po
služujemo šekovnega prometa z vsemi nemškimi kraji, kjer je 
nemška banka direktno ali indirektno zastopana. Podobne pogodbe 
obstoje tudi z Italijo, z Angleško, Škotsko in Irsko ter 
s Švico. Za nas ima največjega pomena promet z Nemčijo, ki 

j misli s 1. januarjem 1909 sama uvesti poštni šekovni promet, ki 
je neka posebnost naše države in kateri bodo sledile tudi druge
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države. No, v tej velekoristni napravi lahko rečemo, da Avstrija 
ni sledila Nemčiji, ampak nasprotno!

*

Državno posojilo. Čeprav je meseca novembra pr. 1. fi
nančni minister naznanil, da je znašal računski prebitek leta 1906 
146 milijonov kron, vendar bo država najela v tem mesecu 150 
milijonov kron z izdajo kronske rente v tem znesku. Prebitek leta 
1906 se je porabil v druge namene in sicer 57 milijonov za na
bavo novih železniških vozov in strojev, 8 milijonov za klinike, 6 
milijonov za telefonske naprave, 1 milijon za pospeševanje izvoza 
itd. Izdaja kronske rente ni nič izjemnega, ker rabi država vedno 
denar in je bil ravno zdaj jako ugoden čas za tako izdajo, ker se 
je obrestna mera proti zadnjemu četrtletju lanskega leta izredno 
znižala. Nemška banka ima 5, avstro-ogrska 4 in angleška banka 
celo 3 odstotke obrestne mere, zato pa trgovski krogi rajše naložijo 
v rentah, kakor v menicah, če dajo banke tako nizke obresti.

Revizija železniškega obratnega pravilnika se je sklenila 
v državnem železniškem svetu in je ta izvolil posebni odbor, ki 
se peča s to revizijo. Podlago za meritorične razprave tvorijo 
predlogi trgovsko-političnega osrednjega mesta združenih trgovskih 
in obrtniških zbornic, dalje osrednje zveze avstrijskih industrijcev 
ter avstrijskega osrednjega mesta za varstvo kmetijskih in gozdnih 
interesov. Specijalni odbor je imel dne 9. t. m. sejo in te predloge 
razpravljal. Doseglo se je popolno sporazumljenje med odborom in 
železniškim ministrstvom glede revizije.

Hotelska družba „Triglav“ se ustanovi koncem t. m. kot 
delniška družba, ker je snovalni odbor izprevidel, da bi bila oblika 
družbe z omejeno zavezo pri tolikem številu družabnikov pre
okorna. Delniška glavnica bo znašala 200.000 K z delnicami po 
200 K. Ker je obrestovanje glavnice z ugodno najemno pogodbo 
zagotovljeno, priporočamo podpis delnic hotelske družbe. Znesek 
200 K utrpi lahko marsikdo in ker smo prepričani, da se bodo 
delnice dobro obrestovale, je dana prilika za varno nalaganje de
narja vsakomur. Poleg tega je pa podjetje samo jako velike važ
nosti z ozirom na tujski promet, ki tako rapidno raste v Bohinju. 
Gledati moramo, da pridržimo vire tujskega prometa v domačih 
rokah in hotelska družba „Triglav“ bo v prvi vrsti izvrševala to 
nalogo. Zato je rodoljubna dolžnost vsakega imovitejšega Slovenca, 
da vzame delnice te družbe, ki se morajo po sedanjem položaju 
obrestovati s 6°/0, kajti podjetje je oddano v najem za letnih 
22.565 K.

Prepoved rabe prejšnje avstrijske veljave v prometu 
trgovcev in obrtnikov z občinstvom. S 1. julijem 1.1. stopi v 
veljavo ministrska odredba, s katero se prepoveduje rabiti še 
prejšnjo veljavo v goldinarjih in krajcarjih v prometu trgovcev in 
obrtnikov z občinstvom. V prihodnje se smejo cene v ponudbah, 
računih, fakturah, cenikih, naznanilih in javnih oglasih, kakor tudi 
v izložbenih oknih, razstavah, semnjih itd. le še v kronski veljavi 
označiti. Ta naredba je bila umestna, ker so se ravno v kupčijskih 
poslih dogajale jako velikokrat pomote, pa tudi zlorabe. Stari ljudje, 
ki se ne morejo privaditi računati v kronah, bodo kajpada ostali 
pri goldinarjih in krajcarjih ter z njimi vred umrli.

Nov zadružni zakon. Vlada pripravlja načrt zakona za za
druge. Zdaj se še vrše ankete in poizvedovanja, v javnosti se ve 
le toliko, da se mislijo določiti posebni predpisi za gospodarske 
in pridobitne in posebni za denarne zadruge Ko pride do pred
loge v državnem zboru, bomo o tem zakonu Obširno poročali.

Trgovsko-obrtna zadruga v Ljubljani.
Meseca aprila je bilo vloženih.............................K 63.187'98

„ „ „ „ dvignjenih................... .... . „ 19.493'02
K 43.694-96

Saldo koncem marca...................................... .... . K 132.354-20
„ „ aprila..................................... .... . K 176 049T6

Skupni promet do 30. aprila 1908 ........................K 3,411.530-64

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
1. redna seja dne 3. maja ob 6. uri zvečer po občnem 

zboru. Na današnjem občnem zboru izvoljeni odbor se je sledeče 
sestavil: I. podpredsednik : g. Jože Smertnik, II. podpredsednik: 
g. Lovro Petovar, tajnik: g. Fr. Leskovšek, zapisnikar: g. J. 
Jagodič, blagajnik: g. A. Ander wald, blagajnikov namestnik: 
g. I. Stibernik, ki opravlja posredovalnico in vodi blagajno in- 
seratnih prispevkov. Odborniki: R. Diehl, A. Kolenc, I. Rav
nikar, Fr. Strupi, Ant. Cvenkl, Iv. Kramer, Fran Lipej, 
I. Izlakar, V. Hotki, R. Salaba; izmed podpornih članov: 
g. dr. A Božič. Namestniki: Jos. Stibernik, I. Peternel, 
I. Vresnik. Rač. pregledovalci: I. Berk, I. Vivoda, I. Lukas.

Slovensko trgovsko društvo v Mariboru.
III. redna seja dne 3. t. m. ob 3. uri popoldan v navzoč

nosti gg. dr. Pipuša, Jagodiča, Berdajsa, Weixlna, Le 
narta in Zemljiča. Predsednik otvori sejo, zapisnik se prečita 
in odobri. Blagajnik poroča o društvenem premoženju ter predlaga, 
da se takoj pristopi k čekovnemu prometu, kar se odobri. Pred
sednik poroča, da je letos v Pragi jubilejska razstava prirejena od 
trgovske in obrtniške zbornice v Pragi, ter bi bilo na mestu, ako 
se nekaj članov udeleži te razstave. Dobro bi bilo torej, da se 
glede tega stopi v zvezo z drugimi enakimi slovenskimi društvi 
ter se dogovori, na kak način bi bilo mogoče doseči znižano vožnjo 
in druge ugodnosti. Obenem naj se javijo člani, ki se hočejo ude
ležiti razstave, društvu. Dalje se predlaga, da se za bodoče vsa 
vabila k veselicam razpošiljajo le z navedenimi reklamami slov. 
trgovcev in obrtnikov ter se o tem tudi pogovori z raznimi slov. 
društvi v Mariboru. A

Posredovalnica služb prosi, da bi se tudi gg. trgovci obra
čali do društva v slučaju, ako potrebujejo kakega uslužbenca. 
Službe: Ludovik Frank & Söhne, Maribor, išče magacinerja, 
prošnje naj se pišejo nemški. Tvrdka Senčar v Ptuju išče knjigo
vodjo špecerijske stroke. Tvrdka A. Z e m 1 j i č, trgovec z mešanim 
blagom pri Sv. Lenartu v Slov. goricah, išče za jesen trgovskega 
pomočnika manufakturne stroke.

Društvene vesti.
j- Umrl je dne 16. aprila t. L v Arcu redni član našega društva 

gospod Fran K oilman n, veletržec, predsednik Mestne hranilnice, 
podpredsednik trgovske in obrtniške zbornice itd. v Ljubljani. Po
kojnik je bil veleugleden mož, ki je v raznih važnih zastopih vrlo 
in požrtvovalno deloval. Veličasten sprevod k zadnjemu počitku je 
pokazal velike simpatije, ki jih je umrli užival. Pogreba se je ude
ležil tudi odbor našega društva in naš pevski zbor ; slednji je v 
slovo blagemu rajniku zapel ob gomili zadnji pozdrav. Odbor je
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položil na rakev venec. Naj blagega rajnika obdrže gg. društve- 
nikl v prijaznem spominu.

*

„Trgovski dom“. V spomin na svojega preljubega prerano 
umrlega očeta g. Frana Kollmanna je daroval njegov sin g. Ro
bert Kollmann zakladu za „Trgovski dom“ znatno vsoto 1000 K 
Ko beležimo to vest, konstatiramo, da je to prva tako visoka vsota, 
darovana v ta namen. G. Robertu Kollmannu, ki je s tem veliko
dušnim činom pokazal, da umeva potrebo stanovske zavednosti, 
bodi izrečena na tem mestu odkritosrčna zahvala z nado, da bi ga 
še mnogi posnemali. Cim več stanovske zavednosti bo med nami, 
tembolj bomo močni in tembolj ugleden postane trgovski stan.

*
Občnega zbora slov. trg. društva v Celju, ki je bil dne

3. maja t. 1., so se vsled njegove važnosti udeležili v imenu odbora 
našega društva gg. Golob, Škerbinec in Volk, ki so vsi pri 
točki „ustanovitev trg. bolniškega društva na Štajerskem“ posegli 
v debato. Več o tem lepem zborovanju v članku.

*
Čeke so poslali: Ivan Jelenc, Tržič; FrancKham, Ljub

ljana; Anton Krisper, Ljubljana; Tomaž Mencinger, Ljub
ljana; V. Paleček, Gorenja vas; Fr. Prijatelj, Tržišče, in Jos. 
Vukšinič, Metlika. Hvala!

*
Redakcijski odsek našega društva je imel dne 12. t. m. 

sejo, v kateri se je sklepalo o člankih za „Trgovski koledar“ 
za 1. 1909. Si

Veselični odsek se za veselico dne 5. julija t. 1. pridno 
pripravlja. Odsek ima redno vsak torek sejo.

Knjigovodski tečaj našega društva, ki je trajal nad sedem 
mesecev, se je zaključil dne 5. t. m. z izbornim uspehom. V svojo 
dolžnost si štejemo izrekati voditelju tega tečaja g. Ivanu Volču, 
magistratnemu revidentu, za njegovo požrtvovatnost in trud iskreno 
zahvalo.

•1»
Tarifni tečaj se je zaključil v torek, dne 28. aprila. S tem 

je zaključen prvi del tega predavanja ; drugi del tega tečaja (raču
nanje tarif) se nadaljuje najbrž v jeseni. Tudi ta tečaj je uspel v 
naše veliko zadovoljstvo, vsled česar si usojamo izrekati predava
telju g. Počkarju, žel. asistentu, iskreno zahvalo.

*
Izkaz posredovalnice slovenskega trgovskega društva 

„Merkur“ v Ljubljani. V službo se sprejmejo: 2 poslovodji, 
1 knjigovodja in korespondent, 2 potnika, 5 pomočnikov mešane 
stroke, 2 pomočnika špecerijske stroke, 2 pomočnika železninske 
stroke, 1 kontoristinja, 3 prodajalke, 5 učencev. Službe iščejo: 
3 kontoristi in 4 knjigovodje, 16 pomočnikov mešane stroke, 6 po
močnikov špecerijske stroke, 2 pomočnika manufakturne stroke, 2 
pomočnika železninske stroke, 2 pomočnika modne in galante
rijske stroke, 14 kontoristinj, 8 blagajničark, 6 prodajalk, 2 učenca 
za Ljubljano, 1 učenka. Posredovalnica posluje za delodajalce po
polnoma brezplačno, za delojemalce proti majhni odškodnini.

Trgovsko-obrtno zadrugo v Ljubljani, naš novo

ustanovljeni kreditni zavod, priporočamo trgovcem 

in obrtnikom za nalaganje denarja, za inkaso, za 

denarna nakazila in vsakovrstne kreditne posle.

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!“

Agencija Merkur, Trst. 
J. Ulčakar & Go.

Ulica Nicolò Machiavelli štev. 19. 
Telefon 1874.

Komisije in zastopstva.
Informacijska pisarna.

Jako ugoden lokal za

mesarja in krčmarja
z nekaj premoženjem se odda v bližini Maribora. 

Poizve se pri „Slov. trgov, društvu v Mariboru.

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.







SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva ,.Merkur“, „Slov. trgovskega 
društva v Celju“ in ,,Slov. trgovskega društva v Mariboru“.

Letnik V. V Ljubljani, dne 15. junija 1908. Št. 6.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Slovanski trgovski kongres v Pragi.

Češke trgovske korporacije oziroma deželna zveza 
trgovskih gretnijev na Češkem je sklicala na binkoštni 
ponedeljek prvi kongres slovanskih trgovcev v Prago. 
Ta kongres se je žal vršil brez oficijalnega zastopstva 
slovenskih trgovcev. Žalostno to dejstvo moramo 
registrirati v našem listu, to tembolj, ker se na toza
devni poziv našega društva „Merkur“ ni nihče oglasil 
za udeležbo. Koliko je bilo že vseslovanskih shodov, 
bodisi na kulturelnem polju, bodisi za posamezne sta
novske stroke in vedno so se našli zastopniki Slo
vencev, ki so pokazali bratsko vzajemnost z drugimi 
Slovani. Tembolj je torej obžalovati, da se na binkoštni 
ponedeljek, ko se je slavil velik praznik slovanskih 
trgovcev, niso udeležili oficialni zastopniki slovenskega 
trgovstva.*)

Lepi, vznešeni govori, v katerih se je poudarjalo 
skupno delovanje vseh slovanskih trgovcev v okrepitev 
in osamosvojo Slovanov na gospodarskem polju, mo
rajo vsaj v daljših izvlečkih najti prostor v glasilu 
slovenskih trgovcev, zategadelj prinašamo precej ob
širno poročilo o kongresu ter opozarjamo slovenske ’ 
trgovce in nastavljence, naj pazljivo čitajo to poročilo 
in si ga dobro obdrže v spominu, kajti povzdiga in 
osamosvojitev slovenskega trgovskega stanu je odvisna 
od tega, da se tudi mi držimo sklepov slovanskega 
trgovskega kongresa v Pragi.

Kongres se je vršil v slavnostni dvorani indu
strijske palače jubilejske razstave. Udeležilo se ga je 
čez 1500 trgovcev, med temi nad 600 poljskih trgov
cev, o katerih slavnostnem sprejemu govorimo na 
drugem mestu. Kongres je otvoril drž. posl. Lad. Čech, 
ki je pozdravil mnogoštevilne udeležence, češ, da sledi 
iz tega, da je bila misel, spraviti slovanske trgovce v 
celoto, uvaževanja vredna in potrebna. Kajti ravno 
trgovski stan slovanskih narodov potrebuje združenja 
vseh svojih sil, ako hoče priti do onega pomena, ki 
ga uživa ta stan pri drugih, gospodarsko bolj razvitih

:i:) Na drugem mestu prijavljamo, da se bodo slovenski 
trgovci tudi udeležili jubil. razstave v Pragi in sicer najbrž korpo
rativno, zato se niso udeležili kongresa Ured.

narodih. Pomen trgovskega stanu kot posredovalca 
med producentom in konzumentom se splošno pod
cenjuje; gotovi konzumenti se celo prizadevajo elimi
nirati trgovski stan kot tak, ker ne izvršuje produktiv
nega dela in je kot posredovalec takorekoč odveč na 
svetu, zlasti ker se mora dobiček, ki ga doseže trgovec, 
smatrati le kot podraženje blaga. Vsled tega krivega 
naziranja in žal tudi vsled lastne krivde ne zavzema 
trgovski stan pri slovanskih narodih njemu pristoječega 
stališča, pogreša primerno zastopstvo v zakonodajnih 
zastopih in onega vpliva, ki mu gre kot inteligentnemu 
in praktično delujočemu stanu. Slovani posvečamo 
trgovskemu stanu veliko premajhno pozornost in mo
ramo končno izprevideti, da se ne smejo le oni po
svetiti trgovini, ki drugod ne morejo najti eksistence, 
marveč moramo najboljši materijal našega naraščaja 
izpodbuditi, da se posveti samostojnemu praktičnemu 
podjetju, spravi v veljavo svojo individualnost in na 
ta način najbolje služi svojemu narodu.

Govornik je dokazoval, da potrebuje trgovski 
stan temvečjo inteligenco, čim intenzivnejša je konku
renca in čim številnejše so vrste onih, ki škodujejo 
trgovskemu stanu. Ako je v tem boju nemški trgovec 
našel gotovo varstvo v svoji „državni zvezi“, je po
trebno, da tudi slovanski trgovec išče in najde podobno 
varstvo. Novi obrtni red daje slovanskemu trgovstvu 
priliko, da se organizira in na ta način povzdigne 
svoj stan.

V tem oziru imamo Cehi že gotove izkušnje in 
radi poslužimo z njimi svoje slovanske brate. Skup
nemu delovanju z nemškimi tovariši se nočemo iz
ogniti tam, kjer se naši interesi dotikajo, toda nikoli 
se nočemo pri tem odreči svoji samostojnosti in svoji 
slovanski individualnosti.

Govornik smatra današnji dan kot jako pomemben 
za vse Slovane, kajti prvikrat so se sestali slovanski 
trgovci, da se posvetujejo o skupnih ciljih in strem
ljenjih. Zveze slovanskih narodov med seboj niso 
uspeh zadnje dobe. Toda omejevale so se doslej le na 
kulturelna polja in niso rodile nobenih praktičnih 
uspehov niti na političnem, niti na gospodarskem
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polju. In vendar moremo Slovani le s primernim 
okrepljenjem gospodarskega polja poleg primernega 
kulturnega razvoja najti potrebno varstvo proti vsa
kemu zatiranju in preziranju. Zato se morajo Slovani 
združiti in morajo vedno dati prednost slovanskemu 
bratu pred skupnim nasprotnikom in škodljivcem. Šele 
ko bodo slovanske kraje obiskovali slovanski trgovski 
potniki, ti nositelji gospodarske kulture, ko se jih bo 
povsod rado gledalo in se jim ne morda iz požrtvo
valnosti, marveč iz dolžnosti prihranilo in dajalo na
ročila slovanskih trgovcev, šele takrat se bomo pri
bližali svojemu cilju in naša stremljenja bodo našla 
tudi velik političen pomen. Nočemo oznanjati narod
nega boja, toda poudarjati moramo, da ne bomo 
svojih nasprotnikov, ako nas zatirajo, še obdarili s 
tem, da pokrivamo svoje potrebščine pri njih. Zave
damo se, da ne napredujemo le kulturelno in poli
tično, ampak tudi gospodarsko. Sadove svojega raz
voja in truda hočemo pa tudi sami žeti. Nočemo 
ruvati na načelih naše države, hočemo se pa sami 
okrepiti, da si spričo našega števila, spričo 20 milijonov 
naših pripadnikov pridobimo nam pristoječi vpliv na 
usodo te države.

Ko je govornik še poudarjal, da so se Slovani 
zbrali, da se združijo za nadaljno delovanje na gospo
darskem polju in da skusajo doseči enakopravnost 
vseh avstrijskih narodov, torej tudi Slovanov, je zaklical 
trikratni „živio“ cesarju.

V predsedstvo kongresa so bili izvoljeni : za pred
sednika Lad. Čech in za podpredsednika zastopnika 
poljskih ter moravsko - šleskih trgovcev ter različni za
stopniki drugih trgovskih korporacij.

Predsednik Čech je še enkrat pozdravil zastop
nike vseh slovanskih narodov ter ponovil pozdrav v 
poljskem, slovenskem, hrvatskem in rusinskem 
jeziku. Nato je naznanil izvoljene častne predsednike 
kongresa, med katerimi je tudi eno slovensko ime.

Županov namestnik dr. Stych je imenom mesta 
Prage pozdravil udeležence ter v svojem govoru omenil, 
da je že delj časa želja vseh odkritih prijateljev Slo
vanov, da se slovanska solidarnost, katero so 
zaželeli že pred 60 leti, tudi praktično s kupčijskimi 
zvezami izkaže. Imenom praške trgovske in obrtniške 
zbornice je pozdravil zbornični predsednik Rivnač, 
imenom izvrševalnega odbora jubilejne razstave pa 
ces. svetnik Bondy, ki je z zadoščenjem izjavil ve
selje, da se vrši kongres na razstavnem prostoru, kjer 
je udeležencem dana prilika, da se prepričajo o go
spodarskem napredku češkega naroda.

Kongres so pozdravili tudi zastopniki vseh čeških 
strank, izmed katerih je dr. Kramar poudarjal svoje 
veselje, da more pozdraviti ta kongres takoj po svoji 
vrnitvi iz Rusije, kjer se je obširno razpravljalo vpra
šanje vseslovanske solidarnosti. S tem kongresom se

je storil prvi korak na polju praktičnega delovanja za 
slovansko solidarnost, zato ima pa kongres dalekosežen 
pomen, večji nego je njegov okvir.

Predsednik Čech je naznanil, da je došlo kon
gresu nebroj brzojavnih pozdravov, med temi tudi od 
„Trgovsko-obrtnega društva zaGoriško“in 
od slovenskega trgovskega društva „Merkur“. 
Kongres je pozdravil trgovinski minister dr. Fiedler.

Nato je obširno poročal dr. Sam ek o zahtevah 
slovanskih trgovcev, na kateri referat se bomo 
še ozirali v eni prihodnjih številk. O poročilu se je 
vnela živahna debata in sprejela prečitana resolucija. 
Potem je predsednik kogres zaključil.

Popoldne je zboroval dlje časa od kongresa iz
voljeni odbor in zvečer se je vršila na Zofijinem otoku 
odhodna slavnost, katere se je udeležila večina zastop
nikov. Govorile so se navdušene napitnice. Poslanec 
Petelenc je omenjal velikanski napredek češkega 
naroda, ki se kaže ravno v tej razstavi. V tujini, je 
rekel, so češki izdelki zelo cenjeni in to priznanje ni 
rezultat agitacije in reklame, ampak dobro premišlje
nega dela in vztrajnosti. Toplo se je govornik zav
zemal za politično združenje Slovanov, da postanejo v 
Avstriji odločilni faktor. „Delajmo, bodimo složni in 
branimo se!“ so se glasile njegove zadnje besede. 
Govorilo je še mnogo poljskih udeležencev, ki so vsi 
poudarjali edinost in solidarnost Slovanov.

S tem se je zaključil kongres, ki je bil sijajna 
manifestacija slovanske vzajemnosti na kulturnem, po
litičnem in gospodarskem polju.

Glavno poročilo, referat dr. Sameka, objavimo 
prihodnjič.

Trgovska in obrtniška zbornica za 
Kranjsko.

Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko je 
imela dne 19. maja t. 1. pod predsedstvom zborničnega 
predsednika g. Josipa Lenarčiča redno javno sejo. 
Otvorivši sejo je predsednik imenoval za verifikatorja 
zbornična člana gg. Ivana Schreya in Pavla Velkavrha. 
Nato se je v toplih besedah spominjal umrlega zbor
ničnega podpredsednika g. Frana Kollmana, ki je bil 
član zbornice od leta 1884. dalje ter njen podpred
sednik od leta 1901. Predsednik je naznanil, da je 
trgovinsko ministrstvo odobrilo zbornični račun za 
leto 1906 in zbornični proračun za leto 1908 ter po
trdilo volitev zborničnega predsedstva za bodoče po
slovno leto. Na izpraznjeno mesto v veletrgovini 
pokliče zbornica za svojega pravega člana g. Leopolda 
Burgerja, ki je pri zadnjih volitvah dobil za umrlim 
g. Kollmannom največ glasov. Po poročilu predsednika 
je zbornica pritrdila predlogu, da je podpirati akcijo
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za izboljšanje osebnega prometa na progi Zidani most- 
Zagreb in obratno ter za zgraditev telefonske zveze 
Zidani most-Zagreb. Obširno poslovno poročilo, ka
tero je predložil zbornični tajnik g. dr. Viktor Murnik, 
je zbornica vzela na znanje. Potem se je vršila volitev 
podpredsednika in je bil izvoljen za zborničnega pod
predsednika g. Ivan Mejač.

Zbornica je potem vzela v razpravo predloge 
zborničnega člana g. Ivana Hribarja. Po utemeljitvi 
predlogov po g. predlagatelju je zbornica soglasno 
sklenila, zaprositi c. kr. poštno ravnateljstvo v Trstu, 
da ob stiku Tržaške, Bleiweisove in Rimske ceste 
ustanovi novo poštno filijalko ; nadalje opozoriti c. kr. 
trgovinsko ministrstvo in c. kr. poštno ravnateljstvo na 
tesnobo prostorov na tukajšnji glavni pošti in na ne
dostatno uredbo ljubljanske telefonske centrale ter ju 
pozvati, da v obeh smereh skrbita za nujno in teme
ljito odpomoč. Nadalje je zbornica soglasno sprejela 
predlog zborničnega člana g. Ivana Hribarja, da je 
naprositi poštno upravo za podržavljenje poštnih filijalk 
III in IV v Ljubljani in nadaljni predlog istega pred
lagatelja, da je prositi c. kr. poštno in brzojavno 
ravnateljstvo v Trstu, naj ustanovi na Ježici poštni 
urad. Potem je zbornica soglasno sprejela predloga 
zborničnih članov gg. Ivana Hribarja in Antona Di- 
tricha, da je prositi c. in kr. vojno in c. kr. železniško 
ministrstvo, naj čimprej zagotovita zgradbo proge 
Ljubljana - Vrhnika - Hotederšica - Razdrto - Štanjel, od
nosno železniške proge, vežoče Notranjsko preko Po
stojne-Cerknice s primerno točko dolenjskih železnic. 
Končno je zbornica soglasno sprejela nujni predlog 
zborničnega člana g. Ivana Hribarja, ki 'se glasi : „Pred
sedstvu se naroča, da uvažuje, če ne bi kazalo, da 
trgovska in obrtniška zbornica Kranjska prevzame 
inicijativo, da se naši trgovci in obrtniki v čim večjem 
številu odpravijo v Prago, ogledat si jubilejsko raz
stavo, katero je priredila trgovska in obrtniška zbornica 
v Pragi“, ter nujni predlog zborničnega člana g. Ivana 
Kregarja, ki se glasi: „C. kr. poštno in brzojavno 
ravnateljstvo v Trstu se naproša, da ukrene vse, kar 
je potrebno, da se čimprej prične dostavljati v Ljub
ljani interesentom, zlasti obrtnikom in trgovcem vse 
ekspresne pošiljatve, bodisi pisma ali drugo blago, 
naravnost iz kolodvora in takoj po prihodu vlakov.

Za namestnika člana deželne pridobninske komi
sije za Kranjsko je zbornica vnovič izvolila zborničnega 
člana g. Ivana Rakovca, tovarnarja v Kranju; za svo
jega zastopnika v šolskem odboru obrtnonadaljevalne 
šole v Ratečah pa je zbornica izvolila g. Davorina 
Podlesnika, trgovca v Ratečah.

Po poročilu zborn. predsednika o dopisu dežel
nega odbora kranjskega, tičočem se ustanovitve in 
uredbe nižje trgovske šole v Ljubljani, je 
zbornica soglasno sklenila, odgovoriti na ta dopis, na

slednji odgovor: „Zbornica zavzema slej ko prej sta
lišče, da je višja trgovska šola v Ljubljani nujna po
treba. Zbornica se more pri tem opirati na soglasje s 
praktičnimi trgovskimi krogi, ki je zlasti došlo do iz
raza na mnogoštevilnem obiskanem vseslovenskem 
trgovskem shodu dne 20. oktobra 1. 1907. Dasi pa 
je mnenja, da bi bilo pred vsem potrebno osnovati 
to šolo, vendar smatra tudi ustanovitev dvorazredne 
trgovske šole za potrebno in se tudi v tem strinja z 
omenjenim trgovskim shodom, ki je sklenil soglasno 
resolucijo, katera pravi med drugim, da smatra shod 
za potrebno, da se ustanovi razen na primernih mestih 
za Notranjsko, Dolenjsko in Gorenjsko tudi v Ljub
ljani nižja trgovska šola, da pa s posebnim poudarkom 
izreka, da je takojšnja ustanovitev višje trgovske šole 
v Ljubljani noobhodno 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 visoki deželni zbor od
ločil najprvo za dvorazredno šolo, upa vendar zbornica, 
da ne bo iz nemar pustil tudi ne višje trgovske šole, 
katere potrebo in korist je priznal tudi sam že 1. 1901, 
ter da tudi tej šoli, za katere osnovo so žal moči 
zbornice same preslabe, ne odreče izdatne gmotne 
podpore. Če tudi bo višja trgovska šola svoj čas na
lagala zbornici izdatna bremena, je vendar, da posve- 
doči na ta način svoje prepričanje, da je tudi nižja 
trgovska šola v Ljubljani potrebna, pripravljena pri
spevati k pokritju stroškov z vsakoletnim rednim do
neskom v izmeri, kakor ga večinoma prispevajo druge 
tudi večje zbornice za take šole, namreč do 1000 K 
na leto.

O ureditvi te šole, glede katere želi deželni odbor, 
da zbornica izrazi svoje nasvete in želje, pa je zbor
nica mnenja, da bi bilo najumestnejše in bi najprej 
dovedlo do cilja ustmeno posvetovanje z deželnim 
odborom ter z g. referentom v deželnem zboru. Zbor
nica je v ta namen delegirala gg. Josipa Lenarčiča in 
drja. Viktorja Murnika in prosi, da blagovoli deželni 
odbor imenovati svoje zastopnike za skupno posveto
vanje ter nanj povabi tudi g. referenta v dež. zboru 
in naznaniti kraj in čas, ki ga smatra za najprimer
nejša za posvetovanje.

Pripravljalnemu odboru za ustanovitev gostilni
čarske in natakarske šole v Ljubljani je zbornica za
gotovila načelno svojo podporo, o izmeri podpore pa 
si pridržala sklepanje, ko ji bodo znani stroški za 
ustanovitev in vzdrževanje te šole. Krajevnemu odboru 
za pletarstvo in vrborejo na Dolskem in v Dolu je 
zbornica dovolila podporo v znesku 50 K v ta namen, 
da jih odbor po svoji razsodnosti in v zneskih, po 
njegovem mnenju primernih, razdeli kot nagrade med 
najmarljivejše učence. Pripravljalnemu odboru za usta
novitev krojaške zadruge v Škofji Loki je zbornica

6*
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v zmislu poročila zboru, člana g. Cirila Pirca dovolila 
100 K v pokritje stroškov potovalnega mojstrskega te
čaja za krojače, ki se je vršil v Škofji Loki meseca 
januarja t. 1. Poročilo o rešitvi pomočniških preizku
šenj za rokodelske vajence je zbornica vzela na 
znanje ter izvolila v odsek, ki bo presojal prošnje za 
oprostitev plačila preizkuševalnih taks, gg. zbornične 
člane Josipa Vidmarja, Pavla Velkavrha in Franca 
Kraigherja. Nato je sledila tajna seja, v kateri so se 
rešile razne prošnje.

Zgodovina trgovine.
Spisal Franjo Krašovec.

I.
Izvor in početek trgovine je možno samo približno 

določiti. V trenotku, ko sta dva člena dveh narodov, 
dveh rodbin izmenjala svoje izdelke, je nastala trgo
vina. Izpočetka se je omejevala trgovina zgolj na iz
menjavo izdelkov, potrebnih za lov in ribolov. Pozneje 
pa, ko so se z naraščajočo naobrazbo jele pojavljati 
i nove potrebe, postali so predmeti trgovine tudi drugi 
izdelki, ki so služili nasičenju teh potreb. Vpeljava 
plačilne vrednosti s pomočjo kož, kožuhov, živalskih 
lobanj kakor tudi vpeljava primerjalnih mer je pome
nila znaten napredek, ali šele po izpoznanju drago
cenih kovin je dobilo človeštvo najdragocenejše iz- 
menjevalno sredstvo. Prvotno se je vporabljalo drago
cene kovine kakor plačilno sredstvo v podobi krogov, 
palic, nepravilnih oblik in neenake teže, pozneje v 
podobi enakih tabic, na katerih so bili znaki, izražajoč 
njih vrednost.

Narodi starega veka so nam zapustili sicer celo 
vrsto spomenikov, ki nam nudijo možnost presoditi, 
kakšno kulturno stopnjo je ta ali oni narod dosegel, 
ali nobeden teh spomenikov nam ne podaje bližnjih 
vesti o razvoju trgovine. V starem veku so imeli jako 
primitivne splave, najpriprostejše stavbe, ter so plavili 
samo ob najbližjem pobrežju, ker kompas jim je bil 
neznana stvar. Na rekah ni bilo takorekoč nobene 
plovbe. Trgovina na suhem je pa mnogo trpela vsled 
nesigurnosti na javnih cestah in potih, vsled nedo
statka organizacije in glavno vsled čestega vojskovanja, 
tako da so morali trgovci prirejati skupna potovanja, 
pri čemer so se držali natanko določenih cest, kjer so 
navadno kraji izvoljeni k odpočitku, bili tudi središča 
izmenjevalnih stikov.

S prvimi sledovi trgovskega življenja se srečavamo 
ob zibeljki evropskih narodov, v Aziji. Indijske kara
vane so dovažale azijske izdelke narodom, bivajočim 
na pobrežju kaspiškega morja ter v mesta na bre
govih srednjezemskega in črnega morja. Te vrste trgo
vina je cvetela mnoga stoletja. Za vlade Aleksandra

Velikega je bilo po indijskih cestah tako varno, da so 
tudi posamezniki mogli po njih potovati.

Med vsemi deželami starega veka je bil Egipt po 
svoji legi, ki je omogočevala stike kakor z narodi 
afriškimi tako tudi z azijskimi, najugodnejša točka za 
trgovino. Že v dobi 2000 pred Kristom je bilo mesto 
Meroje središče stikov Etijopcev s severno Afriko, 
Arabijo in Indijo; tudi Tebe in Ammonium so postala 
važna središča trgovine. V sedmem stoletju pred Kristom 
je bilo tujcem dovoljeno se naseljevati v deželi ter 
negovati trgovino, s čimer je bilo izdatno podprto 
blagostanje Egipta. To ugodno stanje je trajalo tudi 
za vlade Perzijcev in ko si je Aleksander Veliki pod
vrgel Egipt, je doseglo še večji razcvit. V tej dobi je 
bila ustanovljena Aleksandrija, ki so si jo Ptolemejci 
izvolili za glavno mesto. Aleksandrija si je kmalu pri
dobila veliko važnost in se veselila velikega leska in 
blagostanja notri do odkritja nove pomorske ceste v 
vzhodno Indijo.

Niti asirski vladarji niso vzlic mnogemu boje
vanju pozabljali trgovskih interesov in proizvajali velika 
dela za plovbo Tigrisa in Evfrata, da bi se trgovske 
zveze z Arabijo in Indijo olajšale; poleg tega so se 
brigali za upravo in varnost cest po suhem. V teh 
dobah je tvoril Babilon osrčje trgovskega dejanja in 
nehanja, ali že za perzijske vlade se je začelo pojav
ljati propadanje in vzlic velikemu blagostanju za vlade 
Aleksandra Velikega je pomen trgovine padal, tako 
da je končno v 3. stoletju pr. Kr. nastal popolen pro
pad trgovine.

Presojajoč primeroma redke podatke v trgovinski 
zgodovini starega veka vidimo, da se skoro povsod 
srečavamo z imenom Feničanov, dasiravno se le-ti v 
dobi svoje največje moči posedovali le ozek in neplo- 
doviten del srednjezemskega primorja po priliki 200 km 
v dolgosti in 40 km v širokosti. Kakor pomorščaki in 
veletržci so bili Feničani predstavitelji vse trgovine. 
Po svojih ladjah so dovažali od vseh narodov vsako
vrstne izdelke, sposobne za izmenjavo, bodisi v svoja 
trgovska središča ali pa so jih s karavanami razvažali 
na druga tržišča. Za posredovalce so uporabljali Arabce 
in Inde, s katerih pomočjo so si utrdili zveze z naj
oddaljenejšimi narodi. Iz Španije so dovažali Feničani 
srebro, železo in svinec, z britanskih otokov cin, iz 
vzhodnomorskega pobrežja jantar, izmenjajoč za nje 
izdelke iz daljne Indije, Perzije, Judeje, iz krajin črno
morskih, pobrežja kaspiškega morja itd. Hoteč si olaj
šati svoje trgovske zveze ter istočasno svoje ozemlje 
pred tujci kolikor možno zapreti, so ustanavljali Fe
ničani mnoge kolonije, nekakšna trgovska središča, 
kjer je našlo njih glavno mesto dober izvoz. Te kolo
nije so bile popolnoma neodvisne, ali v svrho obrambe 
skupnih interesov so tvorile pod pokroviteljstvom Tirov
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udruženje, ki je bilo cela štiri stoletja nekakšna Hansa 
starega veka.

Vlada Perzijcev in v poznejši dobi okupacija te
niškega ozemlja po Makedoncih in padec Tirov so 
povzročili polom tamošnje cvetoče trgovine. Feničani 
so ponudili svoje službe drugim narodom ter so s 
svojim znanjem ogromno pripomogli k razvoju in raz- 
cvitu trgovine pri drugih narodih. Ipak trgovina Fe- 
ničanov ni propadla popolnoma : ena njih kolonij, 
Kartago, si je pridobila po padcu Tirov nadvlado v 
afriški trgovini in večina kolonij na severoafriškem 
pobrežju se ji je morala pokoriti. Kartagina se je po
lastila po mnogih bojih belearskih otokov, Španske, 
Korzike, Sardinije, Malte in Sicilije ; okupacija posled
njega otoka je bila vzrok vojsk Kartagine z Rimom, 
ki so v prihodnjem stoletju upropastile ponosno Kar
tago. Z neizmerno trgovino na kopnem in še z večjim 
pomorskim trgovanjem je z vsakim stoletjem naraščala 
moč in bogastvo Kartagine, ki je v dobi svoje pro
pasti imela 700.000 prebivalcev. Boj med Kartagino in 
Rimom je bil v resnici boj za svetovno nadvlado in 
tako lahko zapopademo nasilje, s kakoršnim je bilo 
bojevano kakor i besede ki jih je rimski politik Kato 
tako vstrajno opetovah „Caeterum autem censeo, Car- 
thaginem esse delendam.“

Tudi Grška se je trudila za razcvit svoje z vsakim 
stoletjem se razvijajoče trgovine, ali ni se pri tem pe
čala s podobnimi svetovladnimi mislimi; k največjemu 
razcvitu je dospela v 7. stoletju pr. Kr. namreč v dobi, 
ko je trgovina Feničanov začela padati. Grški je že po 
njenem položaju bila usojena trgovina na morju; 
učitelji so ji bili Feničani, kakor o tem pričajo napisi 
v Atenah, do danes ohranjeni. Okupirani bolj po svojih 
notranjih bojih nego po razvoju pomožnih virov, se 
niso vse grške državice z enako mero posvečale trgo
vini. Atene in Korint sta bili najpomembnejši trgovski 
mesti; Atene so nad poldrugo stoletje obvladale vso 
grško trgovino.

Ravnajoč se po vzoru Feničanov ustanavljali so 
Grki premnoge kolonije, po katerih so razširjevali svojo 
moč, razmnoževali svoje zveze in seznanjali druge na
rode s svojo vedo. Srečavamo se z njimi v Egiptu, 
Mali Aziji, Dolnji Italiji, po pravici Velikogrčija ime
novana, na Siciliji, Sardiniji, Korziki itd. Vsled boja z 
Perzijci začenja propadanje kolonij, ki konča s pri
dobitvijo kolonij po Makedoncih; italjanske kolonije 
pa je pogoltnil Rim.

Rim si je pridobil samo s svojo močjo in ne
izmernim obsegom svojega gospodstva prostora v 
zgodovini trgovine. Bil je vojaško mesto, katerega pre
bivalci so iz zasede koprneli po bogatem plenu pre
magancev; Rimljani se niso mogli posvetiti trgovskemu 
podjetju, kajti patriciji so se posmehovali vsaki svobodni 
obrti ter jim je bilo s posebnim zakonom (lex Flaminia)

naravnost prepovedano trgovati. Ali dobičkonosnosti 
trgovine niso nikakor prezirali ter so proizvajali s svo
jimi sužnji stvari, ki jim ni malo niso bile dovoljene. 
V dobi rimske republike se srečavamo v rimski zgo
dovini samo z drobno trgovino, neobhodno potrebno 
za vsakdanje življenje, ki pa ni bila v nikakoršni zvezi 
z trgovskimi podvzetji, s katerimi sta takrat bogateli 
Grška in Kartago.

Padec rimske republike je predstavljal dobo ne
zaslišane bahatosti, ki je tudi trajala za časa cesarjev, 
da, še celo zrasla. Obogačeni ropom pri vseh podvr
ženih narodih, niso se patriciji strašili največjih stroškov, 
samo da so mogli ustreči svoji užitkaželjnosti. Vse 
krajine takrat znanega sveta so morale plačevati Rim
ljanom davek; posebni trgovski uslužbenci so bili 
določeni, da preskrbijo dovoz iz provincije. Vsa ta 
podjetja so proizvajale trgovske družbe, podobne onim, 
ki so nastale koncem 4. stoletja pr. Kr. pri nekterih 
jutrovih narodih v svrho pobiranja davka in izpeljave 
javnih del.

Rim je gradil premnoge ceste, ne tako v trgo
vinske svrhe, kakor v vojaške ter tako spojeval raz
lična mesta svoje ogromne države. Ali te ceste so ipak 
bile v prospeh trgovskim zvezam med narodi, ki so 
jih več ali manj Feničani in Grki s trgovino seznanili. 
H koncu rimskega gospodstva so proizvajale Španija, 
britski otoki in posebno Galija velepomembno trgo
vino, katere glavnim predmetem so bili obrtni izdelki 
in žito.

Ali razpad rimske države je bil z vsakim dnem 
očividnejši. Nedostatek stroge discipline v legijah je 
povzročil da so bili pritegnjeni barbari, kteri tvarjajoč 
s početka pomožne čete, so postali pozneje prepo
trebni, obvladali zemljo, ki je tvorila rimsko Galijo, 
opustošili Italijo, in koncem 4. stoletja je poginilo pod 
njih navalom vse, kar je še ostalo od zapadnorimske 
države.

Zmagujočemu barbarstvu pa se ni posrečilo uni
čiti rimske civilizacije. Napredek v trgovini je prisilil 
razne narode k sprejemu posebnih pravil, k upeljavi 
novih kreditnih in izmenjevalnih sredstev; narodi sta
rega veka in pozneje Grki so že poznali tekoči račun 
in menične vpise, dasi v nepopolni obliki. Rim, kakor 
dedič teh tradicij, jih je še spopolnil ; te tradicije, ki 
so bile v bizantinskem cesarstvu in morda tudi v Italiji 
mnogo negovane so prispevale k razvoju italjanskih 
ljudovlad. Tudi pravo, ki je v Rimu veljalo ni zaniklo 
v temotah srednjega veka. Izpočetka se je tikalo to 
pravo samo vseobčih državljanskih stvari, torej me
ščansko pravo. Ali brzo se je moralo izdati za tujince 
posebno pravo, ki se je razlikovalo od prava rimskih
občanov se tičočega in je imelo za temelj navade
trgovcev in pripadnikov vseh v Rimu naseljenih na
rodnosti ter je bilo brez vseh zavitih formul in
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barbarskih pravil. Vsled upliva grške kulture, vsled 
proučevanja trgovske zakonodaje drugih narodov, vsled 
dela učenih pravnikov je zadobilo to novo ljudskosti 
in enakosti primerjenejše pravo sčasoma veljavo za 
vse državljane brez razlike. Napram ius civitatis, pravu 
mestnemu, državljanskemu je bilo vpeljano ius gen
tium, mednarodno pravo, ki je za nekoliko stoletij 
pozneje postalo temelj našega modernega prava.

(Dalje prih.)

Najvažnejše določbe o pristojbinah 
(kolkih in procentah.)*)

Spisal V. Žun.

1. Od česa se plačujejo pristojbine?

Po postavi z dne 9. februarja 1850, št. 50 drž. j 
zak., ki je še sedaj splošno veljavna, se plačujejo pri
stojbine, bodisi v kolkih, bodisi neposredno v denarju :

A) od pravnih poslov, oziroma pravnih listin ;
B) od prenosa imovine radi smrti;
C) od izpričeval o osebnih lastnostih in dejstvih 

ter trgovskih knjig;
D) od nekaterih spisov in uradnih dejanj, zlasti 

vlog, vpiskov in uradnih odpravkov (razsodb);
E) pristojbinski ekvivalent od nepremične in pre

mične imovine ustanov, beneficijev, cerkev, 
društev, zavodov itd., ki nas pa ne more to
liko zanimati.

Oglejmo si prve štiri točke natančneje:
A) Pravni posli (pravna opravila) so oni posli,

ki po državljanskem zakoniku pravice vtemeljujejo, 
prenašajo, utrjujejo, izpreminjajo ali odpravljajo. S ta
kimi pravnimi posli imamo opraviti vsak dan, kajpada 
nam večkrat, pravniška imena niso tako znana.

Tak pravni posel je n. pr. darilo, posojilo, kup, 
menjava, ker se z vsemi temi kaka pravica ali vtemelji J 
ali prenese (n. pr. pri kupu) ali izpreminja ali odpravlja, j 
Pravni posli n. pr. kup, menjava itd. pa so podvrženi ( 
pristojbinam le tedaj, če se je o njih kaj zapisalo ali j 
pravniško rečeno, če se je napravila kaka listina. J 
Jaz lahko prodam svojo kravo sosedu kadar hočem ' 
in nama s kupcem ni treba plačati nobenih pristojbin. 
Če pa o t>m kupu napraviva kako pismeno pogodbo, 
tedaj morava plačati pristojbino v znesku, o katerem 
se bo govorilo pozneje.

Imamo pa vendar v življenju pravne posle, od 
katerih se mora plačati pristojbina, ne da bi se o 
njih napravila k ak a 1 i s ti n a. Taki pravni posli so :

1. Prenos imovinske pravice na nepre
mičninah bodisi za denar ali brezplačno. Če. kdo 
proda ali podari komu brez posebne pismene pogodbe

*) Pri tem spisu sem se opiral na Manzevo izdajo pristoj- 
binskega zakona in pa dr. Roschnikovo knjigo o pristojbinah.

svojo njivo — njiva je nepremičnina, ker se ne more 
premakniti iz enega kraja na drugega — mora plačati 
pristojbino vkjub temu. Istotako se mora plačati pri
stojbina, če kdo brez posebne listine izroči komu za 
plačilo ali brezplačno služnost užitka ali porabe kake 
nepremičnine, recimo, če v prejšnjem slučaju kdo do
voli, da sme drug uživati njegovo njivo do smrti, 
čeprav o tem poslu nista napravila nobene pismene 
pogodbe.

2. Darila premičnin za slučaj smrti, to 
se pravi, če podarjena stvar na pr. denar, zlatnina, 
pohištvo pripade darovancu šele, ko je darovalec umrl. 
Če se podarijo nepremičnine, se seveda tudi mora pla
čati pristojbino, kakor smo že omenili pri točki 1.

B) Prenos imovine (premoženja) radi smrti 
je brez izjeme podvržen pristojbinam.

C) Katera izpričevala, ki potrjujeje dejanske 
razmere, osebne lastnosti in dejstva, kakor tudi katere 
knjige trgovcev, obrtnikov, notarjev in dr. so podvržene 
pristojbini, se določuje v tarifih 116, 117, 59 in 74, 
o katerih se bo še razpravljalo. (Pristojbinska postava 
ima namreč tudi tarif, v katerem so v abecednem redu 
naznačeni pravni posli, uradna dejanja, spisi itd., ki 
so podvrženi pristojbini in poleg vsakega takega prav
nega posla itd. je naznačena tudi pristojbina, ki se 
mora plačati od njega).

D) Med spisi in uradnimi dejanji, podvrženimi 
pristojbinam, imenujemo sledeče :

1. Vloge z duplikati, prepisi in prilogami, ki 
se vlože pri cesarju, državnem zboru, deželnem ali 
občinskemu odboru, dalje pri državnih, deželnih in 
občinskih uradih.

2. Vpisi v zemljiško knjigo, s katerimi naj bi se 
pridobile kake stvarne pravice na pr. lastnina kakega 
posestva.

3. Vpisi v imenik advokatov.
4. Nekateri posebni v pristojbinskem zakoniku 

zaznamovani uradni odpravki (izgotovitve). Sem 
spadajo predvsem razsodbe, prepisi, vidimiranja, do
movinski in potni listi, protokoli (zapisniki), dekreti 
in koncesije.

2. Kako se razdele pristojbine?

Pristojbine so ali stalne ali se pa ravnajo po 
vrednosti predmeta, od katerega ali radi katerega se 
plačujejo. Zadnje vrste pristojbine, ki se tudi imenujejo 
vrednostne pristojbine se zopet ločijo vpristojbinepo 
lestvici (skali) invprocentuvalne pristojbine. 
Če kdo vloži pri okrajnem glavarstvu prošnjo, da bi 
se mu podelila gostilniška koncesija ali sploh kaka 
obrtna pravica, mora prošnjo kolkovati s kolkom na 
deželi za tri krone, v Ljubljani za 6 kron in sicer v 
vsakem slučaju, naj bo gostilna še tako velika in naj 
se koncesija razteza na vse pravice ali pa samo na
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točenje vina (le na število prebivalcev se mora v tem 
slučaju ozirati). Tako pristojbino imenujemo stalno.

V vsaki pratiki in v vsakem koledarju se nahaja 
posebna, v tri dele razdeljena lestvica (skala) za pri
stojbine. Ta lestvica nam kaže, kako pristojbino je 
treba plačati, oziroma kak kolek se potrebuje, če kdo 
napravi kako lestvičnim pristojbinam podvrženo listino 
i. t. d. Za vzgled bo zadostovalo to-le:

Učitelj Ivan Mihelič ima 1200 kron plače na leto. 
Vsak mesec potegne plače v znesku 100 K. Prejem 
tega zneska pa mora potrditi s pobotnico, ker brez 
pobotnice bi mu pri davkariji ne izplačali plače. Po
botnice so podvržene pristojbinam po lestvici II, katere 
pristojbine se plačujejo s kolkom in ne v denarju. Od 
zneska 100 K je po tej lestvici treba kolka za 38 vin.

Procentuvalne pristojbine se ravnajo po vrednosti 
predmeta. Mislimo si, da oče podari svojemu sinu za 
slučaj smrti premičnino (opravo), vredno 2015 kron. 
Od te daritve je treba plačati procentuvalno pristojbino 
(percente) in sicer 1°/,, od vrednosti. Pri tem je pa še 
pripomniti, da se pristojbinam podvrženi zneski za
okrožijo tako, da so deljivi s številko 40. Zgornja 
vsota 2015 kron ni deljiva s 40; zato se zaokroži na 
2040; od tega se plača 1% pristojbina, ki znaša tedaj 
20 K 40 vin. Razen tega se pri procentuvalnih pri
stojbinah še plača 25% doklade k tej prvotni pristoj
bini; torej bo v našem slučaju znašala vsa pristojbina 
25 kron 50 vinarjev.

Ta doklada (pribitek) se pa ne plačuje pri pre
nosu (kupu ali darilu) nepremičnin, na kar se bomo 
še sklicevali.

Že poprej smo omenili, da se pristojbine pobirajo 
ali v denarju pri davkarijah (neposredne pristojbine) 
ali pa v kolkih, ki se pritisnejo na listino, ki je pod
vržena pristojbini.

3. Katere pristojbine se plačujejo na prvi in katere 
na drugi način.

V splošnem velja pravilo, da se stalne pri
stojbine in pristojbine p o 1 estvi ci p obir a j o 
v kolkih, procentuvalne pristojbine pa ne
posredno, to je v denarju.

Vendar pa je izšlo nekaj naredb, po katerih se 
je to splošno pravilo nekoliko izpremenilo. Tako se 
more, ako bi pristojbina po lestvici znašala več nego 
50 kron, to vplačati v denarju. Procentuvalne pristoj
bine pa se izjemoma pobirajo v kolkih:

a) pri daritvi premičnin, če pristojbina s pribitkom*) 
vred ne presega 50 kron;

b) pri vpisih v javne (zemljiške itd.) knjige, od 
katerih je plačati % % s 25% pribitkom pristoj
bin, če pristojbina s pribitkom ne presega 10 K;

*) Pribitek znaša, kakor zgoraj omenjeno, 25% prvotne 
pristojbine.

c) ako se zapuščine obravnavajo pri sodišču in ob
stoji zapuščina samo iz premičnih stvari ter ne 
znaša pristojbina s pribitkom vred več nego 
50 kron, se plačuje ta tudi v kolkih.
V teh treh slučajih se smejo tudi višje pristojbine

(če presegajo 50 kron, oziroma 10 kron) poravnati v 
kolkih ali pa v denarju. (Dalje prih.)

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Druga redna seja se je vršila dne 26. maja ob 8. uri 

zvečer v knjižnici „Narodnega doma“ v Celju ob navzočnosti 
predsednika g. Stermeckega, obeh podpredsednikov gg. Peto- 
varja in Smertnika ter odbornikov gg. Anderwald, Diehl, 
Leškovšek, Peternel in Ravnikar.

Predsednik otvori sejo in predlaga, da bi se do konca teko
čega leta inseriralo po dosedanjem načinu v časopisju, v mesecu 
juliju in avgustu naj se skupno inseriranje prekine in ta, na ta 
način prihranjeni znesek porabi za vabila k skupni reklami za 
bodoče leto, ki pa naj bo kaj novega in sicer v obliki plakata, ki 
se naj porazdeli po vseh slovenskih gostilnah, kakor tudi po poso
jilnicah in javnih narodnih zavodih.

Po precej živahni debati se pride do zaključka, da bo naj
bolje kazalo izdati v velikem številu plakate s primernim pozivnim 
napisom k podpiranju narodnih trgovcev, zavodov in obrtnikov, na 
katerem bodo po krajih razdeljeno, razvidni brezizjemno vsi narodni 
trgovci itd. Gospod predsednik prevzame nalogo skrbeti za pred
priprave in proračun ter se potem v tej zadevi skliče še posebna seja.

Gospod P e to v ar poroča, da je letošnja razstava v Pragi 
za trgovstvo velikanskega pomena in to tembolj, ker take razstave 
že dolgo v Avstriji ni bilo in ker jo priredi naš bratski narod.

Zanimanje med trgovci vtegne biti precejšnje in je upanje, 
da se vsaj 10 slovenskih trgovcev in nastavljencev iz Štajerske 
vdeleži razstave.

Skupni stroški za potovanje v Prago bi znašali za osebo 
prilično okoli 250 kron in to bi z ozirom na redki in velevažni 
pomen mogel marsikdo žrtvovati. Najpripravnejši čas bi bil v juliju 
ali v avgustu, ker ta čas kupčija najbolj miruje in bi se ob tej 
priliki najložje dalo čas izrabiti.

Sklene se stopiti v dogovor z bratskim trgovskim društvom 
„Merkur" v Ljubljani, ki se tudi namerava vdeležiti razstave in 
tudi s slovenskim trgovskim društvom v Mariboru, kajti skupno 
potovanje bi bilo na vsak način velikega pomena, ker bi se večji 
korporaciji šlo v vsakem oziru bolj na roke, kakor pa posameznikom.

Nadalje se sklene pripraviti ves materijal za nabiranje članov 
k trgovskemu bolniškemu društvu, da bo moglo, ako ga vlada 
potrdi, takoj začeti z delovanjem.

Gosp. Smertnik poroča, da se je vdeležil seje „Narodnega 
sveta", ki je sklenil predvsem sestaviti imenik slovenskih trgovcev, 
obrtnikov in podjetij na Štajerskem in obljubil v zmislu prošnje 
slov. društva v Celju delovati v obrambo slovenske trgovine.

Nadalje se razpravlja o važnih zadevah, s katerimi pa pride 
društvo na dan, ko bodo za to dani potrebni pogoji.

*
Poziv! Dasi smo opetovanokrat opozorili naše cenjene člane, 

da se imenuje naše društvo „Slov. trgovsko društvo“ v Celju, 
dobivamo še vedno naslovljene dopise z „Merkur“. Ker je v 
Celju tudi trgovina „Merkur“, pridejo dopisi tej tvrdki v roke, 
razen tega je dobila tudi ta trgovina plačilo za naše društvo, kar 
povzroča tvrdki kakor društvu le nepotrebnega dela. Naslavlja naj 
se torej le: „Slovensko trgovsko društvo“ v Celju.
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„Narodni svet za Štajersko“ je obrnil na posredovanje 
g. Jos. Smertnika posebno pozornost razvoju trgovine in obrta na 
Južnoštajerskem. Prvo delo, katero je sklenil „Narodni svet“ takoj 
izvršiti, je, zbrati statističen materijal o vseh obstoječih trgovinah, 
industrijskih podjetjih in obrtih, tako glede različnih strok, kakor 
tudi njih obsega, da dobimo točen pregled, kaj smo že dosegli na 
tem polju in kje je nam treba zastaviti nove sile, da pospešimo 
razvoj trgovine in obrta. Zbrati bo tedaj podatke o slovenskih in 
nemških podjetjih. V statističnih polah se bodo nahajale razen 
strokovnih razpredelitev tudi rubrike z vprašanji: „Kakšne nadar
jenosti je lastnik podjetja, ali občuje v svoji rodbini slovensko in 
če jo vzgaja v slovensko-narodnem duhu, kje dobavlja blago, ali 
je reelen itd.

To ogromno delo se bo izvršilo s pomočjo učiteljske orga
nizacije, ki si bo s tem pridobila velikansko zaslugo za gospodarski 
razvoj našega naroda.

Nadalje je sklenil „Narodni svet“ ustanoviti poseben fond, 
s pomočjo katerega bode pospeševal etabliranje dobrih in značajnih 
trgovskih sotrudnikov v ponemčenih krajih. „Narodni svet“ bo 
nabiral prispevke od denarnih zavodov in trgovcev. Nadeja se, da 
bodo podpirali tako važen namen ne samo štajerski denarni zavodi, 
temveč da bo imelo za te tudi naše središče zmisel in srce ter 
da bo podpiralo obmejne bojevnike gmotno in moralno.

Raznoterosti.
Jubilejna razstava v Pragi. V zadnji plenarni seji trgovske 

in obrtniške zbornice za Kranjsko je bil soglasno sprejet sledeči 
predlog zborn. člana g. Ivana Hribarja: „Zborničnemu predsedstvu 
se naroča, da uvažuje, ali bi ne kazalo, da trgovska in obrtniška 
zbornica Kranjska prevzame inicijativo, da se naši trgovci in obrt
niki v čim večjem številu odpravijo v Prago, ogledat si jubilejsko 
razstavo, katero je priredila tamošnja trgovska 'in obrtniška zbor
nica.“ Kakor smo poizvedeli, vrši sedaj - zbornično predsedstvo po
izvedbe glede tega, kateri čas bi bil za skupen obisk najpriprav- 
nejši kakor tudi o tem, na kakšen način naj bi se izvršil skupen 
obisk. O izidu in uspehu obveščeni bodo interesentje po oklicih v 
dnevnikih. — Jubilejsko razstavo je obiskalo na binkoštno nedeljo 
67.312, ponedeljek 53.793 ljudi in je število doseglo v torek 9. t. m. 
317.572 obiskovalcev.

*
Poljski trgovci na slovanskem kongresu v Pragi. Na

prvi slovanski trgovski kongres je došlo iz avstrijske, ruske in 
nemške Poljske nad 600 poljskih trgovcev. Češki trgovci so jih 
kaj svečano in navdušeno sprejeli in jim je tudi praški občinski 
svet priredil v nedeljo 8. t. m. slavnostni pozdrav v mestni hiši, 
ki so se ga udeležili župan dr. Groš, oba podžupana in občinski 
svetniki ter zastopniki čeških trgovskih organizacij. Pozdravni govor 
je imel župan dr. Groš, ki je povdarjal svoje veselje, da so se 
Poljaki pridružili slovanski vzajemnosti, ki se danes pokaže tudi 
na gospodarskem polju. Prišli ste, je rekel, da vidite in se pre
pričate o procvitu in razvoju naše industrije in trgovine in da se 
dogovorite glede sklepanja kupčijskih zvez med češkimi, in polj
skimi trgovci. Moja želja je, da bi zlasti na polju trgovine in 
industrije nastopila med obema narodoma najživahnejša izmenjava 
trgovskih predmetov, da se. bomo vsled tega mogli emancipirati 
od vpliva naših nasprotnikov, ki se bojujejo proti našim najsve
tejšim pravicam, a kljub temu vlečejo največje koristi od nas. 
Upam, da bo imel Vaš prihod za Vas in nas najboljši uspeh ter 
v najkrajšem času pokazal, kako blizu si stojita naša naroda in 
kako lahko dosežemo s skupnim delom ono vplivno stališče, ki 
gre po vsej pravici nam Slovanom v tej državi. V svojih odgo
vorih so zlasti Poljaki iz Poznanjskega poveličavali Čehe kot 
krepak, svoboden in delaven narod, ki se je z lastno močjo osvo

bodil pritiska pangermanizma, ter so želeli, da bi češki izdelki iz
podrinili nemški uvoz na Poljsko. Češko trgovsko društvo Merkur 
je priredilo poljskim gostom v svojih krasno ozaljšanih prostorih 
vin h’onneur, ki so se ga udeležili župan dr. Groš, bivši trgovski 
minister dr. Fort in drugi zastopniki. Predsednik Merkurja, vele- 
industrijalec Häusler je v svojem pozdravu povdarjal, da društvo 
Merkur že vedno podpira vsa stremljenja v dosego gospodarske 
samostojnosti slovanskih narodov. Govornik je prepričan, da bodo 
gospodarske zveze in solidarnost na polju trgovine in industrije 
tvorile neizogibno podlago za nadaljni razvoj samostojnosti in moči 
celokupnega slovanstva. Bivši minister dr. Fort je označil ta dan 
kot velik praznik čeških trgovcev.

O vprašanju znižanja sladkornega davka. Malo upanja 
je sicer, da bi se doseglo tako znižanje, kljub temu, da je vlada 
svoj čas dala obljubo, da izvede redukcijo sladkornega davka in 
kljub temu, da baš sedaj namerava zvišati tudi davek na žganje 
za 50 K, tako da bo v bodoče znašal 140 K. Vendar se je vršil 
začetkom tega meseca v Pragi velik sestanek rafinatorjev in to
varnarjev sladkorja .cele osrednje Evrope v Pragi v svrho dosege 
znižanja sladkornega davka. Ta impozantni shod se je zaključil z 
ostrim protestom proti sklepu bilančne komisije gospodske zbor
nice, s katerim se je le-ta izrekla, da ne odobri predlaganega zni
žanja davka, za katero se je zavzel državni zbor. Protestna izjava 
zborovalcev se obrača do vlade, naj le-ta izvede obljubljeno reduk
cijo davka ne oziraje se na sklep bilančne komisije gospodske 
zbornice in to tembolj, ker tudi konzumentje žele znižanje davka 
in bi se vsled znižane davščine in tako omogočene redukcije cene 
pri prodaji sladkorja brezdvomno povišal konzum domačega slad
korja in sladkornih izdelkov. S tem bi se kolikor toliko izenačili 
tozadevni dohodki države, in pomagano ne bi bilo na ta način 
samo konzumentom in producentom, ampak tudi državi sami.

—en.

Lepi uspehi industrije železnine v Avstriji. Po najnovej
ših poročilih z Dunaja so letošnji uspehi železninske industrije v 
Avstriji in to posebno na Češkem, jako ugodni. Tako izkazuje 
„Praška industrijalna družba za železnino“ za dobo od prošlega 
julija do aprila letošnjega leta dobiček, ki je za celih 800.000 K 
večji od dobička istega razdobja v preteklem letu. Tudi „češka 
montanska družba" zaznamuje 50.000 K več dobička kot v prošlem 
letu. Značilno je, da se je v zadnjem letu prodalo za okroglo 
150.000 kvintalov več predmetov iz kovanega železa nego v pre
teklem in da je n. pr. prej omenjena Praška industrijalna družba 
za nad 200.000 kvintalov neobdelanega železa v Nemčiji in Angliji 
prodala. Naravno je, da bodo češke delniške družbe železninskih 
podjetij delničarjem letos delile mastno povišane dividende, —en.

;t;

Adjustiranje pošiljatev carine prostih vzorcev. Trgovinsko 
ministrstvo je naznanilo trgovski in obrtniški zbornici v Ljubljani, 
da je bilo srbskim carinskim oblastvom pred kratkim naročeno, 
naj obstoječe predpise glede adjustiranja pošiljatev carine prostih 
vzorcev blaga brez vrednosti s strožjo natančnostjo, kakor doslej, 
izvršujejo. Osobito vzorci tekstilnega blaga morajo biti vedno pri
krojeni na predpisano mero 20 X 30 cm.

Kartel usnjarjev v Avstro-Ogrski. Dne 27. prošlega me
seca se je sklenil na Dunaju kartel, ki je velikega pomena za 
trgovino z usnjem, posebno z usnjem za obutalne podplate. V ta 
kartel so se združili vsi veliki tovarnarji usnja Avstro-Ogrske, ki 
predstavljajo približno 80 odstotkov cele usnjarske produkcije v 
monarhiji. Le-ta produkcija je silno velika in vsled tega tudi 
trgovina z usnjem v Avstro-Ogrski državi velepomembna in izvan
redno razvita ; posebno v Avstrijski polovici je usnjarska produkcija
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izredno velika in se tu na teden obdela okoli 300.000 celih kož, 
dočim jih Ogrska producira do 10.000 na teden, tako da se ceni 
skupna produkcija v obeh državnih polovicah na okroglih 80 mi
lijonov kron. Od teh 80 milijonov kron bo odslej 80 odstotkov 
vezanih na kartel, katere številke nam najbolj jasno kažejo važnost 
te najnovejše industrijalne združitve. Namen imenovanega kartela 
je, urediti ter omejiti avstro-ogrsko usnjarsko produkcijo, ne pa 
morda znižati cene produktom, gre se torej za velikost produkcije, 
ki naj se uravna in prilagodi potrebi konzuma, ne pa za cene, ki 
naj ostanejo dosedanje. Vse v usnjarski kartel združene tvrdke bodo 
prodajale svoje proizvode izključno le po dveh neodvisnih kon
zorcijih, ki bodeta izvrševala ta posel komisijskim potom ter imela 
po en sedež v Avstriji, oziroma v Ogrski. Eksport v Bosno bo 
oskrboval izključno le ogrski konzorcij. Velike dobičke bo prinašal 
ta kartel brezdvomno usnjarskim engrosistom, ki bodo odslej 
lahko nabavljali svoje zaloge neposredno pri konzorcijih da jih 
potem razpečajo tovarnarjem obutal ter detajlnim odjemalcem, 
dočim so ti odjemalci na drobno kupovali direktno pri velikih 
tovarnarjih usnja, ne meneč se za engrosiste. Kartelarna konzor
cija bosta čez mesec dnij bržkone že delovala. —en.

$

Državno društvo avstrijskih bančnih in hranilničnih 
uradnikov je imelo 23. maja t. 1. na Dunaju svoj prvi redni 
občni zbor. Zastopane so bile vse podružnice, iz južnih dežel 
Gradec, Celovec in Trst. Društvo šteje 4745 članov in se je zvišal 
prispevek od 6 na 12 kron letno. Razpravljalo se je o važnih 
stanovskih točkah, zlasti o nedeljskem počitku in o dopustu.

*

Otvoritev novih železniških prog leta 1907. V avstro- 
ogrski monarhiji se je lansko leto otvorilo 387.734 km novih 
železnic (proti 1,312.655 km leta 1906). Od novih prog odpade na 
Avstrijsko 124.104 km in na Ogrsko 263 630 km.

Češka industrijska banka ustanovi v najkrajšem času na 
Dunaju svojo podružnico. To je že tretja češka podružnica, — 
imata jih že živnostenska banka in centralna banka čeških hra
nilnic. To nam kaže gospodarski napredek žilavega češkega 
naroda, od katerega se moramo Slovenci še veliko, veliko naučiti.

Društvene vesti.
Za podpredsednika trgovske in obrtniške zbornice za 

Kranjsko je bil izvoljen v zadnji seji zbornice gospod Ivan Mejač, 
trgovec v Ljubljani. Z vsem zadovoljstvom smo sprejeli vest o 
častni ti izvolitvi in se usojamo izrekati novemu zborničnemu pod
predsedniku, ki je vzoren naroden trgovec in je bil vedno vnet 
član našega društva, svoje prisrčne čestitke, združene z iskreno 
željo, da ohrani tudi v nadalje naklonjenost naši trgovski orga
nizaciji. *

Odborova seja dne 25. maja. Ob navzočnosti 13 gg. od
bornikov otvarja I. podpredsednik gosp. L il leg sejo, imenuje za 
overovatelja zapisnika gg. Kesslerja in Skerbinca ter med drugim 
naznanja, da sta umrla društvenika gg. Ivan Majdič, veletržec v 
Kranju in Franc Kollmann, veletržec v Ljubljani. Glede po
grebov se je potrebno ukrenilo. V znak sožalja so vstali navzoči 
raz stole. Poročili tajnika in vodje posredovalnice se vzameta na 
znanje; istotako se vzame po daljši debati na znanje poročilo 
načelnika veseličnega odseka g. Ivana Jebačina. Odbor sklene, 
da se naše društvo ne odzove vabilu na slovanski trgovski kongres 
v Pragi dne 7. in 8. junija, ker se pripravlja iz Ljubljane posebni

vlak za obisk razstave v Pragi in bo ob tej priliki slovensko 
trgovstvo v večjem številu poletelo v Prago ; sklene se pa kongres 
pozdraviti. Slednjič se sklene na predlog dr. Windischerja otvoriti 
pisarno za prevajanje iz tujih jezikov tudi za nečlane in sicer proti 
povrnitvi faktičnih stroškov. Nato ob 10. uri 50 minut konec seje. 

*
Kako podpirajo Čehi domačo industrijo. Splošno je znano, 

da se češki narod strogo ravna po geslu „Svoji.k svojim“ in da 
je ravno s tem najbolj pospešil razvoj češke narodne industrije. 
Po vsakem predmetu, ki ga je pričel izdelovati češki obrtnik ali 
podjetnik, je z veseljem seglo na sto in stotisoče rok in v kratkem 
se je tako udomačilo v čeških obiteljih mnogo najraznovrstnejših 
čeških izdelkov, narodni industriji pa je bil s tem zagotovljen ob
stanek in temelj za najlepšo bodočnost. Posnemanja vreden vzgled 
so nam podali Čehi pri kupovanju kavne primesi (cikorije), katere 
uporaba je danes razširjena povsod. Pred približno desetimi leti še 
ni bilo nobene večje češke tovarne za izdelovanje kavnih suro
gatov in so bila večina vsa podjetja te vrste v nemških rokah. 
Ko pa se je ustanovila v Kolinu velika češka tovarna za kavne 
primesi, so pričeli češki trgovci s tako vnemo uvajati izdelke tega 
podjetja, da se je morala nemška konkurenca v kratkem umakniti. 
Tudi slovenskim trgovcem se baš pri tem predmetu nudi lepa pri
lika, da koristijo domači stvari in naročajo izdelke iz Prve jugo
slovanske tovarne za kavne surogate v Ljubljani, katere lastnik je 
gosp. Ivan Jebačin, ter priporočajo svojim odjemalcem predvsem 
izvrstno „Zvezdno" kavno primes, ki prav nič ne zaostaja za po
dobnim nemškim blagom. Od te tvrdke imajo razna narodna 
društva lepe koristi, ki bi se znatno povečale, ko bi vsaka Slo
venka kupovala ta izdelek. Tudi naše društvo je zopet prejelo od 
omenjene tvrdke znesek 100 K ter ob tej priliki vsakemu zaved
nemu Slovencu priporoča njene izdelke.

Čeke so poslali gg.: Neimenovan, Postojna; Jos. Rus, 
Ljubljana; Friderik Skušek, Metlika; D. Šetinc, Vrhnika; Jos. 
Ur e k, Idrija; Alojzij Gatsch, Kostanjevica. Lepa hvala!

*
Vrtna veselica. Kakor smo že poročali, priredi naše društvo 

v nedeljo, dne 5. julija na vrtu „Narodnega doma" veliko vrtno 
veselico. Vabilo k tej veselici prinašamo na drugem mestu. Tu 
omenjamo le, da so pokroviteljstvo veselice prevzele velerodne 
narodne dame, na čelu jim gospa Franja dr. Tavčarjeva. Kakor 
je v zimski sezoni posvetil odbor vse svoje moči za učne tečaje, 
predavanja itd., tako mu je sedaj skrbeti za gmotno stran društva. 
V društvenih prostorih vlada vsak dan živahno vrvenje; pomnoženi 
veselični odsek se pripravlja za veselico, pevski zbor pa, ki bo pri 
veselici sodeloval, vadi pesmi. Potrudili se bomo, da ta veselica 
uspe tako, da bo vredna sovrstnica svojim prednicam. Vabimo tedaj 
gg. društvenike in prijatelje društva, da se udeleže te veselice, 
katere dobiček je namenjen podpornemu in zakladu za „Trgovski 
dom“. Prosimo Vas tudi, darned svojimi tovariši delujete za obisk 
te prireditve, kajti čim večja udeležba, tem lepši uspeh. Veselica 
se vrši ob vsakem vremenu, in sicer ob slabem vremenu v „So
kolovi dvorani“.

Za našo veselico dne 5. julija vlada veliko zanimanje; čuje 
se, da jo namerava posetiti tudi izvenljubljansko trgovstvo. Zato 
Vas vabimo gg. vnanji člani in prijatelji društva še posebej k ude
ležbi. Hkrati pa naznanjamo, da bo na dan prireditve dopoldne 
od 8—12 ure in popoldne od 2—6 ure društvena pisarna (Narodni 
dom) za vnanje člane odprta. To je društvo odredilo vsled tega, 
da da priliko vnanjim članom, da dobe kaka pojasnila itd.

*
Vabilo na veselico. Slovensko trgovsko društvo „Merkur“ 

priredi v nedeljo, dne 5. julija 1908 na vrtu „Narodnega doma“ v
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Ljubljani pod pokroviteljstvom narodnih dam v prid zakladu za 
„Trgovski dom“ in zakladu za podpiranje onemoglih članov veliko 
vrtno veselico. Spored: 1. Petje pevskega zbora slovenskega trgov
skega društva „Merkur“. 2. Sodeluje slav. „Društvena godba“. 
3. Ples v Sokolovi dvorani s sodelovanjem slav. „Ljubljanskega 
okteta". 4. Srečolov, paviljoni za jestvine, pivo in vino, kavarna, 
slaščičarna itd. Cene solidne. Pričetek ob 4. uri popoldne. Vstop
nina 60 vin. za osebo, otroci pod 10 let so vstopnine prosti. K obilni 
udeležbi vabi odbor.

Zahvala. Naš član g. Ivan Kenda, restavrater v Švicariji, 
je odstopil za našo veselico svoj priznani oktet od 9. ure naprej v 
svrho sviranja pri plesu v Sokolovi dvorani. Odbor izreka g. Kendi 
za s tem izkazano naklonjenost našemu društvu svojo toplo zahvalo.

*
Tečaj za lascino, ki ga je otvorilo naše društvo začetkom 

oktobra 1907, se je končal koncem maja t. 1. ter je trajal 8 mesecev. 
Pouk je vodil g. dr. Robert Eržen; vspeh je bil izboren. Dolžnost 
nas veže, da izrečemo v svojem in v imenu obiskovateljev tečaja 
g. dr. Erženu iskreno zahvalo za njegov trud s prošnjo, da nam 
ohrani svojo dosedanjo naklonjenost tudi v bodoče.

*

Umrla je dne 10. junija t. 1. blagorodna gospa Josipina 
Schiffrer, soproga našega vrlega člana Frana Schiffrerja, potnika 
tvrdke Souvan v Ljubljani. Pevski zbor našega društva je zapel 
blagi ranjki 2 pesmi kot zadnji pozdrav. Žalujočim naše odkrito 
sožalje!

Izkaz posredovalnice slovenskega trgovskega društva 
„Merkur“ v Ljubljani. V službo se sprejmejo: 1 poslovodja,
1 kontorist, 2 pomočnika mešane stroke, 3 pomočniki špecerijske 
stroke, 1 pomočnik manufakturne stroke, 2 pomočnika železninske 
stroke, 2 kontoristinji, 5 prodajalk, 4 učence. Službe iščejo:
2 kontorista in 4 knjigovodje, 16 pomočnikov mešane stroke, 4 po
močniki špecerijske stroke, 2 pomočnika manufakturne stroke, 3 
pomočniki železninske stroke, 2 pomočnika modne in galante
rijske stroke, 14 kontoristinj, 5 blagajničark, 6 prodajalk. Posredo
valnica posluje za delodajalce popolnoma brezplačno, za delojemalce 
proti majhni odškodnini.

Trgovsko-obrtna zadruga v Ljubljani.
Meseca maja je bilo vloženih................................. K 83.378'87

„ „ „ „ dvignjenih............................ „ 43.493'02
""K 39.465-63

Saldo koncem aprila...................................... .... . K 176.049 16
„ „ maja................................................K 215 514-79

Skupnega prometa koncem maja.............................K 4,479.859-90
V zadnjem času se je zlasti promet z inozemstvom znatno 

pomnožil, tako da znaša sedaj K 120.319'43. Z ozirom na to 
si je morala T. o. z. poiskati sukcesivno direktne zveze z vsemi 
večjimi inozemskimi tržišči, vsled česar zamore nuditi svojim kli
jentom tudi pri poslih z inozemstvom najkulantnejše kondicije. 
Interesiranim trgovcem priporočamo, da se pri vseh inozemskih 
transakcijah poslužujejo T. o. z.

Trgovsko-obrtno zadrugo v Ljubljani, naš novo

ustanovljeni kreditni zavod, priporočamo trgovcem 

in obrtnikom za nalaganje denarja, za inkaso, za 

denarna nakazila in vsakovrstne kreditne posle.

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!“

Agencija Merkur, Trst.
J. Ulčakar & Go.

Ulica Nicolò Machiavelli štev. 19. 
Telefon 1874.

Komisije in zastopstva.
Informacijska pisarna.

Jako ugoden lokal za

mesarja in krčmarja
z nekaj premoženjem se odda v bližini Maribora. 

Poizve se pri „Slov. trgov, društvu v Mariboru.

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.







SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega 
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.

Letnik V. V Ljubljani, dne 15. julija 1908. Št. 7.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
K pokojninskemu zakonu privatnih 

nastavljencev.
Spisal Silv. Škerbinec.

S 27. februarjem t. 1. je ministrstvo za notranje 
stvari naredbenim potom izdalo izvršilni predpis k 
pokojninskemu zakonu privatnih nastavljencev. Žalibog 
nima ta predpis nikakih natančnih podatkov o obsegu 
zavarovancev. Ministrstvo torej kljub izjavam o obsegu 
zavarovalne dolžnosti, ki jih je zahtevalo od vseh 
trgovskih in obrtnih zbornic, industrijskih zvez in drugih 
korporacij, kakor tudi od organizacij nastavljencev, ni 
prišlo do nobenega gotovega sklepa. To negotovost, 
katere kategorije nastavljencev se pritegnejo v zavaro
vanje, katere kategorije sme notranji minister v zmislu 
§ 1., zadnji odstavek, izključiti itd., to nejasnost zelo 
izrabljajo nasprotniki zakona, tako delodajalci kakor 
tudi nekateri delojemalci z namenom, da vzbude ne
zadovoljnost s tem zakonom. Neka skupina nastavljencev 
celo trdi, da bo ta zakon uničil trgovske pomočnike. 
Ne mine pa tudi nobeno zborovanje delodajalcev, v 
katerem se ne bi nasprotovalo zakonu. Ti so mnenja, 
da se bo vsemu, kar daje modernemu prometu impulze, 
industriji, izvozu in trgovini zelo škodovalo. V indu
strijskem svetu je pred kratkim zelo znamenit eksporter 
celo trdil, da ne bo mogel nadalje voditi svojega 
podjetja, ako stopi zakon v veljavo, ali pa bo moral 
le-to preložiti v inozemstvo. Takih pretiravanj nasprot
nikov zakona bi se lahko neštevilno naštelo !

Spričo napak, ki jih ima brezdvomno pokojninski 
zakon in ki so splošno znane, toda so se morale svoj 
čas sprejeti, da se ni vsega onemogočilo, bi se o iz- 
premembi nekaterih točk še lahko razpravljalo. Dati 
se pa mora zagotovilo, da se doba pričetka zavarovanja 
ne bo odgodila. Odstranitev teh napak se še lahko 
vedno zgodi in ko bodo na podlagi nekaj obratnih 
let znani statistični podatki o celem aparatu, ki se ima 
šele ustvariti, potem šele bo primerno in pravilno, da 
se izvrše izpremembe.

Da bi se zabranilo uveljavljenje s 1. januarjem 
leta 1909, se je v državnem zboru že vložil predlog,

i

naj se zakon novelira. Predlagano noveliranje naj bi 
vsebovalo naslednje izboljšave zakona: skrajšanje se
danje 10Letne karenčne dobe, primerna povprečna 
določitev osnovne rente kakor tudi vzgojevalnih pri
spevkov, polno povračilo vplačanih premij pri izstopu 
iz zavarovanja tudi moškim zavarovancem, opust 
omejitve postranskih zaslužkov, odstranitev določb, 
ki zahtevajo istočasno dobivanje bolniščin ali rent o 
priliki nezgode, zvišanje zlasti vdovskih in sirotinskih 
rent, zmanjžanje starostne meje, v kateri je nastavljenec 
dolžan pristopiti k zavarovanju ter dovoljenje državnega 
prispevka.

Dalje morajo biti določbe, ki se izrabljajo zoper 
ustanovitev nadomestnih zavodov, popolnoma jasno 
izražene in vprašanje zavarovalne dolžnosti tako for
mulirano, da se previdnosti oblastev in judikaturi 
prepusti kolikor mogoče majhen delokrog. Kot načelo 
bi moralo veljati, da se ta način zavarovanja naloži le 
onim poklicem, ki se smatrajo v resnici kot privatni 
uradniki in ki imajo res svoj življenski poklic v taki 
službi.

To so res lepe stvari, toda žal, da je njih večji del 
pri sedanji sestavi zakona neizvršljiv. Ni treba, da je 
človek zavarovalni matematik, da uvidi potrebo bistve
nega zvišanja premij, t. j. prispevkov delodajalcev in 
delojemalcev, ako naj se izpolnijo te zahteve, česar 
bi nihče bolj ne želel kakor zavarovanci sami.

Kar se tiče višjega državnega prispevka, se mora 
pripomniti, da bi se vlada sploh ne zanimala za stvar, 
ako bi privatni uradniki že naprej stavili takšno zahtevo. 
Zahteve, ki so se v državnem zboru stavile, je vlada 
odločno zavrnila. Bivši minister dr. pl. Korber je ob
ljubil za one kategorije penzijskega zavoda privatnih 
uradnikov, ki se enačijo plačilnim razredom delavskega 
zavarovanja, prispevke delavskega zavarovanja.

Omenjenemu predlogu v državnem zboru je prišel 
na pomoč industrijski svet z zavirajočo resolucijo, v 
kateri se nahaja, „da, ker se sliši, da se bo prisilno 
zavarovanje obrtnikov kmetskega stanu privzelo v 
splošni program starostnega in invaliditetnega zavaro
vanja, odpade vsak povod, da bi se posamezna skupina

7
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prebivalcev izvzela in njo edino izključilo od dobrot 
ljudskega zavarovanja, ki se ima z javnimi sredstvi 
podpirati. Zato se vlada nujno prosi, da predloži 
državnemu zboru zakonsko predlogo, vsled katere naj 
se zakon o penzijskem zavarovanju toliko časa ne 
uveljavi, dokler ni rešeno splošno zavarovanje in zava
rovanje privatnih uradnikov prilagođeno temu okvirju.“

Da se s to resolucijo industrijskega sveta name
rava le odgoditi uveljavljenje penzijskega zavarovanja, 
se najbolje iz tega razvidi, da še ni dovršena stvar, 
da bi se samostojno v obratih delujoče osebe pritegnile 
v starostno in invaliditetno zavarovanje in bode najbrže 
še dalj časa trpelo, predno se to odloči.

Upajmo, da se nasprotnikom zakona ne bo po
srečilo zabraniti že zakonito določeno uveljavljenje, 
kajti koliko škode bi trpel stan nastavljencev, ako bi 
se z zahtevo po noveliranju zavlačevalo aktiviranje 
penzijskega zavoda. Da bi pa zakon, ki ima že cesar
jevo sankcijo, sploh ne stopil v veljavo — in na to 
merijo v zadnji vrsti njegovi'nasprotniki — smatramo 
celo v Avstriji za nemogoče !

Zgodovina trgovine.
Spisal Franjo Krašovec.

(Dalje.)

II.
Padec rimskega cesarstva je dovršil razhod med 

zapadom in vzhodom, razdelil ves takrat znani svet 
na dva dela, ki sta si skozi več stoletij ostajala popol
noma tuja. Bila je to vzhodna marka, ki je deželam, 
njej spadajočim bolj po imenu kakor pa v resnici, 
vladala ter pri tem ostanke svojih sil izgubljala v 
krvavih bitvah. Na drugi strani pa so bili barbarski 
narodi, ki so si razdelili srednjo in vzhodno Evropo 
ustanavljajoč najprej kraljestvo, ki je vsak trenotek po 
delitvah in vojnah dobivalo druge oblike.

Posledice tega nemilega stanja je morala seveda 
tudi prenašati trgovina. Dasi oslabljena je vendar po- 
kazovala nekakšno delavnost v vzhodni marki. Radi 
svojega srečnega položaja se je trudil Carigrad po 
vzoru nekdanjega Bizanca, postati naslednik Rima ; 
izdaja državnega zakonika mu je pridobila še večje 
važnosti in to v dobi, ko so se v njem začele kupičiti 
znatne izmenjevalne zveze, podpirane od mogočnih 
bizantinskih carjev. Aleksandrija, ki je pripadala vzhod
nim cesarjem, je zalagala novo glavno mesto s hre
peneče pričakovanimi indijskimi izdelki. Ko pa je to 
mesto proti koncu sedmega stoletja prišlo pod arabsko 
vlado, so bile zveze razdrte. Takrat se je posrečilo 
Grški, zapreti zveze z Indijo po Črnem morju in Ta
tarskem, in stoletja so se po tej cesti dovažali dragi 
kameni, dišeče korenine, parfemi in drugo blago, ki

je bilo glavni predmet takratne trgovine. Bizantinski 
mornarji so bili navezani na Črno morje. V dobi, ko 
so se Grki in Arabci spojili, so se Benetke polastile 
te trgovine in kmalu se jim je posrečilo pognati grške 
mornarje iz sredozemskega in egejskega morja.

Avari, ki so bili naseljeni ob Dunavu, so tudi 
trgovali s Carigradom, ki so ga zalagali z izdelki za
padnih narodov. Bulgari so bili posredovalci trgovine 
med Carigradom in ozemljem Germanov, odkoder so 
se dovažali sužnji, orožje, kovine itd.; te zveze so 
prestale proti koncu desetega stoletja, ko je napočila 
vojna, v kateri so Bizantinci Bolgare premagali.

V Carigradu, ki je bil bolj izmenjevalno in po
sredovalno mesto, ni bilo posebne obrtne delavnosti; 
ali za vlade Justinijana je nastalo novo, uspešno pre
bujenje s svilorejo in izdelovanjem svile.

Napadi Arabcev niso imeli za posledico pogina 
trgovine; narobe: Arabci so se trudili, da vsemožnim 
načinom podprejo trgovino ter da ji pridobe potrebnih 
olajšav.

Trgovina je povrnila Tiru, Sidonu, Jeruzalemu, 
Trapezuntu vsaj deloma njih nekdanji pomen; obrt je 
bil vzrok razcvitu Bagdada, Ispahana, Damaska. Vele
trgovina je obogatila tudi Merv, Kabul, Gaznu, Harat; 
zveze Arabcev se niso omejevale samo na Indijo in 
buharska mesta, temveč so segale tudi na Kitajsko, 
najbrž tudi na Rusko.

Ne manje srečna je bila Afrika. Vsa trgovska 
mesta so se šopirila s tržnimi dvoranami in bazari; 
povsod so se stavile ceste in karavanseraji ; plovnost 
rek se je povzdignila, stavili so se novi mostovi ali pa 
stari popravljali.

Vpad Arabcev v Francijo je odvrnjen, ali v Španiji 
je povzročil padec zapadnogotskega kraljestva; samo 
nekoliko provincij je obvarovalo svojo neodvisnost. 
Arabci so našli Španijo izmrlo in na robu propasti, kajti 
izborna zemlja je bila pomanjkljivo obdelana. Vse to 
se je izpremenilo za skrbne vlade Arabcev. Primeren 
način namakanja je povzdignil poljedelstvo, in nego
vanje ovac in konj se je neizmerno pomnožilo; obrt 
je dosegel znatno stopnjo popolnosti. Podobno je bilo 
tudi na Siciliji, kjer so vladali Arabci od leta 827.

Pomorska trgovina se ni veselila takega napredka 
kakor trgovina na kopnem; napredki v tem oziru so 
bili večinoma delo zasebne podjetnosti. Arabci niso 
podvzemali poizvedovalnih potovanj, trudili so se samo, 
da razmnožijo svoje trgovske zveze. Vendar pa so se 
vozili po vzhodnem afriškem nabrežju notri do Zanzi- 
barskega nabrežja in Mozambika, kjer so ustanavljali 
bivališča, ki so jih po šestih stoletjih Portugalci zopet 
odkrili.

Z grškim cesarstvom niso Arabci trgovali ; verska 
nestrpljivost je bila tu preintenzivna, tako da so bile 
trgovske zveze nemogoče. Trgovske zveze Arabcev so
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se omejevale na pokrajine, ki so bile njih gospodstvu 
podvržene ali pa so vsaj podlegale njih vplivu.

Popolnoma drugače je bilo v zapadnih deželah. 
Bojeviti barbari niso poznali nobene mehkužnosti, niso 
imeli pojma o dobrotah civilizacije in o prednostih 
trgovine. Umetnost in obrt sta padli; samo malo 
obrtnikov-umetnikov si je obvarovalo pobledele tradi
cije starih praktikov. Pozneje, ko je bil prevrat dovršen, 
so se pojavile nekakšne potrebe. Kralji in dostojan
stveniki so vzljubili prešernost, toda sirovo barbarsko 
prešernost, ki si jo je moglo dovoliti samo nekoliko 
izvoljencev. Ali to je zadostovalo, da so bile gotove 
zveze zopet oživljene in nadalje negovane, nikakor pa 
ni bil s tem dosežen resnični razvoj trgovine.

V Italiji je prevladovala pomorska trgovina, ki je v 
poznejših dobah pridobila italijanskim republikam pre
moč. Pomen in važnost, ki so ga pozneje dobila 
nekatera laška mesta, se je jel pokazovati že takrat: 
Amalfi, Piza, Genova, ki so si z izvojevano neodvisnostjo 
zagotovili trgovsko uspevanje, Ravena, razsežno središče 
trgovine, ki pa se je moralo zateči k Benetkam, ker 
ni imelo ladjevja in brzo so začeli Benečani kraljevati 
na Adriji. Benečani, ki so bili predvsem trgovci, so 
negovali navzlic naboženskim predsodkom in politiškim 
prepovedim jako živahno trgovino z neverci, katerim 
so dovažali v egiptska pristanišča: orožje, stavbni les 
in sužnje. V celoti ni imela ta trgovina velike važnosti; 
šele v poznejši dobi, ko so dosegla laška mesta takšno 
moč, da so mogla misliti na zmago nad vsemi, katerih 
napadov so se bali, je nastala trgovini resnična doba 
razcvita.

V Franciji pomorska trgovina radi roparskih na
padov Saracenov in Normanov takorekoč ni bila možna; 
trgovina na kopnem pa je že kaj lepo uspevala. Ne
sigurnost in pomanjkljivo vzdrževanje spojevalnih cest 
so bili zavora živahnejši trgovini, ki so je še bolj 
tlačile colnine tekmujočih opatij. Za Karla Velikega je 
vsled varnostnih odredb, ki so olajševale trgovske zveze, 
zaznamenati nov razcvit. V tej dobi so se sklenili stiki 
z Aleksandrijo, Carigradom, Genovo in Pizo ; angleška 
trgovina z volno je dosegla osvoboditev colnine; ali 
za nedolgo je to ugodno stanje preminilo in nastala 
je še žalostnejša doba.

Podobno temu je bilo v Angliji, kjer je trgovina 
trpela vsled bojev, ki so jih Angleži medsebojno ali 
pa z Danci bojevali. Pomorska trgovina pa je do gotove 
mere vendarle obstojala; pomen Londona je naraščal 
in Viljem Zmagalec je dovolil v dobi normanskih 
vpadov pristaniščem v Hastingsu in Hitheju iste ugod
nosti, s katerimi so bila poprej obdarjena mesta Dower, 
Sandwich in Romney.

Nemčija je takrat predstavljala krasno sliko. 
Trgovska mesta ob Renu, Labi in Dunavu notri do 
Dnjepra so se množila. Po razpadu države Karla Ve

likega so dobila ta mesta od kraljev in visokih dosto
janstvenikov, ki so umevali važnost trgovskih stikov, 
predpravice, ki so znatno pripomogle k njih razvoju. 
Blago iz Indije in Perzije se je dovažalo v Nemčijo 
po Črnem morju in preko Carigrada, Rusi so dajali iz 
Kijeva srednjeazijske izdelke; nemške ladje so dovažale 
na Angleško in Norsko renska in pfalška vina ter 
zopet iz teh dežel izvažale cin, maslo, vosek in na
soljene ribe.

Med temi raznimi narodi so zavzeli Židje važno 
mesto posredovalcev in trgovskih mešetarjev z zapadnih 
krajin na izhod. Tudi drugi, od trgovine živeči narodi 
kakor Sirci so imeli svoje zastopnike, posebno na 
Francoskem, kjer se srečavamo z njimi v šestem sto
letju v Toursu, Marseillu, Bordeauxu in Orleansu; toda 
vloga Zidov je bila vsekakor važnejša. Dasiravno so 
Žide prezirali in dasi so bili vsemogoče preganjani in 
obdolževani domnevanih zločinov, katera obdolžitev je 
služila samo za pretvezo, da so jih mogli lažje pre
ganjati, so Židje vendar v svojih trgovskih podjetjih 
stalno napredovali. Posluževali so se jih kot posredo
valcev, kajti vzlic navidezni bedi so plavali v bogastvu. 
Židi,-s svojim trgovskim instinktom, so znali najti 
sredstva, kako bi svoj kapital v raznih državah spravili 
v tok, pri čemer pa so dobro pazili, da niso vzbujali 
pohlepnosti mogočnikov; sami med seboj so se do
govorili o pravilih za trgovanje, o napravi trgovskih 
udruženj, družujoč se v to svrho in pripravljajoč tako 
sredstva, katerim sta sledila napredek in razvoj trgovine.

Dasiravno je bila prva doba srednjega veka jako 
nemirna, so se vendar izdale nekatere zakonite odredbe, 
tikajoče se trgovine. Vse to pa je še bilo jako proble
matične narave, kajti vsak, komur je sila dala moč, je 
lahko te zakonite odredbe rušil.

Pojavila pa se je nova moč, ki je takrat blago
dejno učinkovala, dasiravno je pozneje sama despotiško 
ravnala. Krščanstvo si je podvrglo obe Galiji, Germa- 
nijo in Veliko Britanijo. Kralji so se klanjali pred škofi 
in narodi so poslušali njih glas, ki je bil glas božji. 
V preddvorih cerkva, ki so bila nedotakljiva zatočišča, 
so se brzo naseljevali trgovci, ker so našli tam pomoč 
in zaščito in istočasno so nudili nekateri cerkveni 
obredi, h katerim so se zbirali številni verniki, pri
ložnost za trgovska podjetja. (Primerjaj naša žegnanja 
in cerkvene godove, božje poti itd., kjer se še dandanes 
pred cerkvijo razvija živahna trgovina.)

Cerkev je napravila še več. V samostanih je bilo 
vsled redovniških pravil kmalu vpeljano telesno delo. 
Menihi so se naseljevali v najnepristopnejših in najbolj 
divjih krajinah, obdelovali zemljo ter se pečali z naj
težavnejšim delom ali pa so gojili obrt, ki je bil takrat 
še v povojih. Menihi so tako pridobivali delu novo 
priznanje, iz katerega je pozneje izšla misel enakosti 
vseh ljudi.

7*
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III.
Križarske vojne, naj si jih presojamo s katerega 

koli stališča, so pomenjale važen mejnik v vsakem 
oziru. Množica navdušencev, ki so vstali na klic 
nekoliko menihov, ter so hvalospeve pojoč potovali, 
da pridobe z mečem svete dežele, kralji in gospodje, 
ki so zapuščali svoje gradove in posestva, samo da so 
deležni te slave — vse to nam dokazuje, kakšno odu
ševljenje se je takrat polastilo krščanskega sveta. K 
tem, z naboženskim fanatizmom vzbujenim čustvom, 
ki so često stopala do heroizma, so se pridružili še 
drugi vzroki, ki so podpirali ta bojna podvzetja. Ple
menitašem je bilo hrepenenje po slavi in zmagi in 
nadeje na pridobitev imovine zadosten vzrok, medtem 
ko so vojaki, obrtniki, skratka prosto ljudstvo hrepeneli, 
da bodo na iztoku deležni lepše usode.

Da so zamogli pokriti izdatke, spojene z oboro
ževanjem, so morali plemenitaši seči po vseh pomožnih 
virih in mnogo jih je bilo, ki so za denar podelili 
mestom in občinam svobode in predpravice; tako se 
je širilo z mirnimi sredstvi komunalno gibanje, čigar 
početki segajo v 11. stoletje. S prevažanjem in pre- 
skrbovanjem hrane onih tisočev križarjev je napočil 
razvoj pobrežnih, srednjemorskih mest in posebno 
italijanske republike so bile v neobičajni meri deležne 
teh blagodati. Veliko število dogovorov in oporok je 
bil dokaz, kako je bila zapopadena važnost prava, 
medtem ko so nove trgovine bile predmet za upo
rabljanje drugih kreditnih sredstev; tako vemo, da 
je posojilo, dovoljeno ud-eležencu kri
žarske vojne, predstavljalo prvo v srednjem 
veku znano menico.

Križarske vojne so nemalo koristile tudi obrtu in 
polnemu gospodarstvu. Obrtniki, ki so vstopili v vojsko, 
seznanjali so se na iztoku z novimi izdelki ter so si 
osvojili tajnosti izdelovanja, poljedelcem pa se je po
srečilo uvesti negovanje do te dobe v Evropi nepo
znanih rastlin, ki so pozneje postale dragocen pomožni 
vir za obrt in hrano.

Laška mesta so uporabila v križarskih vojnah vse 
svoje pomožne izvore edinole v trgovske svrhe in v 
lastni dobiček. To je bila skozinskoz sijajna trgovska 
doba latinskega plemena. Italijanske ljudovlade so si s 
trgovino pridobivale toliko denarja, kolikor je bilo po
treba za pokritje izgub, ki so nastale vsled vzajemnih 
bojev in notranjih sporov. Trgovina je pridobivala na 
ugledu in pečale so se z njo najmogočnejše rodbine. 
Posledica tega je bil nepričakovan razvoj trgovine, ki 
je celotno trajal več stoletij ter šele začel takrat bledeti, 
ko so novi trgovski pogoji pripravili Benetke, Genovo 
in Florenco ob nadvlado v trgovskem svetu.

Navajati zgodovino raznih italijanskih mest, ki 
jim je v srednjem veku pripadala važna vloga, ne 
spada v ozki okvir tega zgodovinskega obrisa. Vsa so

se pečala s trgovino ter vzdrževala številne stike z 
raznimi deželami. Tako lahko omenimo Bologno, 
Modeno, Lucco, Milan, Mantovo, Verono, Jakin, 
Amalfi, Pizo in Genovo.

Benetke in Florenca sta bolj kot druga mesta 
osredotočili v sebi moč italijanskih ljudovlad. Benetke, 
ker so se šopirile s svojo trgovino in svojimi daljnimi 
zvezami, Florenca, ker se je postavila s cvetočim 
obrtom in izbornimi bančnimi zavodi. Za prve kri
žarske vojne so vladale Benetke v Carigradu ; ob četrti 
vojni so dobile novih privilegijev, ker so pomagale 
odstaviti Manuela Komnena. Ko je zasedel Mihael 
Paleolog prestol, so prišli Genovežani do nadvlade ; 
Benečani pa so jeli trgovati z. Egiptom in mohame
danskimi državami na afriškem pobrežju. Tej plodo
nosni trgovini se imajo Benetke zahvaliti, da je bila 
njih državna moč ena največjih v Evropi in v 15. sto
letju se je smatralo Benetke za najbogatejše mesto 
na svetu.

Florenca si ni pridobila bogastva s pomorsko 
trgovino, ampak s svojim obrtom a še bolj s svojim 
bančnim trgovanjem. Florentinski bankirji so obvla
dali denarni trg Evrope. Nobeno samo malce važnejše 
posojilo se ni izvršilo brez njih sodelovanja. Še mnogo 
večje spoštovanje in negovanje nego v drugih laških 
republikah so uživale v Florenci trgovske vede; dva 
tamošnja trgovca sta napisala prva dela, ki so obse
gala poročila o trgovskih mestih, denarjih, menicah itd.

Na Španskem sta izborno uspevala Cadix in 
Barcelona. Barcelona kakor najpomembnejše skladišče 
španske trgovine si je brzo zagotovila veliko važnost ; 
a to tem prej, ker se ni ozirala na predsodke, ki so 
takrat vladali v nekaterih stvareh ; plemstvo in me- 
ščanje so se skupno trudili za razvoj trgovine. To 
cvetoče stanje pa ni osrečevalo vse dežele. Krščanska 
kraljestva so bojevala brez prestanka proti Mavrom, 
trudeč se jih pregnati iz Evrope. To se je posrečilo in 
Saraceni, ki so s svojo neumorno pridnostjo poluotok 
obdelali, so bili nadomeščeni s ponosnimi prebivalci, 
ki pa niso imeli za trgovino nobenega razumevanja.

Druga dežela, Portugalsko, ki se je v polovici 
dvanajstega stoletja od Španske odcepila, se je priprav
ljala na važno vlogo, ki jo je imela pozneje igrati. 
Popolnoma naravno, da je morala ta mala kraljevina 
obrniti svojo pozornost na pomorsko trgovino, in 
portugalski kralji niso zamudili ničesar, kar bi moglo 
temu teženju dati uspeh. Za vlade Henrika Mornarja je 
zadobila plovba po morju posebno važnost, ker so se 
pošiljale ladje, da poizvedujejo po pomorski cesti v 
Indijo; šele Vasku da Gama se je 1. 1498. posrečilo 
najti Indijo. V novih deželah so se ustanovile številne 
naselbine in njih rastoči razvoj je Portugalce vnel k 
novim poizvedovanjem, po katerih so se vedno novi 
življi uvrščali v trgovino.
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Medtem je prestala trgovina v Franciji številne 
izpremembe. Ker so bile krajine na jugu od prirode 
bogateje obdarjene in se s pristopnejšimi pobrežji 
odlikovale, mimo tega se veselile svobodnejše uprave, 
so hitro dosegle važnost v trgovini; krajine na severu 
pa so bile navezane na obrt.

Na notranjih trgih se je pojavljal čimdalje večji 
promet in nekatera mesta so se odlikovala z obsež
nimi mednarodnimi zvezami.

S stoletno vojno je jel ta razvoj izginjati. Mesta 
so bila opustošena, dežela izmrla, plenjenje in požari 
so pripravili ljudstvo ob zadnje imetje; da pa se gorje 
še poveča, so izpreminjali kralji novce po svoji volji 
in da so mogli poravnati vedno rastoče izdatke, so 
zmanjševali vrednost denarja na docela nezaslišani 
način. Trgovina in obrt sta obstojali samo še po 
imenu, ko je nastopila junaška devica Orleanska, da 
povrne kralju Karlu VII. kraljestvo, katero je že smatral 
za izgubljeno.

Francija pa je imela že ona čudapolna sredstva, 
ki so se mahom izkazala. Vsled modrih in razumnih 
odredb, ki jih je izdal Jaques Coeur ter jih dopolnil 
Ludovik XI., je iznova razcvetela trgovina, mesta so 
dobila svoj prejšni ugled in tako sta polagoma izginili 
beda in nesreča, ki so jih povzročili sovražni vpadi.

(Dalje prih.")

Najvažnejše določbe o pristojbinah 
(kolkih in procentah).

Spisal V. Žun.
JDalje.)

Kako se je ravnati, če je treba naenkrat predpi
sati več vrst ali več pristojbin?

Pri tem moramo razločevati več slučajev:
1. V enem pravnem poslu, recimo pri kupu, 

imamo pred seboj več dajatev. Z zemljiščem vred 
se na pr. proda tudi hiša in razne premičnine, isto se 
lahko zgodi pri kakih vlogah.

a) Pri tem moramo paziti, ali so dajatve enake 
vrste. Ako so enake vrste in se od vsake dajatve 
plača enaka pristojbina, tedaj je poravnati pri
stojbino od skupnega zneska vseh dajatev. 
To velja za kolke kakor tudi za neposredne pri
stojbine. — Od posojila 200 K z 12 K obresti 
vred, torej od skupnega zneska 212 K, pripade 
po lestvici II skupna pristojbina 1 K 26 vin. 
Procentualna pristojbina od kupa nekega po

sestva, obstoječega iz hiše v vrednosti 3000 K, zemljišč 
v vrednosti 2000 K in pritiklin v vrednosti 500 K se 
izračuni, če se seštejejo vse te svote, kar znaša skupaj 
5500 okroglo 5520 K (mora biti skozi 40 deljivo). Od 
tega se računijo 3 odstotki, ako ne nastopi ugodnost 
po § 2, z dne 18. junija 1901, št. 74 drž. zak.

è) Če so pa dajatve enake vrste, pa podvržene 
različnim pristojbinam, n. pr. različnim stalnim 
ali pristojbinam po različnih lestvicah ali različnim 
procentuvalnim pristojbinam, tedaj se od različnih 
stalnih vzame najvišja pristojbina, različne pri
stojbine po lestvici in pa različne procentualne 
pristojbine pa so odmeriti vsaka posebej.
Za zgled naj nam bo to-le :
V neki izročilni pogodbi se izroči proti plačilu: 

zemljišče v vrednosti 10.000 K in premičnine v znesku 
800 K. Tu se odmeri procentualna pristojbina od 
10.000 K in pristojbina po lestvici III. od 800 K.

Po izrecnem določilu se pa mora še odmeriti 
kolek za listino, ki znaša v našem slučaju 1 K.

2. Večkrat se zgodi, da se dajatve, od katerih je 
treba plačevati pristojbino, ponavljajo (§ 16. prist, zak.)

a) Ako se te ponavljajo za določeno vrsto dni ali 
let pod desetimi leti, se sešteje vsota vseh dajatev 
in od te vsote odmeri pristojbina. (400 kron na 
leto znaša v petih letih 2000 kron, kar je podlaga 
odmeri pristojbine).

b) Ce pa dajatve trajajo deset ali več nego deset 
let, se vzame vsota desetih let kot podlago 
za odmero.

c) Če dajatve trajajo, dokler živi kaka oseba, se 
računi pri odmeri pristojbine tudi samo deset
kratni letni znesek, če pa te trajajo do smrti dveh 
ali več oseb, se vpošteva petnajstkratni letni 
znesek.

Pri izročitvi kmetijskih posestev veljajo po
sebne ugodnosti.

d) Če se ponavljajo dajatve za večne čase, se vzame 
za podlago dvajsetkratni letni znesek, če se pa 
ponavljajo za negotovo dobo pa trikratni znesek.
3. Včasih se dogaja, da se dajatev ne označi v 

določenem znesku, temuč se reče, da kdo mora n. pr. 
do tega in tega dneva vsaj 1000 hlodov sežagati. V 
takih slučajih odločuje največja množina tega, za kar 
se pogodi, v našem slučaju torej 1000 hlodov, ozir. 
denar, ki se plača za te hlode.

Tudi se napravi tu in tam pogodba med dvema 
pravicama ali dolžnostima, da se lahko izbere ta ali 
ona. Tedaj se odmeri pristojbina po oni dajatvi, ki 
ima večjo denarno vrednost.

4. V istem pravnem poslu se nahajajo dajatve, 
ki se dajo ceniti in take, ki se ne dajo. Tu veljajo 
različne določbe za stalne pristojbine po lestvi na eni 
ter procentuvalne pristojbine na drugi strani.

Glede stalnih in lestvičnih pristojbin velja pra
viloma to, da se plača ona pristojbina od cenljivih in 
necenljivih dajatev, ki je večja.

Da ložje razumemo to, poglejmo ta-le vzgled : 
Plačati je treba pristojbino od poravnave, v kateri se 
prizna očetovstvo do kakega otroka (t. j. dajatev, ki
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se ne da ceniti). Pristojbina od take poravnave znaša 
1 krono. Zraven se pa še oče zaveže dajati otroku 
alimentacijo letnih 100 kron na negotov čas. Od te 
poravnave se odmerja pristojbina po lestvici II. in 
sicer z ozirom na vrednost dajatev na nedoločen čas 
od 3 krat 100 kron. Ker ta pristojbina znaša 1 K 26 v, 
je treba plačati to in ne le pristojbino za 1 krono.

Pri procentuvalnih pristojbinah se pa dajatve, ki 
se ne dajo ceniti, sploh ne vpoštevajo.
Kako se kolkuje več izvodov (eksemplarjev) in 

več pol listine?
Ako se napravi več izvodov ali eksemplarjev 

kake listine, tedaj se stalne in pristojbine po lestvicah 
plačajo le od prvih dveh izvodov, procentuvalne pri
stojbine pa le enkrat. Ako se je pa napravilo več 
nego dva izvoda, se morajo ti vsaj v 8 dneh po iz- 
gotovitvi pokazati pri davkariji, katera potrdi, da se 
je pristojbina pravilno plačala. Ostali izvodi razen 
prvih dveh se smatrajo kot uradni prepisi in se kole- 
kujejo s kolkom za 1 krono. Na nekatere izjeme bomo 
opozorili v tarifu. V pojasnilo navajamo samo to-le:

Podjetnik Andrej Zidar je s posebno pogodbo 
prevzel vsa dela za prizidavo pri novem šolskem po
slopju v Trnovem. Napravile so se tri enako se glaseče 
pogodbe in sicer ena za krajni šolski svet, druga 
za podjetnika, tretja pa za občino Trnovo. Vse delo 
se je prevzelo za 8000 K. Take pogodbe se kolekujejo 
po tarifni točki 69. po lestvici III. od vrednosti, to je 
od 8000 K, kar znaša 50 K. S tem kolkom se morata 
kolkovati dva izvoda te pogodbe, tretji pa le z 1 K- 
Vendar je treba vse tri pogodbene izvode pokazati 
pri pristojni davkariji.

Iz trgovske prakse.
7. Inventura, bilanca in dokazilna vrednost 

trgovskih knjig.
Inventura se dela navadno vsako leto v začetku ali koncem 

leta. Če je pa prav veliko blaga, dela se inventura tudi lahko 
vsako drugo leto ; bilanca pa se mora delati vsako leto in trgovec 
mora bilanco in inventar podpisati. Pri trg. družbah pa jo morajo 
podpisati vsi javni družabniki. Blago se investira po pravi vrednosti, 
terjatve pa različno. Če je trgovec prepričan, da bo dobil kako 
terjatev do krajcarja izplačano, imenuje jo izterljivo in jo postavi 
v celi vrednosti v inventar; terjatve pa, o katerih ne ve, je li bo 
dobil kaj ali ne, imenuje dubijozne, in jih postavi v račun z ozirom 
na njih v °/„ izraženo izterljivost, navadno s 50 °/n ; terjatve o ka
terih je prepričan, da ne dobi niti krajcarja, označi kot neizterljive 
in jih v inventarju le omeni, pa ne postavi v račun.

Ko ima inventar narejen, primerja svoja aktiva s pasivi, in 
vidi, koliko dobička ali izgube je imel pri trgovini v dotičnem letu.

Bilanca je primerjanje inventurnih aktiv s pasivi.
Trgovec mora trg. knjige, pisma, inventuro in bilanco, kakor 

že omenjeno, hraniti 10 let. Če pa knjige, pisma, bilanco ali in
ventar poprej uniči in jih na zahtevanje sodišča ne predloži, 
smatra se za resnico, kar trdi nasprotnik.

Če zahteva namreč nasprotnik, mora drugi nasprotnik pred
ložiti svoje knjige sodišču, toda samo tistemu, ki je njegovo redno

sodišče t. j. v čigar okolišu se nahaja njegov zavod. Dati mora 
vsakdo vse knjige v civ. procesu na vpogled (v kaz. ne), vendar 
pa določi sodnik, katere točke sme vpogledati nasprotnik. Celo 
vsebino trg. knjig pa mora dati na vpogled v nastopnih 4 slučajih:

1. ) pri razdelitvi dedščine,
2. ) pri razdelitvi skupnosti imovine,
3. ) pri razdelitvi družabnega premoženja,
4. ) pri konkurzu.
V imenovanih 4 slučajih mu naloži sodišče, da ima pokazati 

trgovske knjige.
Redno pisane knjige tvorijo nepopolen dokaz i. s. ‘/2 dokaza, 

navadno pa le pri polnoveljavnih trgovcih. Ta dokaz velja pri 
polnoveljavnih trgovcih 18 mesecev proti vsakemu, dalje pa le 
proti polnoveljavnim trgovcem. Knjige nepolnoveljavnih trgovcev 
pa 18 mesecev proti vsakemu, dalje pa proti nikomur. Ta nepo
polen dokaz se popolni s prisego, katero imenujemo knjižno prisego. 
Inozemcem nasproti velja reciprociteta t. j. če dovoli inozemsko 
našim trgovcem ta dokaz, dopuščamo jim ga tudi mi.

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Položnice in poštne vrednotnice so poslali sledeči gospodje 

trgovci v prid zakladu za ustanovitev trgovskega bolniškega društva : 
Ivan Krammer, Trbovlje; Karol Va nič, Celje; Jakob Sem, 
Sv. Frančišek. Iskrena hvala in prosimo posnemanja!

*
Štajersko : „Bund der Kaufleute“ s sedežem v Gradcu raz

pošilja tudi slovenskim trgovcem vabila k pristopu. Ker pa ta zveza 
za nas Slovence in naše interese nima nobenega pomena, je pač 
najbolje, da se nihče na ta vabila ne odzove.

V Celju so se začeli tudi nemški nastavljenci gibati ter v 
kratkem priredili v „Deutschen Haus“ dne 8. t. m. pa v hotelu 
„Terschek“ zborovanja. Na zadnjem so imeli poročevalca glede 
starostnega zavarovanja in nedeljskega počitka z Dunaja. Na svoja 
zborovanja so vabili tudi nekatere slovenske trgovske nastavljence, 
dočim so jih več izpustili, kakor namenoma, misleč da s temi itak 
ni nič. Samouthevno je, da se dober slovenski nastavljenec ne more 
udeležiti zborovanja, ki se vrši v „Deutsches Haus“ dočim se jih 
je nekaj udeležilo zborovanja pri „Terscheku“. Mi bi gotovo po
zdravili idejo, ako bi res nasprotnikom bilo za skupno delovanje v 
gotovih slučajih interesov trgovskih nastavljencev, kakor glede 
starostnega zavarovanja ali nedeljskega počitka, toda v tem slučaju 
bi morali drugače postopati z nami, ne pa izključiti jim neljube, kar 
je popolnoma netaktno. Obrniti bi se morali na našo korporacijo 
in ta bi potem skrbela za udeležbo. Iz tega moramo le sklepati, 
da je našim nasprotnim kolegom le na tem, pridobiti za svoja 
društva slovenskih članov, loviti med Slovenci kaline, in jih izrabiti 
v svoje namene. Pod takimi razmerami moramo vsako združevanje 
odklanjati

Sploh pa med nemškimi nastavljenci samimi v Celju ni edi
nosti in so deljeni v dve društvi.

Slovensko trgovsko društvo v Mariboru.
IV. odborova seja se je vršila dne 9. t. m. v navzočnosti 

gospodov: Pipuša, Berdajsa, Jagodiča in Weixla.
Poročilo tajnika se bdobri. Nadalje se prečitajo razna pisma, 

o katerih se je sklepalo. Zaradi društvenega obiska jubilejne razstave 
v Pragi se čaka do končnega poročila raznih društev, ter trgovske 
zbornice v Ljubljani.

Nadalje se je razpravljalo o obširnejšem posredovanju služb 
tudi za osebe izven trgovskega kroga itd., kar se je tudi odobrilo. 
Predlagalo se je tudi, z ozirom da druga narodna društva v Ma-
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riboru v tem zmislu nič ne storijo, da prevzame društvo tudi po
sredovanje stanovanj za slovenske dijake in dijakinje pri le poštenih 
slovenskih družinah. Predlog se ravnotako enoglasno sprejme ter 
se takoj začne s posredovanjem. Razne druge točke so se preložile 
do prihodnje seje.

Nazadnje poroča tajnik, da so pristopili k društvu sledeči 
gospodje: redni član g. Pavel Skerbinjek, lesni trgovec, Sveti 
Lovrenc nad Mariborom; kot podporni člani gg.: J. Vezi jak, 
krojač in A. Horvat, slikarski mojster v Mariboru. Izstopila sta 
iz društva gg. Mahorič in Šeligo v Ptuju.

*
Posredovalnica služb. Išče se do jeseni poslovodja velike 

opekarne blizu Maribora z jako ugodnimi pogoji, 1 trgovski po
močnik manufakturne stroke za takoj, 2 trgovska pomočnika špe
cerijske stroke v Mariboru. K prošnjam se blagovoli priložiti 20 v 
znamka. *

Posredovanje stanovanj za dijake in dijakinje preskrbi 
trgovsko društvo brezplačno, ter se prosijo oglasi v najkrajšem času 
pod naslovom „Slov. trgovskega društva v Mariboru“. —

Raznoterosti.
Poljaki bojkotirajo nemške izdelke. Kakor smo omenili v 

zadnji številki, je došlo na slovanski kongres v Prago iz avstrijske, 
ruske in nemške Poljske nad 600 poljskih trgovcev, ki so se z 
navdušenjem zavzemali za kar najtesnejše gospodarske zveze med 
češkim in poljskim narodom ter izrekli željo, da bi se zlasti na 
polju trgovine ter industrije oživotvorila najživahnejša izmenjava 
trgovskih predmetov. Na tak način bi se trajno izpodrinil nemški 
uvoz na Poljsko, kar je posebne važnosti za Poljake iz Poznanj- 
skega. In sedaj se je zares pričel v celi ruski Poljski najodločnejši 
bojkot napram vsem nemškim pridelkom ter industrijalnim pro
izvodom, ki prihajajo iz Nemčije. Le-ta izborno organizirani bojkot 
je odločen protipritisk in odpor zatiranih Poznanjskih Poljakov na 
narodno-gospodarskem polju, energičen protestni odgovor napram 
toli krivičnim eksproprijacijskim zakonom, ki jih je izdal nemški 
parlament. Zato pa se giblje danes protineinška struja na Poznanjskem 
liki razburkanemu morju in se je pričel ljut gospodarski boj na 
vsej črti. Ob času žetve je odhajalo doslej vsako leto 100 do 150 
tisoč poznanjskih poljskih delavcev v Nemčijo delat na tamošnja 
razsežna posestva, kar je bilo v velik prid nemškemu poljedelstvu. 
Letos so se pa le-ti „poseti“ v dobrobit nemške agrarne posesti 
kratkomalo odpravili, kajti bojkotna organizacija je poskrbela, da 
se sosedu, ki namerava domačina na lastni grudi razlastiti ter ga 
gospodarsko in narodno uničiti, v bodoče ne pojde več na roko. 
Bojkotna organizacija je razdeljena po celi deželi v odseke in 
pododseke, ki z vso odločnostjo delujejo. Vsi oni predmeti, ki se 
ne dajo proizvajati doma na Poljskem, katere treba torej na vsak 
način uvažati, se naročajo na Angleškem, Ruskem, iz Amerike itd. 
ter pri nas v Avstriji Tako se osobito razni poljedelski stroji, ki 
se vedno v velikih množinah rabijo in naročajo na Poljskem, ne 
nabavljajo več v Nemčiji, ampak raje na Češkem, kjer so izborne 
tovarne za poljedelske stroje in naprave. Poljska nabavlja tudi 
kemične izdelke in razna umetna gnojila v veliki meri. Za naše 
trgovce je sedanje razmerje veleugodno, ker se jim nudi prilika 
stopiti s poljskimi importnimi tvrdkami v tesno in trajno kupčijsko 
zvezo. Poljske importne tvrdke iščejo dobrih dobavnih tvrdk in 
brezdvomno se bodo drage volje zatekale k slovanskim bratskim 
tvrdkam, ako jim bodo le-té vsaj toliko postregle in v bodoče 
postreči hotele, kakor drugonarodni dobavatelji. Bojkotna organizacija 
je ustanovila v vseh večjih krajih Poznanjskega informacijske doba
vitelje, ki bi hoteli s Poljaki stopiti v trajne kupčijske zveze. 
Dobro bi bilo torej vsekako, da se i naši trgovci nekoliko pobrigajo 
za ugodno situvacijo, da pošljejo svoje zastopnike-potovalce v 
poljske pokrajine ter s primerno reklamo po poljskem časopisju

obvestijo interesente, da se tudi na jugu Avstrije dobi to ali ono 
tvrdko, ki bi mogla zadovoljiti poljske odjemalce s solidnim 
importnim blagom ter s trajno kupčijsko zvezo uspešno delati 
konkurenco nemškemu uvozu. —en.

*
Časi se spreminjajo tudi v trgovini. Ako je pred kakimi 

desetimi leti prišel trgovec na Angleško, imel je dovolj prilik 
čitati skoro nad vsako boljšo trgovino: „real solid english good“, 
kar je toliko kakor: „pristno solidno angleško blago“. In slabo je 
naletel, če je skušal prepričati ohole Britance, da se tudi izven 
inzularnega kraljestva, na evropskem kontinentu proizvajajo pred
meti, ki so seveda dokaj cenejši, pa vendar služijo vsakdanjim 
potrebam enako dobro kakor slavnoznani „english good“, da, morda 
često še bolje, ker so enostavnejši ter modernim potrebam prak- 
tičneje prikrojeni. Anglež se je držal trdovratno svojih nazorov in 
ga nisi prepričal in ne pregovoril, da bi se „spozabil“ s teboj do 
kake kupčijske zveze in si naročil kakih „manjvrednih kontinentalnih 
proizvodov“. To vse se je pa s časom in sicer kaj hitro prav 
korenito izpremenilo. Tudi Angleška se je morala ukloniti dejstvu, 
da „se časi izpreminjajo tudi v trgovini“. Danes je oni trmoglavec, 
ki ni hotel priznati cenejšega ter praktičnejšega importnega blaga, 
ampak le samovlastno zastopal svoj „english good“ — prišel 
srečno na kant — a nastalo je na tisoče malih bazarjev, tako
zvanih „penny bazars“, ki za par krajcerjev nudijo to, kar je prej
stalo desetkrat več. In ljudstvo se vsipa v te bazarje kot roj čebel,
kajti ljudstvu je do tega, da si nabavi za malo ceno praktičen
predmet, ni mu pa za dragocenost, vsepopolnost, ki naj bi večno 
trajala in se enkrat morda shranjevala v muzejih. Ta ekonomični 
prevrat na Angleškem je velepoučen za trgovce vseh krajev in 
pokrajin, kajti vsepovsod bo čimdaljebolj zmagonosno prodiral 
princip cenenosti in praktičnosti. —en.

*
Poljedelstvo na Angleškem nazaduje. To tudi priznavajo 

sedaj že Angleži sami. Tako je o tem pomembnem faktu pred 
kratkim prav resno razmišljal angleški list „The Nineteenth Century“, 
ki konštatira, da je v zadnjih dveh desetletjih poljedelstvo na 
Angleškem toli rapidno nazadovalo, da znaša dosedanja škoda že 
nad 24 miljonov kron in da je okoli dveh miljonov arov rodovitne 
prej z žitom posejane zemlje, sedaj povse zapuščene. Zatorej je pa 
import raznega žita in moke na Angleškem od dne do dne 
večji in se danes že ceni na okroglo 80 miljonov hektolitrov. Ti 
podatki angleškega lista konštatirajo za angleško agrikulturo, ki je 
bila nekdaj vzorna in ena najrazsežnejših ter najbogatejših, jako 
žalostno dejstvo. Pred približno 40 leti je štelo Britansko kraljestvo 
še L 2 milijona poljedelcev, pred 18 leti že samo 800.000, danes 
pa še mnogo manj. Kapital, delavna moč ter inteligenca čimdalje 
vidno ostavljajo polje agrikulture, iskaje si drugje boljšega zaslužka. 
Ostali agrarci morajo pa delati z visokimi mezdami in kljub temu 
čestokrat z dokaj nesposobnim delavstvom. Anglija pa postaja na 
tak način vedno ugodnejše importno tržišče za 
evropske agrarne pridelke. —en.

Določitev termina za prvo zglasitev privatnemu zava
rovanju podvrženih nastavljencev. Ministrstvo za notranje stvari 
je z razglasom dne 1. julija 1908 naznanilo, da se imajo v zmislu 
izvršilnega predpisa k zakonu o penzijskem zavarovanju privatnih 
nastavljencev zavarovanju podvrženi nastavljenci prvikrat zglasiti 
pri politični oblasti prve instance tekom 4 tednov, počenši s 
1. avgustom t. 1.

Dvajsetletnica Petra Majdiča. Dvajsetletnico obrato
vanja svojega paromlina je imel dne 16. junija gospod Peter 
Majdič v Celju. Pred dvajsetimi leti je prevzel imenovani go
spod v Spodnji Hudinji pri Celju od Nemca Lutza slabo uspevajoči 
paromlin in ga v teku tega časa s svojo nedosežno delavnostjo,
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vztrajnostjo in velikim, le redko se nahajajočim trgovskim razumom 
spravil na to višino, na kateri je danes. Paromlin gospoda Majdiča 
in njega izvrstni izdelki si niso priborili dobrega imena samo v 
ožji slovenski domovini, temveč tudi preko nje mej in jih kupujejo 
radi Lahi kakor Nemci, da — izvažajo jih tudi veliko v inozemstvo.

Gospod Majdič ni samo svoja mlina v Spodnji Hudinji in 
Škofji vasi rekonstruiral in povečal, on je prevzel tudi leta 1900 
veliko železno trgovino „Merkur“ v Celju, ko je videl, da jo v ta 
namen ustanovljena zadruga s svojimi skromnimi sredstvi ne bi 
mogla spraviti na višino. Ta veletrgovina, ki ne deluje samo v 
obsegu slovenskih pokrajin, temveč tudi v bratsko Hrvatsko, Sla
vonijo in Bosno, je velikanskega pomena za spodnještajerske 
Slovence, ki so dolgo pogrešali takega, slovenskega podjetja. Pred 
6. leti je prevzel g. Majdič tudi v Kranju trgovino z železnino in 
špecerijo g. Killerja, ki danes izvrstno uspeva.

Dasi je bil gosp. Majdič pri začetku svojega podjetja za
dostno financijelno oskrbljen, vendar nam je začrtal pot, kaj more 
človek z neumorno in vztrajno pridnostjo, razumom in previdnostjo 
kot industrijec in trgovec doseči. Skromen je bil njegov začetek, 
z enim uradnikom (g. Kalan) se je začelo njegovo delovanje v 
Celju pred 20. leti in danes jih ima v vseh podjetjih nad 50. 
Pokazal nam je, da bomo Slovenci le kaj dosegli, ako bomo go
spodarski močni, kapital mora priti v naše roke, potem se nas bodo 
nasprotniki vsaj bali, ako nas že spoštovati nočejo.

Nastavljenci g. Majdičevih podjetij so slavljencu poklonili 
na sv. Rešnjega telesa dan t. j. dne 20. junija skupno sliko, ki 
nosi tudi sliki mlina in sicer kakor je bil pred 20. leti in kakor je 
danes z velikanskim poslopjem skladišča železne trgovine na debelo. 
Gosp. Majdič pa jim je priredil banket in tako v najožjem krogu 
svojih nastavljencev in prijateljev, gg. Jos. Vrečka in Dragotina 
Hribarja obhajal s svojo cenjeno rodbino ta slavnostni dan svojega 
dvajsetletnega neumornega dela, pri katerem mu tudi okoli 14 let 
njegova cenj. soproga pridno pomaga.

Vršili so se nagovori, ki so slavljenca do solz ganili in tako 
se pridružimo tudi mi s svojo čestitko velikemu Slovencu na in
dustrijskem in trgovskem polju, naj bi bilo njegovo delovanje v 
prid celemu slovenskemu narodu. J. J

*
Narodno podjetje na Koroškem. V Dobrlivasi na Koroškem 

je vrli narodnjak M. Prajnik ustanovil oziroma prevzel tovarno 
za izdelovanje oljnatih in smolnatih izdelkov. Kakor nam piše 
prijatelj s Koroškega, so izdelki te tovarne izvrstni, da pa izde- 
lovatelj ne najde zaslombe tam, kjer bi jo moral v prvi vrsti najti, 
to je pri slovenskih trgovcih. Pri nas še vedno velja načelo, da je 
vse tuje boljše nego domače. S tem se mora prenehati in strogo 
izvajati načelo: „Svoji k svojim", sicer si res noben domačin ne 
bo upal ustanavljati večjih podjetij. Imenovano tvrdko torej toplo 
priporočamo našim trgovcem in jih opozarjamo na tozadevni inserat 
v listu. Če je blago dobro in cene solidne, je naravnost greh, ako 
se raje kupi od tujca nego od narodnega podjetnika!

Nedostatki pri slovenskih trgovcih in trgov, sotrudnikih 
na Štajerskem. Ako hočemo biti gospodarji na lastni zemlji, mo
ramo imeti v prvi vrsti trgovino in industrijo v lastnih rokah. Da 
pa to dosežemo, si moramo vzgojiti jekleno trden narodni naraščaj. 
In to je delo naših trgovcev po trgih in po deželi, odkoder se 
večina našega detajlnega trgovstva rekrutira. In ravno tu pri na
rodni vzgoji našega naraščaja se veliko greši. Večina naših trgovcev, 
po imenu narodni trgovci, občuje v družini kakor z uslužbenci 
samo v blaženi nemščini. Naš naraščaj, ki je po večini kmetskega 
stanu, pridobi si vso svojo naobrazbo, ki jo mora dandanes trgovec 
imeti, šele pri trgovini, in ako si to naobrazbo pridobi samo v 
nemščini, je pač od takega mladeniča težko zahtevati, naj bo trden 
narodnjak, ako sploh z inteligentnim Slovencem slovensko govoriti 
ne zna. Ker je pa učenčeva vzgoja merodajna za vsa poznejša leta,

mora biti strogo narodna, da bi se vsaj tak mladenič, ko je prost, 
zavedal Slovenca, da bi poznaval veliko važnost in vrednost, ako 
govori slovenski ali nemški in ako zahaja v slovensko ali nemško 
družbo. Pri taki vzgoji izučeni sotrudnik ne gleda nič, v kakšno 
hišo pride v slučaju, ako svojo službo menja. Zakaj ne gleda? 
Ker mu manjka narodnega ponosa in čuta. In kaj postane tak od 
slovenskih staršev rojeni sin, ako pride k nemški tvrdki? Najprej 
postane vse ali bolje rečeno nič. S časoma postane nemškutar in 
potem najhujši hajlovec. Dokaz temu so naša mesta : Celje, Maribor, 
Ptuj, Radgona, Brežice in mnogo trgov, kjer je najmanj 90 °/0 po- 
nemčurjenih slovenskih sinov. Ko postanejo taki sotrudniki starejši, 
se samostojno etablirajo v kakem trgu ali na deželi in pridejo 
sčasoma do blagostanja, ker jih naše nezavedno ljudstvo podpira. 
Ko pa ima nekaj premoženja, postane najnevarnejši nasprotnik ne 
samo za narodne trgovce, ampak za vse Slovence na Štajerskem, 
ker mnogokrat vzdrži par nemčurskih trgovcev cele občine oziroma 
cele trge, ki bi drugače že davno prešli v slov. roke. Torej narodni 
trgovci, ven iz trgovine z nemščino, ker ako lahko z odjemalci 
slovensko govorimo, je naša dolžnost, da tudi med seboj v trgovini 
in rodbini slovenski govorimo ! S.

Društvene vesti.
Velika vrtna veselica slovenskega trgovskega društva 

„Merkur“ je bila dne 5. julija na vrtu „Narodnega doma“ v prid 
skladu za „Trgovski dom“ in skladu za podpiranje onemoglih 
članov. „Merkurjeve" prireditve so sploh znane kot ene najfinejših 
v Ljubljani, zato so pa tudi vselej posečene v velikanskem številu. 
Tudi zadnja veselica ni zaostala za enako predlansko tako glede 
obiska kakor animirane zabave. „Narodnega doma“ vrt, ki spada 
pač med najlepše in največje vrte v našem mestu, je bil ves v 
paviljonih. Ako si prišel nanj pri vhodu s Tomanove ulice, je bil 
na tvoji desni belo drapiran paviljon za šopke in cvetlice, poleg 
njega proti areni paviljon za kavarno in slaščičarno, drapiran belo- 
zeleno ter še dalje gori istotako belo-zeleno drapiran paviljon, v 
katerem se je točilo Zajčevo vino. Od imenovanega vhoda na levo 
ob telovadnici je bil paviljon za pivo, drapiran belo-zeleno, poleg 
njega pa belo-rdeč paviljon za jestvine. Pri južnem vhodu na vrt 
z Bleiweisowe ceste je bil na levi najprej paviljon v belo-rdečih 
barvah za trafiko, za njim paviljon za Dolničarjevo in Lenčetovo 
vino, poleg njega paviljon za dobitke, končno pa paviljon za 
plzensko meščansko pivo. Vsi ti trije paviljoni so bili beio-rdeče 
drapirani. Poleg aadnjega paviljona je bila menežerija tvrdke Pučki 
& Fučki. Sredi vrta je bil belo drapiran paviljon za šampanjec. 
Vso draperijo je jako okusno in mojstrsko napravila tvrdka Naglas 
pod vodstvom poslovodje gosp. Pleš ko ta. V vseh paviljonih je 
sodeloval cvet ljubljanskih narodnih gospa in gospodičen s tisto 
požrtvovalnostjo, ki je vselej kronana z najlepšim uspehom. So
delovale so pa : v paviljonih za pivo: gospe: Čudnova, Fran- 
ketova, Leskoviceva, Stritofova, Suttnerjeva, ter 
gospice: Debevčeva, Gabrščkova, Medenova, Pod- 
krajškova, Toplikarjeva in Zalaznikova; v paviljonih 
za vino: gospe: Kavčičeva, Lillegova, Macherjeva, 
Pehanijeva, Ružičkova, Seunikova, Zajčeva ter gospice: 
Beličeva, Golobova, Kersnikova, Klemenčičeva, 
Lukančeva, Medičeva, Počivalnikova, Repičeva, 
Svetkovi, Turkova in Zalaznikova; dalje v paviljonu 
za izvrstne in okusne jestvine gospe : Bež kova, Jeba
čin o va, Megličeva, Sičeva, Šarabonova, profesor 
Trtnikova ter gospice: Bežkovi, Franketova, Herenova 
in Trillerjeva; v paviljonu za kavarno in slaščice gospe: 
Golobova, Grobelnikova, Kav čni kova, Pavlinova, 
Šubičeva ter gospice : Andolškova, Bežkova, Fabianov i, 
Fajdigova, Hafnerjeva, Jebačinova, Kavčnikova,
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Miku zevi, Pibrova, Snojeva, dr. Tavčerjeva, Vidmar-, 
jeva in Vodnikova; v paviljonu za šampanjec: gospe, 
dr. Bretlova, dr. Murnikova, Perdanova, dr. Windi
scher j e va ter gospici : Vodušekova inWindischerjeva; 
v paviljonu za smodke: gospa Tekavčičeva in gospice Te
kavčičeve; v paviljonu za cvetke; gospe: dr. Bulovčeva, 
dr. Papeževa, dr. Toplakova ter gospice: Fa ki no va, 
Herenova, Kessler j evi, Pfeiferjeva in Pintarjeva; v 
paviljonu za dobitke pa gospa Zupančičeva. Vsem paviljonom 
pa je bila načelnica gospa dr Tavčerjeva, ki je z umno 
spretnostjo vodila ta velikanski aparat, ki je vzorno funkcijoniral 
skozinskoz in imel vedno dovolj posla. Stoinsto žejnih in lačnih je 
vedno oblegalo paviljone, tako da je večkrat nastala prava pravcata 
gnječa okoli njih. Posebno okoli paviljona za dobitke je bil pravi 
naval. Prekrasni in deloma vprav dragoceni dobitki - bilo jih je 
nad 600 — so v navdušenem občinstvu raznetili tekmovanje, kdo 
bo kupil več srečk in kdo bo tudi seveda več zadel. Ljubke 
gospice, ki so prodajale srečke, so se komaj odzivale vsem mnogo
brojnim naročilom. Seveda je njih prisfčnost mnogo — recimo 
rajši: največ — vplivala, da so šle srečke tako hitro v denar. Ko 
so bile srečke razprodane, so naša požrtvovalna dekleta prodajala 
šopke in cvetlice in zopet ni bilo nikogar, da bi bil prijazno prošnjo 
lepe ponudnice odbil. — Razkošno veselje je vladalo vsepovsod pri 
starih in mladih. Kaj pravim starih ! Vsi smo bili mladi, vsi veseli 
in srečni, saj smo za par uric imeli priliko pozabiti tisto neusmiljeno 
zoprno vsakdanjost, ki nas mori v vseh niansah. Saj je pa bila 
res prilika za razvedrilo. Poleg omenjene ljubeznive postrežljivosti 
si užival izbrane melodije „Društvene godbe ljubljanske", ki se je 
zadnji čas povspela do prav umetniškega proizvajanja glasbenih 
komadov. Burno ploskanje pri vsaki njeni točki je povzročilo, da 
so se vedno dodajale nove. Istotako je tudi dovršeno petje 
pevskega zbora „Merkurjevega" pod izbornim vodstvom pevovedje 
gosp. Sachsa uspelo krasno, da so morali pevci pridejati nove 
pesmi. Kadar ni igrala godba in niso peli pevci, oglasil se je 
mogočen gramofon iz menežarije. — V areni, kjer je slavni 
Ko ben c el j točil Balonovo in Dolničarjevo vino, in v Sokolovi 
dvorani se je plesalo ob zvokih harmonike, oziroma slav. ljubljan
skega okteta. Splošne dobre volje tudi ni pokvaril dež, ki se je 
okoli pol 9. ure usul med gromom in bliskom. V par minutah so 
bile polne vse mize v areni in Sokolovi dvorani, kjer je veselje 
trajalo v povečani meri naprej. Po dežju je bilo kmalu zopet vse 
živo na vrtu. Sestavljali so se ad hoc pevski zbori, ki so navdušeno 
prepevali vesele poskočnice. Bilo je že tri popolnoči, a vrt „Narod
nega doma“, čarobno razsvetljen z žarnicami in obločnicami/je bil 
še vedno poln zadovoljnega občinstva, ki je rajalo v brezskrbnem 
veselju. Uspeh prireditve, pri kateri je imel „Merkur“ v svoji režiji 
vsa jedila in pijače, je bil torej popolen v gmotnem in moralnem 
oziru. Prodalo se je 2000 vstopnic. Da je bil uspeh tako velikanski, 
je predvsem zasluga naših narodnih požrtvovalnih dam kakor tudi 
veseličnega odseka „Merkurjevega“ z načelnikom g. Jebačinom. 
Pripomniti še moramo, da se je tudi izvenljubljansko trgovstvo 
veselice udeležilo v prav. lepem številu. Posebno dobro je bil 
zastopan Kranj; veselice se je namreč udeležilo ondotno trgovsko 
društvo, čigar odposlanci so imeli ta dan popoldne tudi neko važno 
posvetovanje z našim društvom, korporativno. — Dostaviti imamo 
le še, da je bil gmotni vspeh veselice prav dober, a bil bi 
še večji, če bi nam dež ne prepodil veliko obiskovalcev. Pozabiti 
tudi ne smemo gospodov trgovcev, ki so si stekli obilo zaslug za 
tako krasen uspeh te prireditve, zlasti ljubljanskih trgovcev s 
špecerijo in železnino, dalje urarja Suttner ja in Čudna. Slednjič 
bodi izrečena vsem tvrdkam, ki so dale dobitke, iskrena zahvala, 
posebna zahvala gre tudi tvrdkama A. & Skabernè in Češnik 
& Milavec, ki sta nam za lastno ceno prepustili blago za olep- 
šanje paviljonov. Torej še enkrat: iskrena zahvala požrtvovalnim

narodnim damam in vsem, ki so k uspehu veselice kaj pripomogli 
s prošnjo, da nam vsi dotični ohranijo svojo naklonjenost tudi v 
bodoče. (Po „Slov. Narodu“.)

f Umrl je dne 4. julija t. 1. član društva gosp. Jakob Pe
trovčič, trgovec v Trebnjem. Umrli je bil vrl narodnjak in zelo 
ljub družabnik. Bodi blagemu rajniku ohranjen prijazen spomin.

I

Etablirala sta se pod tvrdko Bezjak & Šober v Fabianovi 
hiši na cesarja Franc Jožefa trgu v Ljubljani gg. Fran Bezjak in 
Viktor Šober. Imenovana sta vrla člana našega društva, gospod 
Bezjak je poleg tega marljiv odbornik. Novi tvrdki želimo iz 
srca prav mnogo uspeha.

*

„Trgovski dom“. Zakladu „Trgovski dom" je poslal gosp. 
Ivan Jebačin, lastnik prve jugoslovanske tovarne za kavne su
rogate na podlagi pogodbe od prodane kave za prvo polletje 1908 
265-86 K. Veseli nas, da se je prispevek v tem letu povečal. Pri 
ti priliki apelujemo na vse prijatelje društva, naj spravijo še več 
teh izbornih surogatov v promet, ker od tega ne bo imel koristi 
samo „Trgovski dom“, marveč bo s tem tudi mnogo storjenega v 
procvit slovenske industrije.

*

Zahvala. Podpisano slovensko trgovsko društvo „Merkur“ 
stori s tem svojo dolžnost, da izreka svojo iskreno zahvalo vsem 
dotičnim, ki so količkaj pripomogli, do tako krasnega moralnega 
in gmotnega uspeha naše veselice dne 5. julija. V prvi vrsti bodi 
zrečena iskrena zahvala častitim narodnim damam na čelu jim 
milostljivi gospe dr Tavčarjevi, ki so s svojim sodelovanjem in 
svojo požrtvovalnostjo tako zelo pripomogle k uspehu veselice. 
Dalje bodi izrečena iskrena zahvala vsem tvrdkam in drugim pri
jateljem društva, ki so prispevali k veselici. Iskrena zahvala tudi 
vsem tvrdkam, ki so pobirale prispevke, in gosp. restavraterju v 
Švicariji g. Kendi, ki nam je dal brezplačno svoj oktet za sode
lovanje pri plesu na razpolago. Vsi darovalci naj bodo prepričani, 
da so storili s tem mnogo dobrega, prepričani pa naj bodo tudi, 
da se bomo za njih naklonjenost našemu društvu izkazali vedno 
hvaležne. Odbor. *

Čeke so poslali: G. Auerjevi dediči, Ljubljana; Josip 
Divjak, Kostanjevica; Valentin Golob, Ljubljana in Edmund 
Kavčič, Ljubljana. Hvala!

*

Darilo pevskemu zakladu. G. Fran Schiffrer, trgovski 
potnik, je daroval povodom smrti soproge blagorodne gospe Josi- 
pine Schiffrer pevskemu skladu našega društva 20 K, zakar mu 
bodi izrečena iskrena zahvala.

Trgovsko-obrtna zadruga v Ljubljani.
Meseca junija je bilo vloženih............................ K 66.432’50

„ „ „ „ dvignjenih............................ „ 43.157T7
K 23.275-33

Saldo koncem maja...................................... .... . „ 215,514-79
„ „ junija................................................K 238.790T2

Skupnega prometa koncem junija........................K 5,693.439-24









SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega 
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.

Letnik V. V Ljubljani, dne 15. avgusta 1908. Št. 8.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
O trgovskem vprašanju na Štajerskem.

Spisal Josip Jagodič.

„Domovina“ je prinesla v št. 34. in 41. 1. 1. dva 
članka neimenovanih dopisnikov „o naših trgovskih 
društvih“ in o vprašanju povzdige našega trgovstva. 
Posebno v prvem članku se jasno izraža, kaj vse bi 
trgovski organizaciji na Štajerskem morali storiti, da 
bi zadoščevali svojemu namenu in dopisnik odkrito 
kritikuje, ker trgovski društvi v Celju in Mariboru v 
tem oziru ničesar ne storita.

Dasi taka obsodba ni prijetna, mora nam biti 
ljuba, ker iz nje odseva pravo domoljubje in se v njej 
zrcali odkrita rodoljubna želja dopisnika, da se ne 
ohrani samo sedaj že obstoječe slovensko trgovstvo, 
temveč da se ustanove nove trgovine, veletrgovine in 
podjetja, ki naj bodo močni stebri slovenskega življa 
in braniki proti navalu nasprotnika, ki se posebno v 
naši deželi ošabno šopiri v podobi nemčurskega trgovca, 
kateremu je vse prokleto kar je slovenskega, samo z 
žulji prisluženi groš našega slovenskega kmeta mu je 
sveta stvar.

Oba dopisnika pa dajeta dobre nasvete, kako 
naj bi se slovenska trgovina izvila iz rok našega na
sprotnika in kaj vse bi bilo potrebno storiti v povzdigo 
te, da pridemo Slovenci do veljave in moči, ki gotovo 
obstoji v dobro razviti trgovini in industriji.

Priznava se, da je na vsem kriva premala za
vednost, ki pa sloni na prenizki inteligenci našega 
trgovskega naraščaja in glasno kliče po izobrazbi.

Govori se o trgovskih šolah in akademiji, ki naj 
bi jo naši bodoči trgovci v Pragi študirali ter tako nas 
južne Slovane zvezali s severnimi brati v kupčijsko 
zvezo.

Dobro omenja drugi dopisnik, da je krivda ne- 
napredovanja to, da se pri nas vzame vse v trgovino, 
bodisi da ima sposobnost za to ali ne, brez veselja 
in brez poklica, brez zadostnih predpogojev — vse 
postane pri nas trgovec.

Da se odpravi ta glavna napaka, začeti je treba 
pri korenini in sveta dolžnost naših samostojnih trgov

cev bi bila, gledati nele na to, da sprejemajo v uk 
samo Slovence, marveč tudi, da imajo, predno stopijo 
v uk, zadostno ali vsaj primerno naobrazbo. Ves čas 
učne dobe pa bi morali skrbeti, da se mladenič s 
pridobivanjem vseh potrebnih znanosti razvije v dobro 
izvežbanega in značajnega slovenskega trgovskega so- 
trudnika; kadar bomo imeli zadostno število takih, ne 
bode nam tudi nedostajalo dobrih slovenskih trgovcev 
povsod tam, kjer jih bomo potrebovali.

Ne samo, da učenec opravlja in izvršuje najnižja 
dela in da trgovec v tem išče svoje koristi, temveč 
veliko bolj vzvišena je njegova naloga, on mora po
stati dober in zaveden član slovenskega trgovstva.

Tudi z ozirom na dejstvo, da se danes ne more 
vsakdo brez zadostnih gmotnih sredstev osamosvojiti, 
temveč da mora mnogi vse svoje življenje ostati 
trgovski uslužbenec, je potrebno, da dobimo inteligent
nega in popolnega naraščaja, ki zamore v interesu 
samostojnega delodajalca vestno izvrševati težki svoj 
poklic, sebe pa kot nesamostojen pomočnik primerno 
in dostojno preživeti.

Razen v par mestih na Štajerskem nimamo na
daljevalnih trgovskih in obrtnih šol in tako ostane 
navadno trgovski učenec po vstopu v učenje brez 
vsake nadaljne izobrazbe, ako se za to ne briga njegov 
šef, kar je pa menda zelo redek slučaj, bodisi, da sam 
nima potrebnih zmožnosti, ali da mu čas tega ne pri
pušča — dosti pa je še takih, ki učencu, ako bi se iz 
lastnega nagiba hotel v potrebni vedi izobraževati, 
tega ne privoščijo, ker se boje, da bi jih sčasom same 
v tem oziru prekosil in tako nahajamo še danes 
trgovski naraščaj, ki niti o najpreprostejšem knjigo
vodstvu nima pojma, kajti nekateri šefi, posebno v 
prejšnjih časih so take tajnosti najrajši ohranili za se.

Živa potreba je torej, da dobimo posebno v 
večjih krajih na Štajerskem trgovske nadaljevalne šole, 
ako pa že ne strogo ločene kot take vsaj trgovsko 
obrtne nadaljevalne šole s primerno oddeljenim učnim 
gradivom za trgovske nastavljence in ako kje, je tukaj 
hvaležno delo za naše gospode poslance.

8
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Zelo potreben bi bil tudi zakon, ki naj natančno 
določa, koliko učencev v razmerju z nastavljenimi 
izučenimi trgovskimi pomočniki bi smel kateri trgovec 
imeti, kajti v tem oziru se ponekod gode najgorostas- 
nejše krivice in izkoriščanja mladih moči. Veliko trgovcev 
se nahaja pri nas, ki imajo po 1 ali 2 nastavljenca, pa 
po 3—6 in več učencev in zadnji dostikrat služijo 
trgovcu v njegov izkoriščevalni namen, da opravljajo 
hlapčevska dela; ko pa so prosti, dobe ali nesramno 
malo plačo, ali pa se jih brezsrčno požene po svetu; 
ker za njih ni več porabe, namestiti jih mora novo 
število brezplačnih učencev in na ta način dobivamo 
mnogobrojni slab materijal v trgovini, ki ni sposoben 
vršiti svoje naloge.

V (zadnjem času se sprejemajo tudi pogostoma 
ženske v trgovino in sicer dostikrat kot prodajalke, ne 
da bi se bile v trgovini izučile. S tem se ne dela 
samo velika krivica izučenim moškim — temveč tudi 
ženskim nastavljencem.

Kar se pa tiče ustanavljanja novih slovenskih 
trgovin, potrebno je seveda razen spretnih in sposobnih 
moči primernega kapitala, ki si ga pa ni mogoče tako 
lahko prištediti; večina slovenskih trgovskih nastav
ljencev pa izhaja iz nepremožnih rodbin. Prav dober 
je torej nasvet glede cenega kredita, potrebno pa je 
tudi, da posebno v obmejnih in zapostavljenih krajih 
gmotno dobro stoječi denarni zavodi v ta namen kaj 
store in žrtvujejo, bodisi, da dajejo po zelo nizkih 
cenah eventualno začetkoma brezplačno svoje lokale 
na razpolago, ako jih namreč imajo, ali da prispevajo 
zneske, ki se naj potrebnim a zmožnim ob ustano
vitvi pod gotovimi pogoji brezobrestno izposodijo ali 
celo podarijo, kakor to delajo „Südmark“ in enake 
Slovence vničujoče nemške organizacije.

Ustanovitev trgovske zadruge, ki bi imela nalogo, 
dobavljati skupno za svoje člane razno blago, zdi se 
mi lep idejal, ki ga pa nikakor ne bi bilo mogoče 
tako lahko realizirati in to zaradi mnogih težkoč ne. 
Trgovci imajo vsak po svoje, glede dobave kakor 
plačevanja in izvrševanja svojih obveznosti tako različne 
navade, ki jih zamorejo posamezni dobavatelji lažje 
vpoštevati, kakor pa zadruga, ki bi se morala ravnati 
po enotnem načrtu.

Tudi zaradi premnogovrstnega blaga bi to ne 
bilo lahko, pač pa mogoče, ako bi se zadruga omejila 
le na nekatere konzumne predmete, kakor sladkor, 
petrolej, riž, olje in morebiti še nekaj enakih in 
podobnih predmetov drugih strok.

Ker v tem oziru, kako in kaj se naj stori v dosego 
stavljenih ciljev in odpravo obstoječih zaprek, res ne 
obstoji dosedaj nobeden načrt, zdi se mi umestno 
opozoriti naše društvo v Celju in ako tudi ne bode 
mogoče zaradi preobilega drugega gradiva priti 
do definitivnega sklepa, želeti je, da se store pred

priprave in da bode društvu mogoče v bodoče 
izpolnjevati svoje vzvišene dolžnosti. Naj se izvo
lijo v odbor taki gospodje, ki imajo zmožnosti in 
potrebnega časa ter resno voljo delati v skupnem 
interesu slovenske trgovine na Štajerskem, posebno 
pa naj bi se stvari posvetili slovenski gg. trgovci.

Zgodovina trgovine.
Spisal Franjo Krašovec.

(Dalje.)

V Angliji ni imela vojna s Francijo ter vojna 
obeh rož, ki je bila ravno tako strašna kakor boj 
Armanjakov z Burginjoni, takšnega vpliva na trgovino. 
Pomorska trgovina v angleških pristaniščih se je znatno 
razširila. Izvoz volne je postal rastoči vir bogastva; 
predpravice podeljevane trgovcem so privabljale vedno 
več tujih trgovcev, katerih premoč je dolgo vrsto let 
obvladala angleško trgovino. Šele v 15. stoletju je bilo 
možno izdati nektere odredbe, ki so imele namen, 
protežirati angležke trgovce na škodo njih konkurentov; 
angleški trgovci pa so posečali že dolgo dobo ino
zemske trge. Posrečilo se jim je tekmovati s flandersko 
Hanso, pozneje so celo iztisnili nemško Hanso.

Predpravice, podeljene obrtu in vedno sijajnejši 
uspehi premogovništva so v veliki meri povzdignili 
nemško trgovino. Da postane trgovina varnejša in 
dobičkanosnejša, so se ji dale davčne olajšave, potni 
listi; na razpolago ji je bilo oboroženo spremstvo in 
vsako nasilje se je strogo kaznovalo. Številne notranje- 
zemske carine — posledice notranje razkosanosti držav
nega ustroja, so sicer pritiskale trgovino, ali še večje 
zlo so bili roparski vitezi, ki so iz svojih bivališč, 
navadno ob plovnih rekah in trgovskih cestah z orož
jem v roki zahtevati krute davščine. Hoteč temu ne
redu priti v okom, so nemška mesta ustanavljala 
društva, med katerimi si je društvo Hansa pridobilo 
velik vpliv na nemško trgovino.

Še večjega trgovskega in obrtnega napredka kakor 
druge dežele se je veselila Nizozemska. Nje mesta so 
mogla po bogastvu in moči tekmovati z mesti italjan
skih republik. Ker so bila nizozemska mesta bolje 
urejevana kakor mesta sosednih provincij, ter naseljena 
z delavnim ljudstvom, ki je cenilo važnost trgovine, 
so mogla mesta, ki so obklopovala ozemlje, ki je 
pozneje tvorilo Holandsko, Belgijo in francosko Flan
drijo, bolje nego kdorkoli drugi izkoriščati ono čudo
vito navdušenost, ki so jo vzbudile križarske vojne. 
Brügge je bilo dolgo časa veliko trgovsko mesto nizo
zemsko; trgovci vseh velikih tržišč so imeli tam svoje 
pisarne in podružnice.

Politična razburjenost, ki je nastala koncem 15. 
stoletja v Flandriji, je pripravila mesto Brügge ob



Št. 8. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Stran 87.

njega svetovni pomen. Nasproti temu pa so zadobila 
mesta Leyden, Rotterdam, Amsterdam, Dortrecht še 
večji pomen, in ko se je ta del dežele otresel španske 
nadvlade, je napočila doba, v kateri so se izkoriščevali 
neizmerni izvori bogastva, ki je preplavilo ves nizo
zemski narod. Nizozemska je tako postala naglo in za 
dolgo dobo prva pomorska in trgovska moč Evrope.

V trgovski zakonodaji in v trgovskih uzancah se 
je dosegel velik napredek. V Barceloni in v Briiggu 
so se ustanovile prve trgovske borze. Na mesto do
sedanjih carin so se .upeljale izvozne carine, ki so bile 
včasih dosti visoke, toda pravilnejše; hipotekarna po
sojila in izmenjevalni dogovori so postali vseobči. 
Trgovci so se vedno krepkeje potegovali za odstranitev 
pravice do nasilnih sredstev, ki so za nečastna dejanja 
ali za obveznosti posameznika delala odgovorno vse 
trgovstvo cele dežele. Zato je bilo upeljano kon- 
kurzno pravo; trgovsko pravo dobiva vedno širši 
temelj in to baš v dobi, ko se je z ustanovitvijo trgov
skih sodišč olajšalo in pospeševalo reševanje procesov 
med trgovci. V Angliji pa je bila celo uvedena neka 
mešana porota, ki je odločevala v sporih med do
mačimi prebivalci in inozemci. Dve stvari zaslužita v 
tej dobi posebne pozornosti: važnost tržišč in razvoj 
trgovskih udruženj.

Že v starem veku so bili znani semnji, ki so se 
vršili navadno na božjepotnih krajih. Tudi v srednjem 
veku so v podobnih krajih nastali semnji (Messen). 
Pozneje so dovoljenje za semnje podeljevali vladarji, 
bilo je kot dokaz naklonjenosti in sicer se je dobilo 
za določeno vsoto denarja. To je bil velik trgovski 
dogodek takratne dobe in ta dogodek je dobil tako 
važen pomen, da se je najprej v Franciji uvedel 
poskus, olajšati z upeljavo semnjev bedo, ki jo je 
povzročila stoletna vojna.

Početkom 11. stoletja so se razvile trgovske zveze 
v nepričakovani meri. Često so se trudili trgovci, da 
dosežejo s spojitvijo kapitala in vsemi možnimi sredstvi 
izrecno pravico za nekatere stroke trgovine, tako na pr. 
je vzniklo v Benetkah društvo za izrabljanje carine iz 
izvoza in dovoza, v krščanskih pristaniščih Male Azije 
in Arhipelaga za najem apnenic, za izkoriščanje solnih 
jam itd., v Genovi so bile ustanovljene banke : sv. Jurij 
in Uffizio di Gazzaria, katerih organizacije so imele 
veliko podobnost z organizacijo indijskih družb ; tudi 
flanderske „gilde“ (trg. društva) so imela podoben na
men in ureditev.

Glavni namen drugih družb je bil ohraniti javni 
mir in nasprotovati ustanovitvam, ki so bile na škodo 
razvoju trgovine v okvirju deželnih mej in izven njih. 
Podobnih družb je bilo največ v Nemčiji, najmočnejša 
Hansa si je pridobila tudi v Angliji, na poluotoku 
Skandinavskem in na Nizozemskem največji vpliv ter 
si je znala osigurati v teh deželah vrlo ugodne privi

legije in predpravice. Nesolidne zahteve mest, zdru
ženih v Hansi, in spori za dobiček so povzročili pro
pad tega mogočnega udruženja; posebno v 16. sto
letju je bilo nazadovanje hanseatične moči kaj očividno. 
Izmed številnih hanseatičnih mest so si ohranila samo 
tri: Ljubek, Hamburk in Bremen do gotove mere 
svojo samostalnost, svoj pomen in svoje predpravice.

Z nastopom boljše organizacije, z vedno nara
ščajočo sigurnostjo so izgubila podobna udruženja 
svoj pomen, postala so nepotrebna ter propadala v 
Nemčiji in v drugih deželah drugo za drugim; samo 
v Franciji, kjer so bila zavarovana s potrebno polno 
močjo, ki je bila potrebna za proizvajanje naredeb, 
ki so bile predpisane vsakemu obrtu, so dosegla ne
pričakovanih uspehov. In tako je postala blagodarna 
uredba ovira napredku, katero je šele odstranila revolucija, 
proglasivši svobodo obrta in trgovine v vsem in za vse.

IV.
Šestnajsto stoletje je pomenilo dobo vseobčega 

razvoja. Epohalna iznajdba Guttenbergova je prispe
vala v veliki meri k razvoju trgovine, obrta in umet
nosti. Verska reformacija, ki je razlagala svobodo 
razlaganja, je pretvorila nauke o dogmah, določila 
človeškemu duhu nove smeri in vznetila v ljudstvu 
zavest o pravicah in dolžnostih. Odkritev Amerike pa 
je privedla narodnogospodarski prevrat, čigar posledice 
se nam vedno jasneje prikazujejo. Španija je dosegla 
po Kolumbovi iznajdbi neizmerno gospodarstvo, in ni 
čuda, da so ostali narodi zavistno gledali na nje stalno 
naraščajočo moč. Portugalsko si je pridobilo od papeža 
Aleksandra IV. pravico, razdeliti si s Španijo novi svet, 
poleg tega pa jim je pridobil Vasco da Gama, ki se 
je usidral na pobrežju Malabarskem, izključno pravo 
trgovati z Indijo. Italijanske republike so težko občutile 
uničujoče prodiranje Turkov in uspehe Portugalcev in 
zaman so napenjale vse svoje sile, da bi si ohranile 
trgovske zveze z Indijo. Zato pa sta Anglija in Fran
cija stopali neovirano na započeti poti ter prirejali 
trgovske ekspedicije v Novo Fundlandijo, Novo Škot
sko, Južno Ameriko notri do Virginije. V Kanadi in 
na Antilskih otokih so bile ustanovljene francoske 
kolonije. Angležem, iskajočim pot na zapad, pa se je 
posrečilo najti stike s carjem Ivanom IV. Odpor Por
tugalcev jim je sicer zabranil prihod do Indije, ali 
zato se jim je posrečilo naseliti svoje naselnike v 
Karolini, Virginiji, Marilandu in Pensilvaniji.

Zemljepisju in nautiški umetnosti so zasijale nove, 
ugodne dobe ; ladje so morale biti za daljša preko
morska potovanja temeljito popravljene in tako je 
postalo ladjedelstvo umetnost, dočim je do te dobe 
prevladovala v ladjedelstvu samo pridobljena ročnost. 
Dovoz dragih kovin je izpočetka povzročil prevrat 
dotlej običajnih cen, ali po krizi, katere pravi vzroki 
so se šele pozneje do dobra izpoznali, je omogočil

8*I
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razvoj narodnega gospodarstva, industrije in trgovine. 
Trgovske zveze so se ogromno širile, tako da jih je 
bilo potrebno podpreti z jasnimi zakoni in podrob
nejšimi odloki in ukrepi, in tako se je polagoma raz
vilo resnično trgovsko pravo. Na nesrečo je pa povzro
čila kolonizacija suženjstvo in trgovina s sužnji je 
postala najbolj dobičkanosna, tako da so se ji po 
več stoletij posvečali i najizobraženejši narodi.

V dobi odkritja Amerike sta se razvijali v Špa
niji trgovina in obrt. Mavri so se udali v svojo usodo 
in sprejeli nadvlado Špancev. Obrt je vspeval po vseh 
večjih mestih. Že takrat velevažna pomorska trgovina' 
se je razrastla vsled zvez z novim svetom. Bila je 
podoba, kot bi vsled bogastva kolonij imela španska 
trgovina se še intenzivneje razviti; ne glede na drage 
kovine zlato in srebro, so dovažale španske ladje 
indigo, vanilijo, kakao, barvila in izdelane kožuhovine, 
kar se je vse dalo v obrtnih delavnicah dobro upo- 
trebiti. Skoro pa so se slabšale zveze s kolonijami, 
ki so bile vedno bolj zavirane vsled smelih angleških 
in nizozemskih piratov, tako da je prikrito prevažanje 
blaga postalo neodvratno zlo. Vojne Karola V. in 
Filipa II. so potlačile z neizmernimi davki vso trgo
vino; to propast je še izpopolnilo izgnanstvo Židov in 
Mavrov, ki so vsaj kolikor toliko delali na trgovskem 
polju. Vzlic zakonom, ukrepom in raznim monopolom 
je prešla trgovina s kolonijami vred na druge narode, 
a to v dobi, ko so se drage kovine po vsem konti
nentu razširile kakor edino izmenjevalno sredstvo za 
neštevilne izdelke, ki si jih Španci iz svojih bogatih 
kolonij že niso več znali pridobiti.

V Indiji, kjer si je Albuquerque v nekoliko letih 
podjarmil ogromno ozemlje, so dobili Portugalci mo
nopol, toda pod drugimi pogoji nego so to storili 
Španci; vlada sama je pošiljala ladje v Indijo, ali 
vsak državljan je imel pravico, proti gotovi odškod
nini nalagati na te ladje svoje blago. Portugalci niso 
iskali samo dragih kamenov, nego so dovažali vse 
izdelke, tudi poljedelske, iz Indije in Kitajske v Evropo, 
in tako je po tej trgovini, ki se je centralizirala v 
Lisabonu, bilo izdatno pomnoženo prebivalstvo in 
bogastvo mesta. Ko se je pa združila Španija s Por
tugalsko, so začele propadati tudi kolonije; vzrok temu 
je bila mehkužnost in nravna propalost vladarjev, ne
strpljivost in verski boji. Nezadostno branjene kolo
nije so postale plen Nizozemcev in ko je Portugalska
1. 1640. dosegla zopet svojo neodvisnost, ostale so ji 
od vseh kolonij razen Brazilije samo Goa, Diu in 
Makao. Njena trgovina, ki je pogrešala prejšnjih drago
cenih postranskih virov, ni dosegla nikdar več prejš
njega razvoja.

Italiji je dodala renesanca še večji lesk; italijansko 
znanost, literaturo in umetnost se je sprejemalo povsod 
z navdušenjem. Ali trgovina je propadala; Amerika in

nove pomorske ceste v Indijo, zmaga Turkov, ki so 
si pridobivali eno deželo za drugo, ki so poprej spa
dale k Italiji, so istotako zmanjšale njen pomen. Zaman 
so pomagale Benetke Egipčanom v boju proti Portu
galski. Središče trgovine je bilo prenešeno, srednje- 
morska pristanišča so se praznila in po trgovinski 
moči italijanskih republik ni ostal niti sled.

Tudi v Nemčiji se je v tej dobi pojavljalo očividno 
propadanje trgovine. Propadanje trgovine v Italiji je 
vplivalo tudi na južnonemška mesta; počasno propa
danje Hanse in odstranitev predpravic, ki si jih je 
pridobila v raznih deželah, je učinkovalo tudi na 
notranja mesta; poleg tega pa so upadi Turkov na 
Ogrsko in podonavske dežele zadali nemški trgovini 
globoko rano. Neskončne vojne, verski spori, nepra
vičnosti vseh vrst, ki so jih proizvajali nemški knezi 
kakor atribut svoje vsemogočnosti, so dovršili delo 
razpada.

Zato pa je zavzela Nizozemska odlično mesto 
med trgovskimi državami. Leta 1566. je nastal upor 
proti Španiji. Dolga vojna se je začela. Toda končno 
so zasijale boljše dobe. Nizozemska je dosegla svojo 
samostalnost in porabivši vsa bogata izkustva v po
morski trgovini, se je trudila z vsemi silami, da si 
pridobi svoj delež v trgovini z Indijo.

V dobi, ko se je Portugalska spojila s Španijo, 
so bile Portugalcem vse zveze z Indijo prepovedane. 
Nizozemci so se pa odločili za direktno pot v Indijo. 
Dve ekspediciji, ki sta imeli najti pot v severovzhodni 
smeri, sta se ponesrečili; zato so se pa druge ekspe
dicije, ki so šle po znani poti, popolnoma posrečile. 
Ta ugodni uspeh je povzročil ustanovitev mnogih 
novih družb, ki so se vzajemno preganjale. Generalne 
vlade, hoteč to škodljivo tekmovanje odstraniti, so 
pozvale vse družbe, da se spojijo v eno družbo z 
obsežnimi predpravicami, vzhodnoindijsko - holandsko 
družbo, ki bi bila edina opravičena za trgovanje z 
Indijo. Ta družba se je polastila na škodo Portugalske 
trgovine z dišavami, utrdila svojo vlado v Indiji, strla 
špansko-portugalsko moč, povzdignila v najvišji meri 
pomen in važnost domovine ter obogatila delničarje. 
Povišanje cen je bila naravna posledica množine 
gotovega denarja, ki je začel krožiti, čim so v novem 
svetu začeli izkoriščati velikanske rudokope zlata in 
srebra, in to dejstvo je za kratko dobo tudi omejilo 
francosko trgovino. Vzlic temu pa se more za vlade 
Ludovika XII. označiti preokret na bolje, vsled odstra
nitve nekaterih zaprek ter vsled podelitve novih ugod
nosti. Podobno je bilo temu tudi za Frančiška I. in 
Henrika II. Zveze z Italijo so v Francozih vzbudile 
tudi hrepenenje po lesku in napuhu, in navzlic po
stavnim prepovedim so začeli od trgovine obogateli 
trgovci tekmovati s plemstvom v zunanjem blišču in 
lesku. Trgovina je cvetela, dasi so se vsled vednih
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vojn davki vedno bolj množili; Bordeaux je pošiljal 
zopet svoja vina na Angleško, v pristavu Rouenskem 
je oživela prejšna delavnost, Lyonski velesemnji so 
postali zopet po vsem svetu znani. (Dalje prih.)

Najvažnejše določbe o pristojbinah 
(kolkih in procentah).

Spisal V. Žun.
(Konec.)

Posebej moramo omeniti pri tej priliki notarske 
akte. Original ali prvotni izvod takih notarskih aktov 
ostane pri notarju (ženitovanjske pogodbe in dr.), 
strankam se pa dajejo odpravki, ki se pa tudi smatrajo 
za originale. Pristojbina po lestvici se pa poravna le 
na prvotnem izvodu, ki ostane pri notarju, dočim se 
drugi odpravki kolkujejo le s kolkom po 1 krono ali 
tudi manjšim, če znaša lestvična pristojbina na pravem 
originalu manj nego 1 krono.

Ako ima kaka kolku podvržena listina ali pismo 
več pol, tedaj se vsaka nadaljna pola kolkuje s kolkom 
po 1 krono ali pa tudi manj, če se je po lestvici prva 
pola kolkovala z manjšim kolkom.

Nekdo se na pr. pritoži zoper predpisani hišni 
davek v znesku 30 kron.

Taka pritožba se po tarifni točki 44, q kolkuje s 
kolkom za 30 h. Ako se napravi še druga pola pri
tožbe, se tudi ta kolkuje samo s 30 h.

Uradno potrjeni . prepisi, izvlečki iz zemljiških 
knjig in duplikati uradnih izgotovitev se pa morajo na 
vsaki poli kolkovati z dvema kronama.

Kako se uporabljajo kolki?
Za pravilo nam bodi: Vsak kolek, ki se je enkrat 

rabil pri kaki listini, pogodbi, pobotnici in dr., se ne 
sme uporabljati vnovič. Zato tudi državna uprava skrbi, 
da se kolki, ki so bili enkrat pritisnjeni na papir, ne 
morejo iz lepa odstraniti, ne da bi se pri tem po
škodovali; raditega se tudi večkrat izdajajo novi kolki, 
ki se od prejšnjih v marsičem razlikujejo. Zadnje vrste 
kolki so se izdali leta 1898. Kolek se prileplja pravi
loma na prvo stran listine in sicer, predno se spiše 
listina tako, da se čez kolek piše vsaj z eno vrsto in 
to pod cesarskim orlom. Na napisu ali predpisu ne 
sme stati kolek. Za v zgled nam bodi tale pobotnica.

Pobotnica

reci štirinajst kron, katere je podpisana danes
prejela kot miloščino letnih 168 K od c. kr. davčnega 
urada v Trbižu za mesec januar 1908.

V Trbižu, dne 1. januarja 1908.
Ana Mežek, 

vdova sodnega sluge.

Čez spodnji del kolka se piše prva vrsta.
Pri blanketih za listine in pisma se splošno kolek 

lahko tudi prilepi tako, da se nanj ne piše; toda tu 
je treba, da ga državna oblast s posebnim pečatom 
uniči (obliterira).

V teh-le važnejih slučajih pa ni treba kolkovati, 
predno se še izgotovi listina ali pismo :

1. ) pri vlogah, istotako pri sodnih zapisnikih, pri
duplikatih in prilogah vlog;

2. ) ako javna oblastva napravijo s strankami zapisnik
o kakem pravnem poslu, ki je podvržen pristojbini 
po lestvici;

3. ) ako se pri zapuščinah v premičninah pri
stojbina poravna v kolkih ;

4. ) pri knjigah trgovcev, obrtnikov, senzalov in
notarjev ;

5. ) pri pristojbinah za vpis v zemljiško knjigo in za
razsodbe.
V takih slučajih ima stranka dolžnost prilepiti 

kolek na prvi strani nad prvo vrsto ali pa ga 
samo prinesti k uradu. Da se kolek razveljavi, za to že 
skrbi urad sam.

Kolki, ki so postali neporabni ali kolki, ki so se 
pritisnili na papir, ki je postal neporaben, se lahko 
zamenjajo z novimi, ako so nepokvarjeni ter se še 
niso rabili za kako pismo, pobotnico in dr. in če papir, 
na katerem so pritrjeni, še ni nič popisan ali pa vsaj 
dotično pismo še ni popolnoma gotovo. Ako pa stoji 
že podpis na pismu, tedaj se kolek praviloma ne more 
več zamenjati. — Če kdo piše n. pr. pobotnico, pa se 
spomni, predno je gotova, da je zapisal kaj napačnega, 
sme odposlati pobotnico s kolkom na pristojno davka
rijo, ki poskrbi, da se neporabljen kolek zamenja z novim.

Naznanilo pravnih poslov in dr.
Neposrednim pristojbinam podvržena pravna opra

vila se morajo naznaniti pri pristojni davkariji in se 
mora obenem, če se je v njih napravila kaka pogodba, 
naznanilu priložiti tudi dotično pogodbo v originalu 
ali pa poverjenem prepisu, katerega ni treba kolkovati, 
če se rabi samo zato, da se naznani pravno opravilo. 
Taka opravila in vpisi se morajo naznaniti tekom 8 
dni potem, ko so se sklenili oziroma izvršili.

Kdo je dolžan naznaniti? Opravila, ki se sklenejo 
pred javnimi oblastvi, sodišči, uradi in pred notarji, 
morajo naznaniti ta oblastva ali organi, za vsa druga 
opravila sta pa zavezana oba dela, ki skleneta kako 
pogodbo i. dr., da jo pravočasno naznanita.
Kako se določa vrednost predmeta pri odmeri 

pristojbin ?
a) pri nepremičninah.

Za vrednost nepremične stvari se šteje:
L) pri kupu praviloma pogojena kupnina z vred

nostjo vseh postranskih dajatev ;
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2.) pri vseh drugih vrstah pridobitve kake stvari, 
vrednost zadnje sodne cenitve, če se ta ne smatra 
za prenizko; če ni nobenega takega pripomočka, 
se vzame za podlago odmeri zadnja kupnina, 
ako se je stvar v zadnjih 6 letih prodala.
Vendar se pa v nobenem slučaju ne sme vzeti

za podlago manjša nego takozvana davčna vred
nost predmeta. Davčna vrednost se preračuni, če 
je hiša v najem dana, ako se letni najemninski davek 
pomnoži s 60, pri zemljišču pa, ako se zemljiški davek 
pomnoži s 70.

Če se pristojbinska oblast in pa stranka, ki ima 
pristojbino plačati, ne moreta zediniti glede vrednosti 
predmeta, mora se ta dati sodnijsko ceniti.

b) pri premičninah.
Pri vrednostnih papirjih, kateri se prodajajo na 

dunajski borzi, odločuje vrednost kurz, ki ga ima papir 
oni dan, ko se določuje vrednost, vrednost drugih pre
mičnin pa ima stranka vestno naznaniti, ako se sploh 
sodnijsko ne cenijo. Davčna uprava je opravičena 
zahtevati, da se sodno cenijo, kadar ne smatra stran
kinih napovedb za primerne. Stroške take cenitve nosi 
državna uprava, ako sama prosi za sodno cenitev in 
se pri sodni cenitvi ni vrednost predmeta cenila na več 
nego eno osmino več, kakor je stranka napovedala, 
sicer pa davčni zavezanec.

c) cenitev zapuščin.
Pristojbina se plačuje od „čistega zapuščinskega 

imetja“, to je od zapuščine, ki preostane, ako se odbi
jejo vsi zneski, ki obtežujejo zapuščino s stroški ob 
bolezni in pogrebnimi izdatki vred. Vsakovrstna volila 
ter pristojbine od zapuščine kakor tudi postavna šest- 
tedenska preskrba preostale žene, za posle in hišnike 
se ne smejo odračuniti od zapuščine. Ako leže nepre
mičnine v kaki tuji državi, se te ne vpoštevajo v 
zapuščino, istotako se pa tudi ne smejo odbiti bremena, 
ki slone na teh nepremičninah n. pr. dolgovi, ki so 
vknjiženi nanje. Nasprotno se pa vse terjatve, ki jih 
ima zapustnik v tujih državah, prištevajo k čisti zapu
ščini, naj si bodo zavarovane ali ne.

Glede cenitve veljajo določila, katera smo ome
nili zgoraj o premičninah in nepremičninah.

Za podlago odmeri se po navadi vzame sodna 
inventura, ki je često združena s sodno cenitvijo, ali 
pa napoved premoženja, ki se namesto prisege da tedaj, 
ko se zapuščina sodno inventira.

Po § 57. pristojbinskega zakona se tudi neizter
ljive terjatve prištevajo k zapuščini, vendar pa sme 
stranka prositi za znižanje pristojbine ter dokazati nego
tovost izterjave v pritožbi, o čemer po svojem pre- 
vdarku odločuje finančno ravnateljstvo. Taka prošnja 
se mora na vsak način vložiti, predno se nastopi 
dedščino.

Dolgove in druge izdatke, ki naj se odbijejo od 
zapuščine, morajo dediči verjetno dokazati z listinami. 
Pri tem moramo razločevati dvoje vrst terjatev, in sicer:

a) terjatve do zapuščine,
b) druge vrste terjatve.
a) Kot terjatve do zapuščine se štejejo stroški ob 

bolezni in pogrebni stroški, zastanki na plači 
(poslom) in ekspenzarji, prehranitev, stanovanje, 
kurjava, svečava in dr. — sploh taki izdatki v 
rodbini, za katere se ne napravljajo po navadi 
nobene listine. Kot verjetni dokazi za te terjatve 
veljajo pobotnice, računi, kakor tudi prijave (na
znanila), ki se napravijo pri sodišču in jih dediči 
sami pripoznajo. Tudi stroški za maše pri po
grebu se smejo računih med pogrebne stroške, 
ne pa mašne ustanove ali maše, ki naj se bero 
v posebej določenih cerkvah in od določenih 
duhovnikov. Taki zneski za maše se smatrajo za 
volila (legate) in se od njih odmeri pristojbina 
od volil;

b) druge vrste terjatve se pa morajo dokazati z li
stinami v določeni obliki. Kot zadostni dokazi 
veljajo pravne listine, ki jih je napravil zapustnik 
oziroma ki zavezujejo zapustnika, izvlečki iz 
javnih knjig (n. pr. iz zemljiške knjige) in sodno 
potrjeni izvlečki iz trgovskih knjig, pobotnice 
javnih uradov, pravomočne sodne razsodbe in 
odločbe drugih oblastev. Samo če gre za majhne 
odbitke (recimo račune pod 500 K) se po navadi 
ne zahtevajo poverjeni izvlečki iz knjig ali fakture. 
Ta stroga pravila pa ne veljajo pri zapuščinah,

ki pripadajo mladoletnikom ali v varstvo stoječim 
osebam. Ce namreč sodišče kot varstvena oblast potrdi, 
da je vse terjatve in izdatke spoznala za utemeljene, 
se vse te terjatve odštejejo od zapuščinskega imetka.

O izterjavanju pristojbin.

Neposredne pristojbine je treba plačati, kakor 
hitro jih naznani zavezancu za to pristojni urad, kar 
se zgodi po navadi s posebnim plačilnim nalogom, 
zoper katerega se je možno pritožiti v teku 30 dni pri 
onem uradu, ki je odmeril pristojbino t. j. pri davkariji 
ali pri pristojbinskem uradu.

Ako se pristojbina ne plača tekom 30 dni, potem 
ko se je sprejel plačilni nalog, sme davčna oblast pri
stojbino izterjati, čeprav se je zoper odmero pristojbine 
morebiti vložil kak priziv ali pritožba, istotako se mora 
taka pristojbina takoj po preteku 30 dni in brez izjeme 
zemljeknjižno zavarovati.

Kadar bi stranko zelo občutno zadelo, če bi 
morala vso pristojbino naenkrat plačati, in kadar se 
državi ni bati, da bi prišla ob pristojbino, se sme do
voliti plačevanje v obrokih, za kar naj se vloži po
sebna prošnja, ki jo je treba kolkovati z 1 krono pri
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pristojni davkariji. Tak slučaj bi bil n. pr. če kdo pre
vzame dedščino, ki je zelo zadolžena, in mora po 
oporoki izplačati več osebam razne zneske. Tu sme 
finančno deželno ravnateljstvo dovoliti, da se rok za 
vplačanje pristojbine podaljša za eno leto.

Če stranka ne plača ob pravem času pristojbine, 
mora plačati 5%ne zamudne obresti od dneva, ko je 
zapadla v plačilo.

Če se je komu po zmoti ali računski pomoti 
zgodila krivica, da je porabil večji kolek, nego je bilo 
treba, ali je neposredno plačal večjo nego postavno 
pristojbino, sme tekom treh let zahtevati povračila 
preveč vplačanega zneska in sicer se mu povrnejo tudi 
5 %ne obresti od dneva dalje, ko je preveč vplačal.

O prestopkih zoper pristojbinske predpise.
Ako se pristojbina sploh ni poravnala, ali pa po

ravnala v manjšem znesku, nego je bilo postavno 
določeno, ali se je kak kolek vporabil nepravilno, se 
mora praviloma plačati trikratni znesek prikrajšane 
pristojbine, če niso dani pogoji, da se uvede kazenska 
preiskava. Ta trikratna pristojbina se razume tako, da 
se plača pristojbina, ki ni bila plačana, zraven pa še 
dvakratni znesek te pristojbine kot kazen — povišek 
imenovan.

Ako se pa kako pravno opravilo, od katerega 
je plačati neposredno pristojbino (procente), ni na
znanilo ob pravem času radi odmere pristojbin, tedaj 
se plača le dvakratna pristojbina, to je prikrajšani 
znesek in še enkratni znesek kot kazen.

Posebno izjemo od splošnega pravila, da se mora 
plačati trikratni znesek, imamo tudi še pri vseh vlogah, 
ki se ne vlože pri sodniji. Po § 81 prist, zak. se mo
rajo namreč kolku podvržene vloge, ki se izroče v 
izvensodnih zadevah pri kakem oblastvu ali uradu 
brez kolka, ali če se prilože nekolekovani po stranki 
sami izgotovljeni prepisi, kar zavreči, če jih stranka 
sama izroči; če pa jih ne vloži stranka osebno, se pa 
na vloge sploh ni treba ozirati.

Izjemoma se o teh vlogah vseeno uraduje, če 
stranka sama pravi, da ne vzame vloge nazaj, ali pa 
je vlogo treba rešiti iz javnih ozirov, oziroma če se 
spozna, da bi drugače za stranko nastala kaka ne
varnost. Če se o taki vlogi uraduje iz javnih ozirov, 
se naknadno stranki predpiše le enotna pristojbina, če 
se pa uraduje radi stranke, pa dvojna.

Slednjič moramo še omeniti, da znaša pri trgov
skih in obrtnih računih po 2 ozir. 10 vin. kazen 50kratne 
prikrajšane pristojbine.

Trgovska in obrtniška zbornica za 
Kranjsko.

Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko je 
imela v sredo dne 12. t. m. redno javno sejo, kateri

je predsedoval zbornični predsednik g. Josip Lenarčič. 
Otvorivši sejo je predsednik pozdravil vladnega za
stopnika in imenoval za overovatelja sejnega zapisnika 
gg. Filipa Supančiča in Josipa Vidmarja. Zapisnik 
zadnje seje, ki je že izšel v tisku, se je odobril brez 
ugovora. Pri predsestvenih naznanilih je predsednik 
naznanil, da je trgovinski minister potrdil izvolitev 
g. Ivana Mejača za zborničnega podpredsednika ter da je 
gospod Leopold Bürger sprejel mesto pravega zbor
ničnega člana. Nadalje je predsednik naznanil, da je 
vprašanje o zgraditvi telefonskega omrežja po Gorenj
skem vsled zborničnega prizadevanja dozorelo v toliko, 
da je c. kr. poštno in brzojavno ravnateljstvo v Trstu 
pravkar predlagalo c. kr. trgovinskemu ministrstvu 
zgraditev tega za Gorenjsko tako važnega prometnega 
projekta. Ker je sedaj konečna odločitev pri c. kr. trgo
vinskem ministrstvu je predsedstvo naprosilo državno
zborsko delegacijo, da se zavzame pri osrednji vladi 
za uresničenje telefonske naprave na Gorenjskem. 
Zbornica se je glede izpopolnitve telefonskega občila 
na Kranjskem toplo potegovala za priklopitev Postojne 
in Domžal v interurbanno telefonsko črto Dunaj-Trst, 
hoteč tako tema krajema zagotoviti ugodnosti telefon
skega občevanja. C. kr. poštno in brzojavno ravnatelj
stvo je sedaj sporočilo zbornici, da je c. kr. trgovin
skemu ministrstvu predlagalo privzetje Postojne in 
Domžal v medmestno telefonsko črto. V zmislu predloga 
predsednika je zbornica' nato sklenila, pridružiti se 
akciji trgovske in obrtniške zbornice v Gradcu, ki se 
obrača proti monopoliziranju vodnih sil v alpskih 
deželah v korist železnic.

Sledilo je obširno poslovno poročilo za čas od 
zadnje seje. Iz tega poročila je zlasti povzeti, da se 
je Kranjska trgovska zbornica toplo zavzela za ogro
žene interese Kranjske lesne industrije. 
Meseca junija se je namreč hipoma pričelo pobirati 
za prevaževanje tavolet in teston v zaprtih vozovih 
za 10% višjo voznino. Temu ukrepu se je zbornica 
ustavila z vso odločnostjo in v utemeljeni vlogi, v 
kateri je'dokazala težavnost položaja Kranjske lesne 
industrije, zahtevala od železniškega ministrstva in 
železniškega ravnateljstva v Trstu uvedbo prejšnjega 
položaja.

Sledilo je poročilo zborničnega člana g. Viktorja 
Rohrmanna o zborničnem računu za leto 1907. Zbor
nica je vzela obširno poročilo na znanje ter odobrila 
predloženi račun. Sledilo je poročilo o zborničnih do
polnilnih volitvah. Iz poročila je povzeti, da izstopijo 
s potekom letošnjega leta sledeči zbornični člani : 
gg. Bürger, Hribar, Hren, Mejač, Ditrich, Pirc, Baum
gartner, Lenarčič, Majdič, Kraigher, Vidmar, Zamljen, 
Kregar, Tönnies. Mimotega je voliti novega člana v 
montanski kategoriji. Nato je zbornica sklenila predlagati 
za imenovanje v volilno komisijo sledeče zbornične

Z
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člane : gg. Mejač, Velkavrh, Baumgartner, Lenarčič, 
Schrey, Supančič ter za zapisnikarja zborničnega taj
nika g. dr. Murnika.

Potem se je zbornica posvetovala o podporah, 
ki bi jih bilo nakloniti obiskovalcem jubilejne raz
stave trgovskega in obrtnega stanu, ter votirala v ta 
namen 600 kron, čigar razdelitev gre zborničnemu 
predsedstvu. Deželni zvezi za pospeševanje prometa 
tujcev na Kranjskem je zbornica dovolila subvencijo 
v znesku 500 kron, nadalje je zbornica sklenila, spo
ročiti deželni vladi, da bode za zavod za pospeševanje 
obrta prispevala prvo leto z zneskom do 2000 kron.

Za vzdrževanje obrtnonadaljevalne šole na Vrh
niki je zbornica sklenila prispevati običajni letni znesek 
sto kron. V odbor obrtnonadaljevalne šole v Šmartnem 
pri Litiji je zbornica izvolila za svojega zastopnika 
g. Fran Razboršeka, trgovca v Šmartnem, v šolski 
odbor obrtnonadaljevalne šole v Kamniku pa gospoda 
Jankota Graščka, trgovca v Kamniku. Nato sklep seje 
ob 6. uri zvečer.

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Slovensko trgovsko društvo v Celju v teku zadnjega 

meseca ni imelo seje, ker za delo, na katero se pripravlja, še ni 
dobilo potrebnih podatkov. *

Pravila za trg. bolniško društvo še namestništvo ni vrnilo, 
dasi je rok že pretekel in se torej mora smatrati, da so odobrena 
in bo sedaj poglavitno delo, pridobiti zadostno število članov. 
Zanašamo se, da nas bodo vsi slov. trgovci v tem oziru podpirali.

*
Magistrat je razposlal vsem trgovcem, podjetnikom, odvet

nikom etc. pozive, da prijavijo vse svoje osobje glede starostnega 
zavarovanja, seveda še to ni priglas k zavarovanju, temveč glavar
stvo bo na podlagi teh podatkov potem odločilo, kdo spada ozir. 
je podvržen penzijskemu zavarovanju.

*
Posredovalnica ima vedno dovolj vprašanj po praznih 

službah in se člani tudi pridno poslužujejo pravnih nasvetov.
*

Hotel „Tertschek“ je prešel v slovenske roke, kar je tudi 
za slovensko trgovstvo, posebno za gg. potovalce pomembno, ker 
dosedaj ni bilo v Celju slov. hotela.

Slovensko trgovsko društvo v Mariboru.
V. odborova seja, dne 6. t. m. v navzočnosti gg. doktorja 

Pipuša, Jagodiča, Berdajsa in Weixla.
Zapisnik zadnje seje se prečita in odobri. Blagajnik poroča 

o blagajniškem stanju, ki je jako povoljno. G. predsednik poroča 
o svojem potovanju v Prago k jubilejni razstavi ter izrazi željo, da 
bi se ta prilika kolikor le mogoče porabila od slov. trgovstva in 
obrtništva, ker je ta razstava jako zanimiva in poučna. Ob tej pri
ložnosti bi si vsaj naši trgovci in obrtniki ogledali lepe izdelke 
slovanske industrije ter si tudi lahko zapomnili slovanske firme, 
katerim naj bi za naprej dajali naročila, ne pa kakor dosedaj le 
pri nemški ali židovski industriji. Ko bi se to storilo, bi tudi naša

slovanska industrija imela sčasom isti če ne še večji promet kakor 
drugi, ter postala ena prvih.

Nadalje izrazi tajnik željo, da bi se agitiralo kolikor le mo
goče med tukajšnjimi trgovci in obrtniki, da pristopijo kot člani k 
društvu. Cim več ima društvo članov, tem več je mogoče za slov. 
trgovstvo in obrtništvo storiti. Sklene se, ta predlog z obsežno 
agitacijo uresničiti. Tajnik poroča, naj bi se tudi letos vršile plesne 
vaje v že znanih prostorih ter naprosilo plesnega učitelja gospoda 
jurista M. Stanjko. Obenem naj bi se priredil pred pustom veliki 
trgovski ples ter se za to prireditev že sedaj najpotrebnejše ukre
nilo. Oboje se soglasno sprejme. Za začetek plesnih vaj se določi 
1. vinotok in za veliki trgovski ples 2. svečan.

Blagajnik izrazi željo, da bi se ob zimskih večerih priredil 
za slov. trgovce neobhodno potrebni poučni tečaj. V to svrho da 
svoje prostore brezplačno na razpolago. Predlog se soglasno sprejme 
ter se določijo za pouk sledeči predmeti. 1.) Menično in trgovsko 
pravo, 2.) knjigovodstvo, 3.) stenografija in pisanje na stroju. K temu 
tečaju se oglasijo tudi lahko osebe, ki niso društveni člani, pač pa 
plačajo gotovo odškodnino.

G.'Jagodič poroča, naj bi se delalo nato, da bi se v naših 
krajih združili lesni trgovci, da jim bode mogoče na ta način lahko 
prodati svoje velike zaloge in za boljšo ceno kakor dosedaj. V to 
svrho se bo sklical v Sv. Lovrencu shod, katerega naj bi se udeležili 
vsi lesni trgovci.

Pristopil je kot-član gosp. Ignac Andrašič, trg. šotrudnik 
v Bovcu.

Raznoterosti.
Posebni vlak kranjske trgovske zbornice v Prago,

nameravan na dan 13. avgusta, se ne more prirediti, ker se je za 
ta dan oglasilo premalo udeležnikov. Pač pa se je od mnogih 
strani izrekla želja, naj bi se obisk razstave preložil na mesec 
september in sicer na dni 6. (nedelja), 7. in 8. (praznik) septembra. 
Ustrezajoč tej želji, je trgovska in obrtniška zbornica določila za 
odhod posebnega vlaka iz Ljubljane petek dne 4. septembra 
popoldne ali zvečer. Natančni čas odhoda iz Ljubljane in iz gorenj
skih postaj se naznani pravočasno. Posebni vlak se seveda priredi 
tudi v tem primeru le, če se oglasi najmanj 300 udeležnikov. 
Priglase je trgovski in obrtniški zbornici v Ljubljani oznaniti 
najpozneje do 20. avgusta t. 1. dopoldne. Ob priglasu je nazna
niti razred, v katerem se želi udeležnik peljati ter poslati denar 
za vožnjo (Ill. razred : 20 K 50 h, II. razred : 40 K 20 h, I. razred : 
69 K 60 h). V vlak bo mogoče vstopiti na vseh postajah do Jesenic, 
vozna cena pa je ista, kakor iz Ljubljane. Vozne cene veljajo za 
vožnjo v Prago in nazaj, povratek pa se ne izvrši s posebnim 
vlakom, temveč se bo mogel vsak udeležnik v teku 30 dni vrniti 
s kakim rednim osebnim vlakom. Na povratku je dovoljeno vožnjo 
samo enkrat prekiniti. Vrniti se je mogoče tudi čez Dunaj toda le 
po progi državne železnice in je v tem primeru doplačati za vožnjo 
v III. razredu 4 K 90 h, v II. 10 K 90 h, v L 20 K. Ali bo 
dovoljeno, vožnjo prekiniti za več nego 24 ur se naznani pozneje. 
— Dosedanji priglašenci so naprošeni, da prijavijo trgovski in 
obrtniški zbornici v Ljubljani, če vzdržuje svoje priglase tudi za 
4. september. — V primeru, da se tudi sedaj oglasi premalo ude
ležnikov, bo zbornica skušala doseči za priglašeno število znižano 
vožnjo za kak reden vlak dne 4. septembra. Vozna cena bi se 
zvišala nasproti onim posebnega vlaka v primeru, da je najmanj 
100 udeležencev v III. razredu za 5—9 K, v II. razredu pa za 
9—17 K, v primeru pa, da je manj kakor 100 in več kakor 30 
udeležencev pa v III razredu za 7—11 K, v II. pa za 12—19 K. 
Zbornica želi, da se pri priglasu za poseben vlak naznani, če se 
priglašenec udeleži tudi skupne vožnje z rednim vlakom z znižano 
vožnjo v primeru, da ne bo dosti oglašencev za posebni vlak. —
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Opozarjamo trgovce in nastavljence na to ugodno priliko za obisk 
Praške jubilejske razstave in samo želimo, da bi slovensko trgov
stvo ravno če pojde s tem vlakom nekako oficijelno nastopilo v 
Pragi, ko se žalibog ni vdeležilo slovanskega trgovskega kongresa.

*
Penzijsko zavarovanje bančnih nastavljencev v Nemčiji.

Z ozirom na to, da stopi s 1. januarjem 1909 v veljavo zakon o 
penzijskem zavarovanju zasebnih nastavljencev, bo naše bralce 
zanimalo, da tudi v Nemčiji polagajo veliko važnost na tako zava
rovanje in naslednji slučaj nam kaže, kako si mislijo ustanoviti 
penzijsko zavarovanje za bančne uradnike. Kogar bo bolj zanimalo, 
ta lahko primerja način in pogoje zavarovanja po našem zakonu 
(natančno razloženo že parkrat v „Trgovskem Vestniku“ ali v 
„Trgovskem koledarju za 1. 1908“) in po naslednje opisani spome
nici. Pred kratkim se je namreč vršil v Berolinu občni zbor nem
škega društva bančnih uradnikov, katerega so obiskali zastopniki 
iz 156 nemških mest. Zborovanju se je predložila spomenica 
osrednje zveze nemškega bančnega in bankirskega obrta, v kateri 
so se na podlagi obsežnih statističnih poizvedb poročali podrobni 
predlogi o uradniškem zavarovalnem društvu nemškega 
bančnega in bankirskega obrta, ki naj bi se ustanovilo. Pristop k 
tej penzijski blagajni naj bi bil za vsako društvu pripadajočo 
bančno firmo v tem zmislu obligatoričen, da bi bila obvezana 
priglasiti vse sedanje in bodoče nastavljence, ki imajo najmanjšo 
plačo 600 mark in še niso prekoračili 45. leta ; vendar pa bi imela 
firma po desetletnem članstvu odpovedno pravico za one nastav
ljence, ki stopijo v bodoče v njeno službo, dočim ostanejo oni 
nastavljenci, ki so bili pri odpovedi firme že zavarovani, še nadalje 
zavarovani. Premija znaša za pristopno starost do 40 let 8 odstotkov, 
za pristopno starost med 40. in 45. letom pa 9 odstotkov vsako
kratne plače. Zavarovanci dobe po 12 letih v slučaju trajne nezmož
nosti za službo invaliditetno rento 227 odstotkov povprečne letne 
plače, ki odpade na vso zavarovalno dobo. Ta renta se zviša z 
vsakim letom članstva za 1'33 odstotkov povprečne plače, dokler 
se ne daje po 40 letih članstva kot starostna renta s 60 odstotki 
povprečne plače, ne da bi bilo treba nezmožnost dokazati. Vdovska 
renta znaša 40°/„ invaliditetne rente, sirotinska renta za vsakega 
otroka vdovske rente. V debati o tej spomenici se je doba. 
čakanja 12 let kot predolga in končno penzija kot premajhna 
označila in zahtevalo, naj se nastavijo novi preračuni na podlagi 
desetodstotne premije.

Suša in pomanjkanje krme. Huda suša, ki je vladala skoro 
dva meseca po celi Kranjski in drugod je povzročila nele občutno 
draginjo življenskih potrebščin, zlasti sočivja, ampak tudi pomanj
kanje krme, ker ni mogla trava rasti. Vlada je sicer nekoliko 
priskočila na pomoč, a tudi ta akcija bo veliko premajhna, ker na 
razpolago dana vsota niti najmanj ne zadostuje. Meso se je že 
pocenilo, ker so ljudje primorani prodati svojo živino. Toda zdaj 
še gre nekoliko, ker je vsaj nekaj krme in se živina kolikortoliko 
zunaj pase, a kaj bo proti zimi? — V kraljevini Srbiji je pravkar 
izšla prepoved, da se ne sme izvažati krme. To se pa ni zgodilo 
radi tega, da bi tam krme primanjkovalo, — te imajo toliko kakor 
druga leta — ampak prepoved se je izdala iz varnostnih ozirov, 
da se namreč veliki množini živine, ki je pripravljena za izvoz, 
zagotovi za jesenske in zimske mesece cena krma, ako pride do 
tega da bi se trgovinska pogodba z Avstrijo, ki je pravkar 
sedaj predmet burnim prizorom v srbski skupščini, dotlej ne sklenila. 
Ker ta pogodba kakor znano dlje časa ni obstajala, ni mogla Srbija 
najti v inozemstvu odjemališča za svojo živino, zato je velike 
važnosti zanjo, da je preskrbljena s ceno krmo, dokler se ne 
sprejme trgovinska pogodba z Avstrijo. Tudi Bolgarska je pred 
kratkim izdala prepoved izvažanja krme.

Železniško omrežje na Kranjskem. V zadnjih letih se na 
Kranjskem ne moremo pritožiti, da se nič železnic ne zida. Druga 
zveza s Trstom, to je nova alpska železnica, sicer ni v toliki meri 
križala naše dežele kakor so naši zastopniki želeli (Loka-Divača), 
vendar je odkrila svetu na svoji progi skozi slovensko Švico krasna 
naravna čuda. Ta okolnost je z ozirom na tujski promSt neprecen
ljive važnosti kar se je že v pretečenih dveh letih pokazalo. — 
Pred kratkim se je otvorila tudi proga Kranj-Tržič, ki bo brez
dvomno povzdignila razvoj tržiške industrije. Še letos bo stekla 
železnica Trebnje-Št. Janž, ki bo najbolj služila premogovniku 
v Karmelu. Dalmatinska železnica skozi Belokrajino je že 
tudi trasirana in mora biti tekom dveh let izgotovljena. Sicer še 
zdaj ni defenitivno določena prava proga, namreč če pojde čez 
Črnomelj in potem v Metliko, ali samo čez Metliko oziroma 
Gradac s stransko progo do Črnomlja. S , temi progami je torej 
že precej skrbljeno za promet, vendar se še vedno pojavljajo 
načrti novih železničnih prog in zlasti se govori o novi tretji že- 
leznični zvezi z jugom, ki bi na vsak način morala križati tudi 
Kranjsko. V prvi vrsti pride tu v poštev načrt zveze Dunaja z 
Adrijo ki bi se Kranjsko dotikal od Brežic čez Kostanjevico, 
Stražo do Postojne. Proga Dunaj-Aspang že obstoji; proga Aspang- 
Friedberg mora biti gotova do leta 1910. Od Friedberga so lokalne 
proge do Fehringa in od tu je trasa do Radgone že dogotovljena. 
V razpravi je zdaj proga Radgona do Brežic, za katero se zlasti 
Štajerci potegujejo, ker jim je veliko ležeče na najkrajši zvezi z 
Bosno in Dalmacijo. Slovenski državni poslanci so že v državnem 
zboru vložili predloge za gradnjo železnice od Brežic do Kosta
njevice čez Novomesto-Stražo do Blok, potem na Cerknico-Postojno- 
Razdrto do Štanjela. To črto državni inženerji že pridno študirajo 
in so predpriprave v najboljšem tiru. V doglednem času bo torej 
Kranjska preprežena z najvažnejšimi železnicami in če pride še do 
uresničenja drugih načrtov, bomo imeli za enkrat gotovo dovolj. 
Pereče je še vprašanje železnične zveze čez Idrijo. En projekt je 
zveza Vrhnika-Idrija, drugi pa Loka-Divača. Brezdvomno je, da 
mora v kratkem priti tudi do tega, da bo Idrija dobila železnico 
in zvezo z Goriško. Kateri načrt se bo uresničil, — doslej obsta
jajo trije — še ni znano, gledati se bo pa moralo, da najboljši. 
Z gradnjo novih železnic se mora povzdigniti tudi naša industrija 
in trgovina in naseliti blagostanje v našo domovino. Želeti je le, 
da bi se pri domačinih pojavil malo bolj podjeten duh, kajti baš 
tega zelo pogrešamo na gospodarskem polju. V zadnjih časih se 
je pa tudi v tem oziru na boljše obrnilo in upati je, da se ne 
bodo samo tujci polastili virov za ustanovitev novih industrijskih 
in drugih podjetij.

Odprava returnih voznih listkov na južni železnici.
5 1. oktobrom t. 1. odpravi južna železnica returne vozne listke na 
svojih progah. Vožnja se bo vsled tega precej podražila, ker je 
vsakdo zlasti v kupčijskih opravilih vzel returni listek, ako se je 
kam peljal. Južna železnica si hoče na ta način pridobiti novih 
dohodkov, kajti njeni delničarji so jako nezadovoljni, ker se jim 
ne izplačuje toliko dividend kakor včasih. Pomisliti je pa treba, 
da je južna železnica jako veliko investirala in da je režija zdaj 
za polovico dražja nego poprej. Obenem z odpravo returnih listkov 
se opustijo tudi nekatere tarifne ugodnosti za blago.

*
Dopisujte slovenski! Že velikokrat se je v našem listu 

svetovalo in zahtevalo, naj slovenski trgovci dopisujejo slovenski 
zlasti slovenskim strankam. Priporočamo pa obenem, naj se piše 
lepo slovenščino in vzame le take osebe v službe, ki pravilno 
slovenski pišejo. Izobrazbo in vrednost trgovca se predvsem spozna 
v njegovem dopisovanju, zatorej polagajte važnost na korespon
denco. *

Svetovna razstava v Bruselju se vrši 1. 1910 in bo trajala
6 mesecev. *
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Jubilejske dopisnice. Avstrijska poštna uprava izda v krat
kem posebne jubilejske dopisnice, ki bodo kakor jubilejske znamke 
in jubilejski denar,.v veljavi le do konca tekočega leta. Dopisnice 
bodo imele na predni strani cesarjevo podobo z okraski in na vsaki 
strani podobe cesarski dvorec in grad Schönbrunn. One dopisnice, 
ki so namenjene za Češko, bodo imele na vsaki strani cesarjeve 
slike grada Hradšin in Karlštejn. Na dopisnici je vtisnjena petvi- 
narska znamka, istotaka kakor je jubilejska tridesetvinarska znamka 
s cesarjevo sliko iz leta 1848. Dopisnic se bo izdalo le v gotovem 
številu in bo vsaka stala 15 vinarjev. Prepričani smo, da se bo teh 
dopisnic jako malo dobilo, ker bodo nabiralci znamk takoj segli 
po njih.

Društvene vesti.
Čeke so poslali: Leskovic & Meden, Ljubljana, Fran 

Mikolič, Sodražica, Ig. Pl ant ari č, Škofja Loka, Rosner&Co., 
Ljubljana, H. Sterle, Ajdovščina, Fr. Tavčar, Selca in J. Weber, 
Mokronog. Hvala! *

Odborova seja dne 14. julija 1908. i. podpredsednik gosp. 
Lilleg otvarja ob navzočnosti 13 gg odbornikov sejo, imenuje za 
overovatelja zapisnika gg. Kostevca in Šelovina ter poleg drugega 
naznanja, da je umrl dne 4. julija tega leta član društva gospod 
J. Petrovčič, trgovec v Trebnjem. V znak sožalja vstanejo 
navzoči. Poročilo tajnikovo kakor tudi poročilo posredovalnice se 
sprejmeta brez ugovora. Na predlog tajnika se sprejme v društvo 
11 novih članov. Za tem poda blagajnik gosp. Vlach poročilo o 
uspehu veselice. Poročilo se soglasno odobri. O. predsednik se pri 
tej priliki zahvali marljivemu pomnoženemu veseličnemu odseku 
za njegov trud ter izraža svoje veselje na tako krasnem, gmotnem 
in moralnem uspehu veselice. Dalje se vzameta na znanje poročili 
g. dr. Windischerja glede nameravane izdaje neke knjige in 
poročilo glede sestanka s člani trgovskega društva v Kranju ter se 
sklene, glede obeh poročil potrebno ukreniti. Slednjič se vzame 
na znanje vabilo k 3. mednarodnem kongresu trgovskih zbornic, 
ki bo v času od 5.-9. septembra v Pragi.

Trgovsko-obrtna zadruga v Ljubljani.
Meseca julija je bilo vloženih ............................ K 130.397.06

„ „ „ „ dvignjenih................... .... . „ 51.332-50
K 79.064-56

Saldo koncem junija...................................... .... . „ 238.790'12
„ „ julija ...................................... .... . K 318854.68

Skupnega prometa koncem julija........................K 7,659.567-48

Trgovsko-obrtno zadrugo v Ljubljani, naš novo- 

ustanovljeni kreditni zavod, priporočamo trgovcem 

in obrtnikom za nalaganje denarja, za inkaso, za 

denarna nakazila in vsakovrstne kreditne posle.

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!“

Agencija MePkuP, Trst. 
J. Ulčakar & Go.

Ulica Nicolò Machiavelli štev. 19. 
Telefon 1874.

Komisije in zastopstva.
Informacijska pisarna.

Jako ugoden lokal za
mesarja in krčmarja
z nekaj premoženjem se odda v bližini Maribora. 

Poizve se pri „Slov. trgov, društvu v Mariboru.

Jernej Bahovec
Ljubljana

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

slovenskih pisateljev itd. itd.

Išče se

trgovski pomočnik
kot vodja male podružnice s 4—500 kron kavcije z 

dobrim zaslužkom.

Al. Pinter, Slov. Bistrica.
----------------- Dobro idoča -----------------

z mešanim blagom
na deželi je radi opustitve lastnika oddati v najem. 

Reflektantje morajo razpolagati s 6000 K. —
Kje pove upravništvo.
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3C3T Svoji k svojim!
Slovensko podjetje! Točna postrežba!

Za dobro blago se jamči. 
Kolomaz, od navadnega do najfinejšega 

Vazelinovo mažo za usnje .. 
Fino olje za stroje 
Karbol, črno olje za živino itd. 
Smolo za sode

priporoča pod najugodnejšimi pogoji

Al. J. PRAJNIK
Dobrlavas, Koroško.

Zahtevajte cenik! Zahtevajte cenik!

Pozor! Trgovci! Pozor!

Slamnikarska zadruga 
v Mengšu

priporoča svojo zalogo moških, ženskih in otroških

slamnikov.
Naročite čimprej, da se more naročilo pravočasno 

-------------- izvršiti. --------------
Slovensko narodno podjetje ! Solidna postrežba!

Ilustrovani ceniki franko in zastonj!

Na željo se vzorci slamnikov vsakemu pošljejo. 

------------------- Svoji k svojim! -------------------

V najem se odda
s 15. aprilom leta 1008 dobro idoča

sostilna in prodojolna.
Položaj zelo ugoden, ker se shajajo vozniki in delavci 
vodne in parne žage istega lastnika. Lesna industrija 
se bo v novejšem času znatno zvišala, naravno, da bo 
tudi za gostilno in prodajalno večji promet.

Ponudbe se prosijo naravnost na lastnika Franjo 
Žagar, Markovec, pošta Stari trg pri Rakeku (Kranjsko).

kep in Velik lokal
z vso prodajalniško opravo in magacinom, v
katerem se je že 28 let nahajala dobro idoča trgovina 
z mešanim blagom, se odda takoj pod ugodnimi po
goji v najem. Več pove: Fr. X. Grebenc, Vel. Lašče.

za razpošiljanje
klobas, masla, 
oblek, perila in 
drugega blaga

▼ÄV

nadalje

za čaj
se dobe najceneje pri

Uuhllanskl Monažni Mei
I. Bonač v Ljubljani.

Blagovoli se naj povprašati.

C ssz Naivečia zaloga železnine v Ljubljani "Ì
< je pri »

Franc Stupica
na Marije Terezije cesti zraven Figabirta 
in na Valvazorjevem trgu nasproti Kri- 
-----  žanske cerkve pri Milajznu. ——

------------------------------- —j + r~----------------
Tu se dobe vedno najnovejše slamo
reznice, mlatilnice, gepelni, čistilnice 
in vsi drugi poljedelski stroji, traverze, 
železniške šine, najboljši cement, 
lepenka in pločevina za strehe, 
štorja za strope, okovi za okna in 
vrata, štedilniki, peči, nagrobni 
križi, pumpe za vodo, vino in gnoj
nico, najlepša kuhinjska oprava, 
razni plugi, železne brane, vsako
vrstno orodje za kovače, ključavni
čarje, kleparje, mizarje, zidarje in 
tesarje, sploh vse v železninsko in 

špecerijsko trgovino spadajoče.

& Postrežba točna in poštena. Cene zmerne.

_____S---------------------X_____ £





SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega 
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.

Letnik V. V Ljubljani, dne 15. septembra 1908. Št. 9.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Jubilejna razstava v Pragi.

Spisal Franjo Krašovec.

Splošni pregled.
Jubilej 60 letnega vladanja cesarja in češkega 

kralja Fran Josipa I. je dal praški trgovski in obrtni 
zbornici povod za prireditev velike razstave, ki naj bi 
pokazala gospodarski razvoj zborničnega okrožja v 
poslednjem polstoletju.

Zbornici je pri razstavnem delu šlo za to, da 
vsem svojim pripadnikom nudi priliko, javnost sezna
niti z napredki in uspehi na trgovskem, obrtnem in

bo razstava njenim članom v korist in slavo. In ni se 
varala. V resnici se je s to razstavo pokazal javnosti 
orjaški napredek in gospodarska važnost praškega 
zborničnega okrožja, s katerim se ne more primerjati 
nobeno drugo okrožje v Avstriji.

To okrožje samo šteje preko dva milijona prebi
valcev, kar predstavlja tretjino vsega prebivalstva kra
ljevine Češke, več kakor mnoge samostalne države.

Že v januarju 1907 je bilo nad 1500 priglasov 
za razstavo v rokah zbornice, dasiravno so se vabila 
za udeležitev začela razpošiljati šele novembra 1906. 
In število prijav je naraščalo stalno in vedno, tako da

Desni portal paviljona za trgovino.

industrijskem polju, sklepati nove trgovske zveze in 
si pridobiti nove kroge naročnikov. Brezdvomno je, 
da so dobro prirejene in velike razstave še sedaj vrlo 
učinkujoče sredstvo za dosego cilja. Zato je zbornica 
tudi omejila razstavo samo na pripadnike svojega 
okraja, da bi ne občutili tekmovanja svojih konku
rentov izvenzborničnega okrožja, s katerimi se srečavajo 
na deželnih, državnih in mednarodnih razstavah.

Zbornica se je lahko omejila na svoje pripadnike, 
ker je poznala njih zmožnost in ker je računala, da

se je zemljišče za razstavna poslopja — javna konku
renca za situačni načrt, v februarju 1907 razpisana, je 
računala z 53.000 /ra2 prostora — moralo povečati na 
75.000 /ra2.

Pri takih razmerah ni čuda, da se je razstava v 
polni meri posrečila, najsi je bila naslednica velikih in 
krasnih razstav, kakor je bila jubilejna 1. 1891 in ne
pozabna narodopisna 1. 1895.

Razstava se je slovesno otvorila dne 14. maja t. 1. 
v prisotnosti prestolonaslednika in nadvojvode Karla

9
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Fran Josipa ter čeških ministrov Fiedlerja, Praška, 
Pacäka, Fotta in Rande, zastopnikov države, dežele in 
mesta Prage, poslancev in drugih reprezentantov v 
glavni razstavni palači.

Legopisni načrt razstave je plod javnega tekmo
vanja. Porota je priznala izmed 24 tekmujočih prvo 
ceno načrtu, ki ga je izdelal profesor praške češke 
tehnike arhitekt Rud. Križenecky, ki je odgovarjal 
najbolje tako prirejeni legi terena (gričastega in bogato 
zaraslega z drevjem, ki se je moralo kar največ ohraniti) 
kakor razstavnim potrebam. Prof. Križenecky pa je iz
delal tudi podrobni načrt, po katerem je bila razstava 
prirejena.

pokriva okrog 13.000 m2 prostora in je že takrat ob
segala največji del razstavnih industrijskih predmetov. 
Sedaj so v njej nameščene samo razstave inženerstva 
in arhitekture, prometni predmeti, socijalno-politiška 
stroka, tekstilna industrija in manjši stroji.

Osrednja dvorana

glavne palače, 25 m visoka, je popolnoma nanovo 
okrašena in služi glavno reprezentačnim namenom. 
Samo ob straneh je nameščena razstava znanstvenih, 
fizikalnih, optiških, kemičnih, elektrotehniških in kirur- 
gičnih strojev. Na galeriji osrednje dvorane je razstava 
učil vseh vrst.

Paviljon

Pristopi, dragi čitatelj, da prirediva izprehod po 
razstavi, ki je mesto samo za sebe in šteje nad 150 stavb.

Razstava je nameščena na znanem kraju v naj- 
krasnejšem praškem perivoju „Kralovské obore“ (kralj, 
zverinjak). Skozi glavni vhod vstopimo v nekako pred
sobo razstave, z obeh strani omejeno s polkroglo 
pergolo, ki je popolnoma pokrita s cvetjem in bršljanom. 
S pergole že vidimo pred seboj prvi veliki razstavni 
trg, ki ga omejuje po straneh stavba Moderne galerije 
kraljevine Češke in paviljon kralj, glavnega mesta 
Prage, okrašenega v sredini z velikim travnikom, cvet
ličnimi nasadi in dvema vrstama lip.

Glavna palača (bivša industrijska)
iz železne konstrukcije, ki jo je že za jubilejno raz
stavo 1891 postavila Češko-moravska strojna tovarna,

trgovino.

V levem krilu
glavne palače je nameščena zbirka predmetov za ohra
nitev in blagostanje delavstva kakor ekspozicija obrtnih 
inšpektorjev zborničnega okrožja in deželnega društva 
proti tuberkulozi. V daljših oddelkih levega krila so 
ekspozicije inženirstva in arhitekture, kakor tudi pro
meta t. j. železnic, kanalizacija rek in vodne stavbe, 
dalje tehnične pisarne zemljedelskega sveta kraljevine 
Češke, dalje pošte, brzojava in telefonov, ceste, plovbe itd. 

Desno krilo
glavne palače zavzema razstavo tekstilne industrije in 
sukneno industrijo ter glasbene instrumente.

Izstopivši iz vzhodnega portala desnega krila, 
vidimo pred seboj zasebni paviljon krojačev in na 
levo polokrog terase dveh betonovih stopnic, ki vodijo
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v dolenji del razstave, na desno pa ogromno novo 
strojnico.

Paviljon kraljevega glavnega mesta Prage,

to prekrasno zgradbo, je postavil mestni inžener Hruby. 
Na pročelju paviljona vidimo relifne sliké iz zgodovine

*

in obrtne zbornice.Paviljon trgovske

Paviljon za usnjarsko obrt.

Prage, pri vhodu stoje velike sohe. Za vestibulom je 
slavnostna dvorana, namenjena reprezentaciji ter dalje 
cela vrsta interiérov.z dragocenimi umetniškimi predmeti.

Dodati treba, da so v tem paviljonu tudi name
ščene arheologiške zbirke muzeja kraljevine Češke.

I

Za paviljonom se razprostira lep vrt s fontano.
Poleg paviljona kraljevega glavnega mesta Prage 

stoji enonadstropna stavba trgovsko-obrtne 
zbornice, prirediteljice razstave. V zborničnem pa
viljonu je jasno predočeno raznovrstno in obsežno 
delovanje praške zbornice, kakor tudi velik pomen

njenega okrožja za narodno gospodarstvo ne samo 
kraljevine Češke, temveč cele države. V pritličju so 
nameščene tudi ekspozicije industrijskega in tehno- 
logičnega muzeja zbornice. Na levo od zbornične 
zgradbe je

9*
paviljon za banke.
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V prvi dvorani je razstava zavarovalnih zavodov 
z veliko reprezentančno dvorano, v kateri so razstavili 
veliki denarni zavodi zborničnega okrožja. Tej osrednji 
dvorani se pridružujejo na desno in levo razstave 
trgovskih bank, za
njimi razstava poso
jilnic in hranilnic.
V razstavah tega pa
viljona se jasno vidi, 
kakšen razvoj je do
seglo denarništvo, 
kredit in zavaro

vanje v zborničnem 
okrožju.

Napotimo se 
sedaj pred glavni 
vhod

strojnice,
katero je postavila 

češko-moravska
strojna tovarna s 
pomočjo drugih češ
kih strojnih tovarn.
Zavzema 9000 m1 Paviljon
površine in je v sredini 28 m visoka, 84 m široka in 
180 m dolga. A ne samo obsežnost te ogromne stavbe, 
tudi obseg njenih ekspozicij vzbuja v obiskovalcu pre

Paviljon za živila in hranila.
pričanje o orjaški gospodarski moči češkega naroda v 
okrožju te zbornice, ki je poslala v strojnico 102 
strojnih tovarn, med njimi ogromna podjetja za vse 
stroke industrije. Od najsubtilnejših izdelkov elektro
tehniških do ogromnih vzdigal za ladje, od malih mo-

torjev do parnih turbin in največjih brzovoznih loko
motiv, od dresin do luksorijoznih železničnih vozov, 
razkladajo se tu pred očmi obiskovalca najrazličnejši 
predmeti strojne industrije, namenjeni za domačo po

trebo in za izvoz v 
vse dele sveta.

Na severni strani 
strojnice se vzdiguje 
široka z drevjem po
raščena terasa, od
koder vodijo v do- 
lenji del 15 m široke 
stopnice. Na desno 
od stopnic je

paviljon kera
mične industrije,
ki vsebuje bogato 
kolekcijo najrazno
vrstnejših izdelkov 
keramične industrije 
od stavbenega ma- 
terijala(apna, opeke, 
betona, kamenja) do

za banke. najdragocenejših in
luksorijoznih izdelkov steklenega in terakotskega obrta. 

Keramičnega paviljona se drži
šolski paviljon.

Vanj so sprejete izključno obrtne in trgovske 
šole, nikakor ne ostale stroke šolstva. Udeležene so 
vse obrtne in trgovske šole v zborničnem okrožju. 
Razstavo trgovskega in obrtnega šolstva je priredilo 
naučno ministrstvo in govore v njej obsežni predmeti
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jasno o vrhuncu češkega strokovnega šolstva; iz raz
stave se lahko spozna postopanje in posebno uspehe 
poučevanja.

V sosedstvu šolskega paviljona stoji palača
čeških mest.

Razen Prage, ki ima svoj paviljon, razstavljajo 
tu vsa večja mesta zborničnega okrožja; vsako mesto 
razstavlja v posebni dvorani. Zastopana so mesta: 
Bohdaneč, Humpolec, Pardubice, Kutna Gora, Smichov, 
Mélnik, Podébrady, Kolin, Kladno, Nusle, Nemški 
Brod, Karlin, Žižkov, Slany, Bubeneč, Chrudim, Nym- 
burk, Pribram, Kräl. Vinohrady. Večinoma so raz

je praška trg. zbornica ustanovila in jo tudi vzdržuje, 
svoje izdelke.

Na desno vidimo
paviljon jedil in hranil,

ki obsega vrsto krasnih kolektivnih in posameznih iz
delkov. Sladkorna industrija v praškem zborničnem 
okraju v znameniti meri zastopana, se je potrudila 
kar najbolje za dostojno reprezentacijo: model slad
korne tovarne izdelan v eni desetini resnične velikosti, 
je atrakcija svetovnega glasu ter ima 200.000 K cene. 
Podobno se je tudi pivovarska industrija spojila z 
dobavitelji svojih surovin k celotni kolektivni ekspo-

Vodni
stavljeni slikoviti pogledi iz imenovanih mest, razni 
spomini in slike (Žižka pred Kutno Goro). Zanimiva je 
predočitev razvoja in rasti mesta Kralj. Vinogradi od 
1. 1866 do današnjih dni.

Korakajoč po glavnem drevoredu proti zahodu 
pridemo na veliki dolenji razstavni trg. Ta trg 120 m 
širok in 200 m dolg obkroža sedem palač. Prva, ki jo 
obiščemo, je namenjena

dragocenostim.
V njej so nameščene ekspozicije zlatarjev, sreb- 

rarjev, čizelirjev, pasarjev, umetn. livarjev in podobarskih 
obrtnikov. Tu so torej zastopane po večini drage ko
vine. Poleg tega razstavlja tu gremij čeških zlatarjev 
svoje dragocenosti in strokovna zlatarska šola, katero

grad.
ziciji. Kolektivno razstavljajo tudi tovarne za špirit, 
tovarne likerjev, mlekarne, vinogradniki itd. Desno od 
tega paviljona je

paviljon za rudarstvo in kovinske izdelke.
Ta ogromna stavba, vsebujoča številne ekspo

zicije mogočne kovinske industrije, je zastopana po 
podjetjih, ki so na svetovnem glasu. Skoro vsi izdelki 
različnih strok tega obrta so tu zastopani, od surovih 
odlitkov težkih strojnih delov, velikih kovaških izdelkov, 
nastrojev, razsvetljevalnih predmetov, verig do naj
manjših in najfineje izdelanih galanterijskih predmetov. 
Praške specijalitete tako posebno kovinasti gumbi in 
igrače, predstavljajo kar celo morje teh predmetov. 
Poleg železnega blaga vidimo tu medeno in svinčeno
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Otvoritev shoda slovanskih trgovcev.
pregledu. Iz paviljona za

robo. Iz rudarstva nahajamo poleg velike ekspozicije 
pribramskih rudnikov za srebro vrlo poučne predmete 
o izkoriščanju premogovnikov in izdelovanju briketov. 

Iz paviljona za
kovino prihajamo v
paviljon usnjarskega 

obrta.
V tem paviljonu, 

ki je na jako zanimiv 
način dekoriran z obi
lico krokodilovih kož, 
razstavljajo tovarne za 
usnje in kočije. Vidimo 
tu tako industrij o kakor 
maloobrtnika.

Potem sledi
paviljon kemične 

industrije,
kjer občudujemo naj

različnejše oljnate
snovi, smodnik, sploh 
kemične izdelke v jasnem 
kemijo prihajamo do

paviljona za lesni obrt.
Tu so razstavljeni najraznovrstnejši lesni izdelki, 

v kolikor se ne tičejo pohištva, ki ima svoj lastni pa
viljon. Tu so razstavljeni n. pr. sodi, zaboji, parketi, 
kuhinjsko in domače orodje, dekorativni predmeti, 
strugarski izdelki itd.
Za paviljonom je ne
koliko zasebnih razstav 
te stroke, nameščenih 
v posebnih paviljonih, 

tako vzorna žaga.
Daljša velika razstavna 
palača na dolenjem 
trgu je

paviljon pohištva,

ki je razdeljen na dva 
dela. Splošni del, ki 

začenja v ogromni 
25 m visoki vstopni 
dvorani in v nekoliko 
postranskih dvoranah, 
pokazuje posamezne 
razstavne predmete iz 
skupin notranje ure
ditve stanovanj in ima pristavek v podobi gotiške cerkve, 
napolnjene z bogoslužnimi predmeti, v drugem oddelku 
je pa 6 0 popolnoma urejenih sob. Za paviljonom se 
nahaja še nekoliko zasebnih stavb te stroke. Poslednja 
velika palača na dolenjem trgu je

Seja shoda slovanskih trgovcev

paviljon za papirno in tiskarsko industrijo,
brezdvomno ena največjih razstavnih palač. Predvsem 
so tu razstave papirja, papirne konfekcije. Dalje je tu 

razstava knjigovez- 
ništva, posebno umet
niških vezav, ter raz
nega drobnega blaga 
iz papirja kakor karto- 
naže, vreče, patrone itd. 
Največji del te palače 
zavzema razstava češke 
tiskarske industrije, ki 
v Pragi in v zborni
čnem okrožju stoji na 
visoki stopnji popol
nosti in pomeni tudi 
znatno eksportno indu
strijo. Tu je zastopan 
knjigotisk, kamenotisk 
in ostali reprodukčni 
načini : fotokemigra- 
fija, svetlotisk, izdelo

vanje klišejev, livarna črk itd. Tu se tiskajo tudi časo
pisi in knjige na preštevilnih rotačnih strojih. H gra
fični razstavi so se pridružile razstave založnikov, 
v katerih se zrcali bogatost in vsestranost češke litera
ture. Zastopane so tu večje založniške tvrdke, izmed 
katerih vzbuja največjo pozornost največje češko za
ložništvo zavoda Jan Otto. Ta tvrdka je nedavno do

končala češki leksikon 
v 24 velikih folijantih. 
O Ottovem založništvu 
še omenjam: v sredini 
je na vzvišenem pro
storu ogromna knjiga 
kakorsimbol delavnosti 
zavoda, za njo pa po
gled na staromestni 
trg v Pragi. Po obeh 
straneh po ukusnih 
omarah vidimo pravo 
bogastvo duševnih za
kladov, knjig in slik. 
Izložen je predvsem 

popolni „Ottuv 
slovnik naučny“. 
(Češki leksikon) vele- 
lepo delo češke knji
ževnosti, najlepši češki

ilustrirani tednik „Zlata Praha“, ki tekmuje s francoskimi, 
angleškimi in nemškimi listi te vrste, priljubljena „Sve
tova knihovna“ „Ruska knihovna“, „Salonni bibliotéka“, 
spisi Jiraskovi, Vrchlickega, Arbesovi, Heydukovi, Slad- 
kovi, potopisi Korenskega, prekrasen opis „Čechy“
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(14 del) Brehmovo „Življenje živali“, ilustrovani ča
sopisi „Lumir“, „Svčtozor“ itd. itd. Po stenah božan
stvene slike Libšerove („Kje dom je moj“, „Premysl 
orač“ itd.) Ni mogoče v teh skromnih vrsticah izčrpati 
bogastva te zanimive in po
učne ekspozicije, ki doka
zuje, da so Čehi v literaturi 
že dohiteli prve svetovne 
narode: Francoze, Angleže 
in Nemce.

Paviljon fotografov
je v bližini tiskarskega pa
viljona. Radi bivamo v tem 
intimno urejenem paviljonu, 
kjer so zastopani preštevilni 
fotografični zavodi zborni
čnega okrožja. Zapuščajoč 
paviljon fotografov pridemo 
k zadnji veliki razstavni pa
lači, to je

paviljon trgovine,

ki obsega razstavo trgovine 
in zavzema nad 5000 m' 
zemljišča. Zastopana je vsa 
trgovina od kramarja do 
veletržca, ki ima po 50—100 
uslužbencev.

To so glavni predmeti
razstave, ki služilo pouku in razbistritvi duha. Za po
doben opis praške razstave bi komaj zadostovalo 
deset letnikov „Trgov.
Vestnika“. Čehi bodo 
izdali o praški razstavi 
ogromno ilustrovano 
delo, ki bo obsegalo 
120 zvezkov. Naravno 
je, da ni razstavni 
odbor pozabil na krep
čila, a to ne samo 
telesna, nego tudi du
ševna. Prvim služijo 
preštevilne gostilne ve
like in manjše (re
stavracije pivovarn : 

plzenjske, praške, smi- 
chovske, vinogradske, 
dalje številne pokuše- 
valne kleti s prekaje
nimi meseninami, ka
varne, vinarne in čajnice. Japonska čajnica ima svoj po
seben paviljon, kjer strežejo pristne japonske krasotice.

Duševni zabavi služi v prvi vsti Maroldova 
„Panorama bitve pri Lipanch“, prekrasno umetniško

delo, dalje glasbena dvorana, v kateri je koncertovalo 
tudi ljubljansko pevsko društvo „Slavec“.

Izmed ostalih zabavnih podjetij zaslužijo, da se 
jih omeni „skluzavka, (drsališče s sankami), morski

Razstava založne knjigarne J. Otto.
j akvarij, paviljon kač, kinematografično gledišče, cesta 
] na mesec, zakleti grad, tekmovanje na velicipedih, 

trottoir roulant (vrteči 
se hodnik) palača pre
var, ameriško drsa
lišče „toboggan“, stre
lišče, hipodrom, izleti 
na zrakoplovu, raz
gledni stolpi, abesinska 
vas in posebno vsako- 

večerna naravnost 
bajna razsvetljava vse 
razstave.

Obisk je bil vedno 
mnogoštevilen in je 
število obiskovalcev 

10. septembra doseglo 
2 milijona. Čehi so s 
svojo razstavo doka
zali, da niso samo

Rousova fontana. najkulturnejši narod
izmed Slovanov, ampak da zavzemajo v kolu sve
tovnih narodov odlično mesto. Njih razstava 
po soglasni sodbi vseh očividcev daleko nadkriljuje 
zadnjo svetovno razstavo v Milanu, ter v mnogih
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strokah dosega pariško svetovno razstavo, kakor se je 
izrazil sam pariški župan, ko je te dni bival v Pragi 
kot gost praškega mestnega sveta. Vsa Evropa, prvi 
angleški in francoski dnevniki, se v dolgih člankih pe
čajo s praško razstavo in se češkemu gospodarskemu

napredku ne morejo dovolj načuditi, samo Slovenci se 
vedemo napram praški razstavi hladno in indolentno. 
Zato pa mislim, da bo na mestu, ako še v prihodnjih 
številkah izpregovorim o praški razstavi, ako mi bosta 
to g. urednik in prostor dovoljevala.

Z oddelka za umetno industrijo.

Iz trgovske prakse.
8. Naznanila plačil.

Trgovci kakor podjetja naznanjajo običajna plačila, ki jih 
nakazujejo za zapadle račune po dopisnicah ali v ta namen tiskanih 
golicah, kar je na vsak način pravilno in posebno v slučajih, kjer 
so kake razlike, potrebno, da prejemnik plačila pri vknjižbi tega 
natančno ve, zakaj se mu je to ali ono odtegnilo.

Pisanje takih naznanil pa da prav dosti dela, posebno trgovcem 
in podjetjem, ki imajo veliko zvez. Tudi stroški za poštnino so 
znatni.

Nekateri delajo pristavke na zadnji strani poštnih položnic, 
kàr pa stane, ker se mora prilepiti znamka.

Ker pomenja prihranitev časa že samo na sebi prihranitev 
denarja, se naznanila plačil, posebno kjer ni kakih razlik, na ta 
način skrajšajo, da se zgoraj na belem delu poštnohranilnične 
položnice kratko označi račun, ki se z dotičnim plačilom poravna. 
Na primer 31., 3. — 2°/0. Tu bode vsak prejemnik vedel, da plača 
odjemalec račun z dne 31. marca in da si je pri tem odtegnil 2"/„ 
škonto. Tega načina se poslužujejo danes večinoma tudi prav 
veliki .trgovci, tovarne in podjetja in je torej na vsak način uva- 
ževanja vreden. Tako se tudi lahkò na kratko označi vrnjeno blago 
(vrn. bi.) in trgovec si prihrani čas in poštnino, prejemniku pa ni 
potreba naznanil, ki mu dospejo po dopisnici ali golicah, shranjevati.

9. Odpoved.

Slavno društvo „Merkur“. Prosim, naznanite mi takoj, 
kedaj moram izstopiti iz službe, odpovedal sem 16. julija. F. S. v R.

„Če nimate posebnega dogovora glede odpovedi, velja po
stavna odpoved, to je šest tednov pred koncem kvartala (30. sep

tember). Zadnji dan za pravočasno odpoved je v tem primeru 
19. avgust. Odpoved, dana 16. julija t. 1., velja pravtako za 
30. september, vedno s pogojem, da ni drugega dogovora. Če 
imate pa dogovorjeno šesttedensko odpoved od dneva do dneva, 
kakor je v Ljubljani običajna, potem je dan izstopa računati tako, 
da od 16. julija naprej šteje 42 dni; dan izstopa je potem 27. avgust.

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Društveni nabiralniki. Društvo si je svoječasno nabavilo 

nabiralnike, ki so precej stali in jih razposlalo večim gg. trgovcem 
s prošnjo, da nabirajo od potnikov ali jih porazdele po gostilnah 
kjer naj bi se nabiralo prispevke v prid zakladu za trgovsko 
bolniško društvo. Žal, da sta do sedaj samo dva trgovca do- 
poslala prispevke in sicer eden okoli 55 K in drugi 15 K. Lep 
dokaz, da se more marsikaj pridobiti, ako se vsaj nekoliko za 
stvar potrudi.

Ker društvo upa na precejšnje dohodke potom nabiralnikov, 
vljudno prosi cenjene gg. posestnike nabiralnikov, naj se malo 
bolj potrudijo in zanimajo za stanovske interese in pridno nabirajo 
doneske. *

Posle posredovalnice je mesto iz Ljubljane odišlega gospoda 
Štibernika prevzel g. Josip Vivoda, ki bode kot zelo natančen 
gospod svojo dolžnost v prid cenj. gg. članov kar najvestneje in 
in točno izpolnjeval. Prosimo torej, da nam gospodje trgovci točno 
naznanjajo vsa izpraznjena mesta, da moremo služboiskajočim kakor 
službeoddajajočim točno ustrezati.
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Raznoterosti.
Današnja številka je posvečena praški jubilejni razstavi 

Zato smo morali izpustiti drugo gradivo.
*

Trgovinsko pogodbo s Srbijo je uveljavila avstrijska vlada 
s 1. septembrom t. 1. na podlagi pooblastilnega zakona. Da se to 
zgodi brez parlamentarne razprave v državnem zboru, so vlado 
prisilile različne trgovske in industrijske korporacije z neštevilnimi 
peticijami in resolucijami Odkrito priznamo, da smo veseli konca 
gospodarskega boja s Srbijo, ki je jako veliko škodoval avstrijski 
trgovini in industriji. Agrarci kajpada niso. zadovoljni s pogodbo, 
ker ravno uvoz srbske živine najbolj vpliva na cene živine v 
Avstriji ter jih znižuje. Pomisliti se pa tudi mora, da je Avstrija 
le do polovice agrarna država, da mora torej tudi gledati na razvoj 
in povzdigo trgovine in industrije.

lOOletnica Schulze-Deliča. Dne 29. avgusta je minulo 100 let, 
odkar se je porodil Herman Schulze v vasi Delič, ustanovitelj 
samopomoči na gospodarskem polju potom zadružništva. Dotlej je 
bil denar večinoma nakopičen le pri bogatih privatnikih, ki so ga 
izposojevali proti visokim obrestim in le proti zanesljivemu poroštvu. 
Mali rokodelci, obrtniki in srednji stanovi se niso mogli boriti proti 
kapitalistom, ker niso imeli kredita. Nato je nastopil Schulze s 
svojo idejo gospodarske samopomoči ter ustanavljal zadružne po
sojilnice, konzumna društva itd. Pomen zadružništva v gospodarskem 
življenju je neizmerne važnosti, saj vidimo to tudi pri nas, zato 
se tudi naš list spominja moža, ki je dal idejo za zadružništvo in 
jo tudi dejansko izvršil. Njegovi spisi so se prestavili na vse 
evropske jezike in bil je doma kakor v inozemstvu odlikovan na 
različne načine. Kako se je v Nemčiji zadružništvo razširilo, nam 
kažejo naslednje številke. Prvo zadružno zborovanje se je vršilo 
1. 1859. v Weimaru. Takrat je obstajalo 80 posojilnic z 18.676 člani, 
katerim se je dalo 12 394 mark posojila. Dvajset let pozneje je 
bilo že 948 društev s 480.507 člani in 1,456.003 markami prometa. 
Leta 1905 je pa bilo 25.399 zadrug s 3,446.078 člani. Promet 
kreditnih zadrug je znašal okroglo 15 milijonov mark.

Tudi Slovenci smo na polju zadružništva zelo napredovali 
in vsled tega se je tudi naša gospodarska moč veliko povzdignila. 
Tudi trgovci imamo jako dobro uspevajočo trgovsko-obrtno zadrugo.

H:

Kongres slovanskih časnikarjev v Ljubljani se je vršil 
od 7. do 10. septembra t. 1. Žal, da se ne moremo spuščati v 
podroben opis kongresa, mogoče nam je le v našem listu registrati 
to važno zborovanje na polju slovanske vzajemnosti in ljubezni. 
Čimdalje bolj se približujejo slovanski narodi drug drugemu. Velike 
uspehe lahko beležimo že na kulturnem polju, dal Bog, da bi se 
tudi na gospodarskem polju bolj zbližali in dosegli gospodarsko 
samostojnost, neodvisni od Nemcev.

Vodovodne cevi v Pragi. Jako veliko prahu vzbuja zdaj 
oddaja dobave cevi za praški vodovod. Vodovodni odsek je sklenil 
oddati to dobavo neki francoski tvrdki, ne pa železniškemu kartelu 
v Vitkovicu, ki je znan po svojem germaniziranju in zapostavljanju 
češčine. Osrednji ravnatelj kartela Kestranek je pa objavil v časo
pisih, da so zahtevali nekateri člani praškega občinskega sveta 
provizijo od kartela, ako hoče le-ta dobiti dobavo. Obdolžil je 
tudi vplivne češke politike in poslance, da so zakrivili različne 
umazanosti. Doslej se o vsem tem še ni ničesar izkazalo, kar bi 
omadeževalo praški občinski svet, ki je vložil že tožbo proti 
Kestraneku. Nemci to afero jako izrabljajo in se postavljajo zlasti 
na stališče, da ni prav, da se na škodo avstrijske industrije prote

žira inozemsko. Predsedstvo dunajske trgovske in obrtniške zbornice 
je sklenilo, da bo, ako se vlada ne odloči poseči v to zadevo, v 
prvi zbornični seji stavilo predlog, naj se uvede akcija, da bo vlada 
v bodoče potom zakona nastopala proti oddaji dobav v ino
zemstvo. Predsedstvo zastopa stališče, da je v interesu gospodarske 
politike vsake države vpoštevati pri enakih cenah in enaki kvaliteti 
domačo produkcijo

Društvene vesti.
Odborova seja dne 1. septembra 1908. II. podpredsednik 

gosp. Drčar otvarja sejo, imenuje za overovatelja zapisnika gg. 
Janca in Volka ter naznanja, da se I. podpredsednik gosp. Lilleg, 
ker je odpotoval, ni udeležil seje. Nato prečitata tajnik in vodja 
posredovalnice svoji poročili, ki sta bili sprejeti. Zatem se je raz
pravljalo o dopisu društva slovenskih trgovskih sotrudnikov v 
Kranju glede reformiranja tega društva in glede skupnega delo
vanja z našim društvom. Storili so se tozadevni potrebni sklepi. 
Predsednik prečita dopis dosedanjega odgovornega urednika gosp. 
Kraigherja, ki odlaga mesto odgovornega urednika vsled tega, ker 
je prevzel trgovino v Postojni in se tja preseli. Za novega odgo
vornega urednika izvoli odbor g. Ivana Volka. Nato se je raz- 
govarjalo o prireditvi učnih tečajev, plesnih večerov, o pevskih 
vajah in predavanjih našega društva v zimski sezoni. Sklenilo se 
je sklicati člane na sestanek, ki bo v soboto, dne 19. t. m. in na 
katerem se bo razgovarjalo tudi o pravilih za podporni sklad.

*
Čeke je poslal gosp. Fran Wo kač, Novo mesto. Hvala!

*
Učni tečaji. Odbor našega društva vabi vse društvenike, ki 

se zanimajo za učne tečaje, plesne večere in pevske vaje, da se 
udeleže sestanka, ki bo v soboto, dne 19. septembra ob 9. uri 
zvečer v društvenih prostorih. Ker namerava odbor otvoriti tečaje, 
za katere se bo primerno število udeležnikov priglasilo, že po
četkom oktobra, prosi, da se ga vsi interesentje zanesljivo udeleže. 
Kdor bi bil zadržan, blagovoli takoj svoje želje pismeno odboru 
sporočiti.

*
Podporni zaklad. Na sestanku dne 19. t. m. se bo razprav

ljalo tudi o statutu za podporni zaklad, na kar vse društvenike 
opozarjamo z vabilom k obilni udeležbi.»

Trgovski koledar za leto 1909 izide tekom par dni ter bo 
obsegal krasno, za vsakega poučno tvarino. Koledar za 1. 1908, 
ki smo ga razprodali, je imel lepo in poučno vsebino. Potrudili 
smo se, izdati tudi za prihodnje leto še bolj popoln koledar, ki bo 
vreden sovrstnik letošnjemu. Cena 1 K, po pošti 1 K 10 vin. Več 
o koledarju spregovorimo v prihodnji številki; naroča se na
ravnost pri našem društvu. *

Eno in dvostavno knjigovodstvo. V kratkem bo izdalo 
naše društvo od društvenikov in drugih interesentov že težko pri
čakovano knjigo „Slovensko eno in dvostavno knjigovodstvo“. Več 
o knjigi v prihodnji številki.

*

Laški tečaj. Za mesece oktober 1908 do maja 1909 otvarja 
naše društvo za one, ki so posečali laški tečaj 1907—1908 in sploh 
take, ki so že nekoliko vešči laščine, dopolnilni tečaj za 
laščino, ki bo obsegal vaje v nepravilnem glagolu, skladoslovju, 
trgovski korespodenci ter konverzaciji. Udeležniki naj se javijo 
tajništvu do 1. oktobra t. 1. — Za začetnike se otvarja poseben 
tečaj in se je zglasiti za ta tečaj tudi do 1. oktobra t. 1.
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Poročil se je dne 14. t. m. na Sušaku član našega društva 
in vinski trgovec v Ljubljani, gospod Niko Novakovič z gospodično 
Tinko Večerinovo. Iskreno čestitamo!

*
Izkaz društvene posredovalnice. V službo se sprej

mejo: 3 poslovodji, 3 knjigovodji in korespondenti, 4 kontoristi, 
7 pomočnikov mešane stroke, 1 pomočnik špecerijske stroke, 4 po
močniki manufakturne stroke, 3 pomočniki železninske stroke, 
2 pomočnika modne in galanterijske stroke, 2 kontoristinji in 6 
učencev. — Službe iščejo: 2 kontorista, 14 pomočnikov mešane 
stroke, 8 pomočnikov špecerijske stroke, 3 pomočniki manufakturne 
stroke, 2 pomočnika železninarske stroke, 9 kontoristinj, 8 blagaj
ničark in 6 prodajalk. — Posredovalnica posluje za delodajalce po
polnoma brezplačno, za delojemalce proti majhni odškodnini.

Trgovsko-obrtna zadruga v Ljubljani.
Meseca avgusta je bilo vloženih.............................K 85.413.66

„ „ „ „ dvignjenih .... . . „ 102.616-47
K 17.202-81

Saldo koncem julija...................................... .... . „ 318.854-68
„ „ avgusta................................. .... . K 301651.87

Skupnega prometa koncem avgusta........................K 9,078.373-88

Književnost.
Osnovni nauki o narodnem gospodarstvu. Spisal Valentin 

Žun, c. kr. finančni komisar. Založila „Narodna knjigarna“. O tem 
prvem večjem delu v slovenski književnosti, ki v obširnejši obliki 
razlaga osnovne pojme, razvoj in nauke narodnega gospodarstva, 
priobčimo oceno prihodnjič. Za danes opozarjamo zlasti trgovske 
kroge na to knjigo, da si jo nabavijo, kajti vsak izobražen trgovec, 
ki se hoče poglpbiti v trgovske vede, mora najprej poznati narodno 
gospodarstvo, njegov početek in razvoj. To najde pa v tej knjigi.

Trgovsko-obrtno zadrugo v Ljubljani, naš novo- 

ustanovljeni kreditni zavod, priporočamo trgovcem 

in obrtnikom za nalaganje denarja, za inkaso, za 

denarna nakazila in vsakovrstne kreditne posle.

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 
Ie-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!“

Agencija JVIeFkur, Trst. 
J. Ulčakar & Go.

Ulica Nicolò Machiavelli štev. 19. 
Telefon 1874.

Komisije in zastopstva.
Informacijska pisarna.

Jako ugoden lokal za
mesarja in krčmarja

z nekaj premoženjem se odda v bližini Maribora. 
Poizve se pri „Slov. trgov, društvu v Mariboru.

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.

V najem se Odda dobroidoča, stara

v prijaznem trgu na Spodnjem Štajerskem tik cerkve 
ob železnici

Več ze izve pri g. Ant Tančic v Šmarju pri 
Jelšah.

Trgovina z mešanim blagom
dobro vpeljana, v lepem kraju ob vznožju 
Pohorja, pol ure od železnice na Spodnjem 
Štajerskem se radi opušta lastnika, s 

stanovanjem in kletjo vred, ceno odda v najem, 
potrebna glavnica 4—6000 K. Kje, pove upravništvo.







SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega 
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.

Letnik V. V Ljubljani, dne 15. oktobra 1908. Št. 10.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
V resnih časih.

Odkar je izšel zadnjič naš list, so se odigrali v 
slovenskem središču veliki dogodki. V lepih dneh prve 
jeseni je sicer tako mirna in od Joba potrpežljivejša 
duša slovenska vzplamtela: dosledno in trajno žaljeni 
ponos naroda je vzkipel po neverjetno drznem izzivanju 
in žaljenju Slovencev v Ptuju. Začutivši vnovič pri
zadejane, vnebovpijoče krivice, je narod glasno pro
testiral v Ljubljani proti tlačiteljem in krivičnikom. 
Poslej pa je brezprimerna trdost, s katero se je postopalo 
proti ogorčenemu narodu ob nepravem času, privedla 
do silno težkih in v naših krajih nenavadnih posledic. 
Dne 20. septembra 1908 je močila sveta kri narodnih 
mučenikov ljubljanske ulice. Dve mladi, upov bogati 
življenji, je vzela ta dan smrt, v zorni mladosti sta 
izdihnila ta dan vrla mladeniča Lunder in Adamič, 
Slovenca posvečenega spomina ; in v bolnici ljubljanski 
je trpela in trpi cela vrsta Slovencev za težkimi ranami, 
ki so jih zadale puške in bajoneti ta dan, na ljub
ljanskem sodišču pa gre justica neizprosno svojo pot.

Po dogodkih 20. septembra so tekmovali naši 
narodni nasprotniki v besni tekmi, da očrne in pogrde 
slovenski narod pred svetom. Od največjega dnevnika 
do zakotnih časopisov v odmaknjenih gnezdih so blatili 
vsi Ljubljano in Slovence, pretiravali so z zlobnostjo, 
ki diči le tevtonsko-vandalsko pleme. Tudi absolutno 
nepoklicane korporacije v Avstriji so hitele na plan s 
svojimi smešnimi protesti. Družba sumljivih kre- 
postnikov zares! Ljubljanski Nemci, čeprav brez 
potrebe, so kmalu dobili največjo oporo. Varnostne 
odredbe, ki jih je vlada naklonila s čudovito rado
darnostjo slovenski Ljubljani v skrbi za Nemce, katerih 
osebna in lastninska varnost je ostala nedotaknjena, so 
priča, kako izjemno stališče vživajo Slovenci, kadar 
nastopijo oblastva proti njim, kadar se jih hoče vkloniti. 
Vojaštvo, orožniki, tuji detektivi, zaplembe listov, poli
cija, sodišča, hkratu vse, kar je sredstev in uredb na 
razpolago, je stopilo v akcijo. In kar je pri tem posebno 
poudarjati, vlada ni čutila ni enkrat potrebe in se 
ni ne enkrat zavedala dolžnosti, da po časopisih 
poda objektivno poročilo o dejanskem položaju. Tolaži

nas dvoje! Sami nismo, simpatije Slovanov so verno 
na naši strani; in naš narod je čil in žilav, ne vklonejo 
ga sovražne sile več, v stoletni borbi se je privadil tež- 
kemuživljenju, tudi silo sedanjih časov preboli in vzmore!

V teh težkih dneh narodne žalosti in persekucije 
vsega, kar je slovensko in narodno, je prišlo do dveh 
pojavov znamenite pomembnosti. Slovencem na 
Kranjskem je prišlo do zavesti, da mora prenehati 
srdito strankarsko nasprotstvo med njimi. Zaposleni 
v ljutem strankarskem boju so bili pozabili, da imajo 
sredi med seboj smrtnega, le prenevarnega sovražnika. 
Po dogodkih 20. septembra so se omilila prejšnja 
nasprotstva, in goreča želja, otrok žive narodne potrebe, 
je danes med Slovenci, da se izloči strankarsko divjanje. 
Vsi dobro misleči Slovenci so edini v tem, da si 
moramo v skrbi za narodno samoohrano podati roko 
za složno delo vsaj na gospodarskem polju. V tem 
pogledu mora blesteti nam vsem skupen cilj, skupen 
smoter.

Drug veseli pojav, s pravkar omenjenim v tesni 
zvezi, je živahno gibanje, ki je nastalo v ta namen, 
da se postavimo Slovenci gospodarsko na lastne noge, 
da se osamosvojimo gospodarsko. Le predolgo smo 
zanemarjali skrb za gospodarsko osamosvojitev. Tako 
v obrtnosti kakor v trgovini, tako pri nakupovanju 
kakor pri naročanju se nismo vprašali, komu dajemo 
zaslužek. Kupujoč raje pri tujcu nego pri domačinu, 
smo sami pripomogli, da so postali prešerni in pre- 
objestni, ki žive pri nas in od nas. Mlačnost naša je 
potrjala nemške trgovce in obrtnike v veri, da smejo 
dajati oporo pangermanski politiki z denarjem in 
aktivnim sodelovanjem. Na drugi strani pa je naša 
narodna brezskrbnost imela to slabo posledico, da smo 
tudi — efektivno izgubljali, ker se naši rojaki ob ne- 
dostajanju naše opore in zaslombe niso mogli osamo
svajati , marveč so svoje zmožnosti morali dajati v 
službo tujcu za slabo plačilo. Razvoj v trgovini in 
obrtu je zategadelj žal le slabo in nerazmerno počasi 
napredoval.

Sedanje gibanje za narodno in gospodarsko osamo
svojitev ima dva vzroka. Na eni strani ga je izzvalo 
trdo postopanje in drakonsko zatiranje Slovencev v
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njih lastni domovini, in pa naravnost suverenno za
postavljanje vsakega obzira na decorum najskromnejše 
izmere od strani nemških organizacij, spomnimo se le 
na darila Kranjske hranilnice; narodni ponos ni pre
našal zategadelj več grešnega mrtvila. Na drugi strani 
pa narekuje potrebo tega gibanja ravnanje ljubljanskih 
Nemcev samih. Nemci so nas v tem pogledu učili celo 
v Ljubljani. Že leta sem se ves nemški naraščaj ogiblje 
slovenskih trgovin in obrtnikov; v zadnjem času pa se 
Nemci, stari in mladi, strogo drže načela, da je Nemcem 
kupovati le pri Nemcih. Deželni odbornik grof Barbo, 
sicer mož zelo krotke inteligence, je v svoji precejeni 
razsodnosti šel tako daleč, da je javno v intervjuvu pro
glasil : Nemci se bodo odslej držali le nemških firm ! 
In tega se Nemci tudi drže, imamo dokaze, da so se 
celo rodbine oficirjev ljubljanskih oklenile tega gibanja 
in zapustile slovenske trgovce.

Če naj ne trpe naši trgovci nepregledne škode, 
mora slovensko občinstvo ostati vztrajno in dosledno. 
Na trgovcih slovenskih pa je, da se potrudijo z vso 
vestnostjo v svojih trgovinah; tudi na njih je, da se 
zavedo resnosti sedanjih časov. Vse treba storiti, da se 
zadovolji odjemalce, pazite vedno, da je blago dobro 
in da so cene primerne. Na drugi strani pa imajo 
trgovci še eno nič manj važno dolžnost, da se zalagajo 
kjer le moč s potrebnim blagom pri slovenskih, odnosno 
slovanskih grosistih. Zatrditi moremo trgovstvo na 
deželi, da so slovenski veletržci vseh strok, zlasti tudi 
v glavnih strokah v manufakturi, špeceriji, galanteriji 
in železnini konkurence zmožni v popolni meri. Zvestobo 
za zvestobo! Tam svet se hne, kam se sila napre!

SZ.

C. in kr. dvorni založniki in podobna 
odlikovanja.

Trgovinsko ministrstvo je pred kratkim izdalo na 
politična deželna oblastva ukaz, v katerem navaja več 
slučajev zlorabe in nedopustnosti pri imetnikih naslova 
dvornih založnikov in cesarskega orla, ter jih poživlja, 
naj se strogo izvršujejo tozadevni predpisi.

Ker je ta zadeva v interesu trgovskih in obrtnih 
krogov, hočemo v naslednjem opisati dotične določbe 
in predpise.

V zmislu § 58. obrtnega reda imajo obrtniki in 
trgovci pravico, potegovati se za odlikovanje: imeti 
cesarskega orla v tvrdki in pečatu in nositi naslov 
c. inkr. dvorni založnik. O značaju teh odlik in 
o pravicah, ki so z njimi zvezane, vladajo češče prav 
napačni nazori. Marsikdo misli, da morajo dvorni za
ložniki v resnici zalagati dvor ter mu dobavljati svoje 
predmete. Tega se pa ne zahteva.

Skupno vsem takim obrtnim odlikovanjem je, da 
se ne dovolijo obrtnemu podjetju samemu,

ampak leosebiimetnika. Iz tega sledi, da ugasne 
pravica imeti to odliko, ako odlikovani imetnik 
tvrdke umre ali izstopi iz podjetja. Naslednik v pod
jetju ni nikakor upravičen, da bi smel imeti dvorni 
naslov ali cesarskega orla v tvrdki, ako je bilo to 
odlikovanje njegovemu predniku podeljeno. To je ve
like važnosti, ker se vsled nepoznanja tega predpisa 
pripetijo pri prodaji kakega podjetja s takim naslovom 
veliki nedostatki in škoda za dotičnega, ki kupi in pre
plača to podjetje le vsled tega, ker misli, da sme še 
nadalje imeti dvorni naslov.

Novi lastnik je kajpada upravičen, da zaprosi za 
zopetno dovoljenje odlikovanja, katero je imel njegov 
prednik, in navadno se taki prošnji, ako ni posebnih 
zadržkov, tudi vselej ugodi, že z ozirom na to, da 
podjetje, ki je znano kot dvorna tvrdka, ne trpi škode, 
ako bi se mu nenadoma odvzelo odlikovanje.

Navedene odlike se dovolijo, kakor zgoraj ome
njeno, le osebi obrtnega imetnika in sicer le v zvezi 
zgotovim podjetjem. Lastnik mnogih ločenih 
podjetij — n. pr. pekarije in konditorije — nima pra
vice, da bi smel nositi odlikovanje, ki se mu je po
delilo za eno podjetje, tudi za drugo. Ravnotako 
ugasne odlika, ako odlikovanec proda ali opusti pod
jetje, za katero se mu je odlika dala. Tudi ni mogoče 
odlikovancu, da bi odliko prenesel na drugo, čeprav 
enako podjetje, ali še manj, če izpremeni svojo tvrdko 
v delniško ali trgovsko družbo; v zadnjem slučaju jo 
le tedaj obdrži, ako jo njegov novi družabnik tudi za
prosi in doseže.

Pravico dovoliti cesarski orel imajo deželne 
vlade in namestništva, ki vprašajo poprej za mnenje 
trgovsko in obrtno zbornico dotičnega okoliša. Za 
tako dovoljenje se načeloma n e plača takse. Dvorni 
naslov pa dovoljuje najvišji dvorni urad in se mora 
za tako podelitev plačati takso.

Nadaljni razloček pride v poštev glede krogov 
obrtnih podjetij. V zmislu besedila obrtnega reda se 
sme dovoliti pravica, imeti cesarskega orla v 
tvrdki in pečatu „obrtnim podjetjem“. Iz prakse se pa 
vidi, da je to odlikovanje v prvi vrsti namenjeno to
varniškim podjetjem. V trgovini se pa podeljuje 
skoro izključno le onim podjetjem, ki se pečajo z 
izvozom, da se s pravico nositi cesarskega orla 
pospešujejo njih kupčije v inozemstvu. Zlasti v ori- 
jentu, pa tudi v drugih deželah je občinstvo navajeno, 
da vidi v avstrijskem cesarskem orlu garancijo za 
solidnost in dobro kvaliteto kakega predmeta.

Važno je tudi, da opozorimo na okolnost, da se 
sme cesarski orel nositi le v tvrdki in pečatu, 
ni pa dovoljeno cesarski orel pritiskati na obrtne 
izdelke, katera okolnost je izrečno prepovedana.

Odlikovanje dvornega naslova podeljujejo dvorne 
oblasti, ki v tem oziru niso vezane na noben zakon,
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ampak so zanje merodajna „Načela za podelitev c. in 
kr. dvornega naslova“, ki se lahko vsak čas izpremene. 
Obseg in način pravice do dvornega naslova je raz
viden iz besedila dotičnega dekreta. Dvorni naslov se 
navadno podeli v dveh oblikah. Ali seda pravica 
kot „c. in kr. založnik (dobavitelj“), ali pa nata način, 
da se sme odlikovanec po svojem obrtu kot „c. in kr. 
dvorni —“ nazvati, n. pr. c. in kr. dvorni lekarnar. 
Vzrok tem oblikam leži ali v jezikovni konstrukciji, 
ker se recimo ne sliši lepo, če se reče „c. kr. dvorni 
trgovec s čajem“, ali pa v naravi dotičnega obrata. 
Ako se pa v isti stroki lahko porabita obe obliki, tedaj 
velja za višje odlikovanje naslov „c. in kr. dvorni —“ 
z označbo obrta n. pr. „c. in kr. dvorni krojač“, za nižje 
pa le naslov „c. in kr. dvorni založnik“. Dvorni naslov 
se ne sme več zvezati s stvarno tvrdko, recimo „c. in 
kr. dvorna pivovarna“, izvzemši le slučaje, da se je v 
dekretu izrecno tako označilo. Sme se le nazivati : 
„c. in kr. dvorni pivovarnar“, „c. in kr. dvorni foto
graf“ itd.

Vprašanje, v kakšni obliki, kako se sme po
deljeni dvorni naslov v obrtnem obratu ali na izdelkih 
na zunaj označiti, je tudi razvidno iz dotičnega de
kreta, ki ima navadno ta pasus : „Vsled tega ste opra
vičeni , imeti cesarskega orla v svoji firmi, ne pa 
nositi ga v pečatu“.

Kot najvišje odlikovanje velja c. in kr. komorni 
naslov. Ta se daje le podjetjem prve vrste, ki se 
odlikujejo po svojem ne samo lokalnem renomeju in 
katerim je bil že pred dolgim časom dovoljen c. in kr. 
dvorni naslov. Komorni naslov se navadno ne pode
ljuje vsem strokam. Nahajamo ga pa pri uglednih 
oblačilnih obrtih, v umetnoobrtnih obratih, trgovinah 
s cvetlicami, konditorijah itd. torej pri podjetjih, ki 
izdelujejo predmete za luksus.

Odlikovanje z dvornim naslovom je javno
pravno. Ni pa javnopraven naslov, ki ga podelijo 
člani cesarske hiše ali druge nevladajoče knežje osebe, 
kakor ga najdemo navadno v obliki: „komorni doba
vitelj Nj. Visokosti, kneza I. I.“ ali pa „knežji dvorni 
založnik“. Zato pa navaja omenjeni ministrski ukaz, 
da se ne sme voditi naslova „c. in kr. komorni doba
vitelj ali založnik“, ako je ta naslov podelil le kak 
nadvojvoda, kajti s tem se vzbudi domnevanje, da so 
to odlikovanje dobili od dvorne oblasti Nj. Veličanstva. 
Zopet drugi obrtniki rabijo naslov „cesarski ali kraljevi 
dvorni založnik“, ker so dobili naslov od kakega 
inozemskega vladarja. V tem slučaju ne od
govarja dobljeni naslov resničnemu naslovu in je to 
le prisvojitev dvornega naslova, ki dotičnemu nikakor 
ne gre.

Trgovsko ministrstvo se prav umestno sklicuje 
na to, da se v zadnjem času množe slučaji neopra
vičene ali nepravilne rabe naslovov in odlikovanj, ki

škodujejo vrednosti v resnici podeljenega naslova ali 
odlikovanja in se s tem le vara občinstvo v škodo 
onih obrtnikov, ki imajo res pravico do takih naslovov. 
Zato se pa opozarjajo deželne oblasti, naj strogo gle
dajo na to, če sme dotični res rabiti taka odlikovanja 
in ako jih rabi v obliki, v kateri so se mu podelila. 
Ta ukaz ima torej namen, ščititi odlikovanja obrtnikom, 
ki jih res smejo imeti, in pomeni s tega stališča 
obrambo proti nelojalni konkurenci.

Dr. R. M.

Zgodovina trgovine.
Spisal Franjo Krašouec.

(Dalje.)

Verske vojne, krvavi poboji, ki jih je povzročil 
fanatizem, liga, ki je hotela Španijo podjarmiti Fran
ciji, vse to je moralo nujno dovesti oslabitev trgovine, 
ki si je šele za Henrika IV. vsled ugodnih odredb 
Rossija in Sulle zopet pomogla na noge. Trgovina z 
orijentom, oprta na nove dogovore, je obnovila zopet 
slavne zveze mesta Marseille. Ali vse te ugodnosti so 
zanikle s smrtjo Henrika IV. in šele za Richelieua se 
je vzbudila zopet trgovska delavnost. Ugodni trgovski 
dogovori z Italijo, Nemčijo, Anglijo in Flandrijo so 
iznova ojačili francoski trg.

Ravnotako se je ojačila tudi angleška trgovina 
vzlic prevratom, vsled odpadništva Henrika VIII., vzlic 
narodnogospodarski krizi za Elizabete in pomanjkanju 
denarja za Henrika in njegovih naslednikov. Ustanav
ljale so se trgovske družbe s Francijo, Norveško, Švedsko, 
Poljsko in Litvo; zveze z Italijo, Portugalsko in Španijo 
so bile obnovljene; tudi z ribolovom so se začeli 
angleški mornarji pečati. Napredki v obrtu so prispe
vali tudi k razvoju trgovine, mnogi flandrijski obrtniki, 
ki so bili izgnani iz Antverpna, so se naselili v Angliji 
ter prinesli seboj pričetke industrije, ki je v poznejših 
dobah postala izvir njih bogastva.

Ko so jeli hanseatični trgovci izgubljati svoje 
privilegije, se je odprla Nizozemcem in Angležem 
trgovina z Rusijo. Tudi skandinavske dežele, ki so se 
otresle Hansinega jarma, so začele direktno izvažati 
produkte svojih rudokopov, gozdov in ribolova. Prista
nišča so se odprla vsem, ali vzlic temu so se s to 
trgovino pečali v prvi vrsti Nizozemci in Angleži.

Pri raznih narodih so začeli vpeljavah v prospeh 
svojih pripadnikov monopole, s katerimi so bili tujci 
izobčeni iz trgovskih ugodnosti. Bil je to že napredek, 
ker narodni duh se je začel uveljavljati, medtem ko 
so se poprej ozirali samo na nekatero deželo, nekatero 
mesto ali trgovsko družbo, ali daleč je bila še doba, 
ko se je imela uresničiti ideja vzajemne izmenjave med 
raznimi deželami. Velika uporaba dragih kovin pa je 
povzročila merkantil ni sistem, s katerim naj bi
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se doseglo, da bi se tujcem več prodajalo kakor pa 
od njih kupovalo, da bi bili tako primorani diferenco 
poravnati z gotovino, vsaka druga kupna pogodba se 
je smatrala za neugodno. Neprimernost te ideje se je 
sicer pozneje izpoznala, ali na žalost je privedla vsled 
škodljivih predpravic veliko škodo vsemu trgovstvu.

V.
Nastop Cromwellove vlade je bil eden največjih 

dogodkov v angleški trgovini. Prevrat monarhije, ki je 
nastal vsled despotizma in verskih sporov, je privedel 
istočasno novo kasto ljudi k vladnemu veslu. 
Ti dogodki so seveda tudi zelo vplivali na trgovino. 
Izmed ukrepov, ki jih je protektor izpoznal za dobre, 
je bil posebno važen oni, tikajoč se pomorske trgo
vine. Ladjeplovni odlok določa, da je pobrežna trgo
vina dovoljena izklučno le angleškim ladjam, ravnotako 
vzajemna trgovina kolonij med seboj in z glavnim 
mestom. Dovažati blago je bilo dovoljeno samo 
angleškim ladjam ali pa ladjam dežele, odkoder je 
blago prihajalo. V tem slučaju se je moral plačati 
davek; za trgovino z Azijo, Afriko in Ameriko je bil 
dovoz po tujih ladjah popolnoma prepovedan. Bila je 
to v polnem zmislu besede uvedba monopola v prospeh 
Angležev, ki je bil naperjen poglavitno proti Nizozem
cem , ki so vsled svoje pomorske moči bili takrat 
založniki vsega sveta.

Podobni poskus se ni storil prvič. Že nekoliko 
let poprej je določal ukaz, da se sme francosko blago 
izvažati samo na francoskih ladjah. Toda angleški 
odlok je bil jasnejši in njega odredbe niso izgubile 
pravomoči, nasprotno so se še naslednja leta dopol
njevale. Posledica tega je bila na eni strani pomanj
kanje dovoza potrebnih stvari, zvišanje cen pri stavbah 
ladij, nadalje triletna vojna z Nizozemsko in pozneje 
opravičene pritožbe kolonij, katerih trgovina je bila s 
tem močno oškodovana. Poraz Nizozemcev je zabranil 
njih udeležbo in tako so polagoma začele angleške 
ladje krožiti po srednjezemskem morju, tudi v nizo
zemske pristane so prihajale. Pridobivši si tako moči, 
so prodirali Angleži s svojim monopolom vedno dalje 
ter pograbili večji del svetovne trgovine za sebe.

V ostalem se je razširjala angleška trgovina vedno 
bolj, in to deloma radi razvoja industrije, deloma vsled 
srečnih, pravočasnih odredb. Denarne trgovine pa so 
iznova oživele, ko so 1. 1655 poklicali Žide iz pregnan
stva. Preklic Nantskega edikta je primoral mnoge 
francoske protestante, da so se izselili v Anglijo; ti so 
prinesli seboj tajnosti izdelovanja mnogih dobička- 
nosnih industrijskih izdelkov, ki so bili za mnoge 
provincije Francije izvir bogastva. Sigurno proizvajana 
kolonijalna politika Angležev je razmnožila njih ozemlje 
in pridobila Angliji končno tudi indijsko cesarstvo, 
katero je pravzaprav Dupleix za Francijo okupiral, ki

pa ni znala ohraniti si Indije v svoji moči. Parno moč 
sta upeljala v prakso Newcomm in Watt in ta je pri
dobila Angliji novih uspehov.

Industrija je opustila izdelavo gizdavih predmetov 
ter se posvetila izdelavi koristnih predmetov, izključno 
življenju potrebnih, ter je s tem zopet v veliki meri 
razširila trgovino. Trgovske zveze z raznimi evropskimi 
deželami in z Levanto so vedno naraščale.

V Franciji so nemiri, ki so označevali dobo 
maloletnosti Ludovika XIV. neugodno vplivali na 
trgovino, ki je doslej pokazovala kolikor toliko živah
nosti, posebno v zvezah z Anglijo in Nizozemsko. 
Odloki Fouqueta in še bolj Colberta so zopet povzdig
nili pomorsko moč Francije; Colbertu se ima zahvaliti 
trgovina za nov, žalibog mimoidoči razvoj. Ceste so 
se za njega popravile, kanali so se gradili, in ugodni 
dogovori z orijentom so povrnili Franciji za kratek čas 
bivšo njeno nadvlado; Dünkirchen in Marseille so 
proglasili za svobodna pristanišča; notranje carine so 
bile deloma odpravljene, deloma znatno znižane; 11 
mestom so bila dovoljena svobodna skladišča ter 
podeljeno pravo proizvajati tranzitno trgovino brez 
posebnih davščin. Trgovina s kolonijami, ki je bila v 
posebni milosti pri dvoru, je pospešila tudi razvoj 
trgovskega brodovja. V vseh provincijah je vladala 
zvišana delavnost; francoski izdelki: pohištvo, obleka, 
čipke, tkanine vseh vrst, šampanjska, bordeauxska in 
bordelaiska vina so prišla na glas; vse to se je izva
žalo širom Evrope in Amerike. Na nekatere vrste blaga 
je določil Colbert carino, hoteč s tem pomagati raznim 
vrstam industrije, ali po njegovem mnenju so ti odloki 
imeli biti samo začasni ter so služili svobodnemu 
tekmovanju med francoskimi in inozemskimi rokodel
skimi tovarnami. Na nesrečo pa so imeli ti odloki 
učinek in povzročili carinsko vojno, ki je 1. 1672. pri
vedla do resnične vojne s Holandsko. Predpisi, s kate
rimi se je izdelava pri posameznih obrtih določila do 
najmanjših podrobnosti in ki so se proizvajali z naj
večjo strogostjo, so škodovali razvoju obrta.

Po smrti Colberta je nastalo mrtvilo tudi v 
francoski trgovini in industriji. Revizija carinskih tarifov 
je povzročila živahno tihotapstvo; odprava nantskega 
edikta je upropastila trgovino in obrt celih provincij, 
ker je bila njega posledica izselitev številnih rodbin, 
ki so gmotni prospeh podredile svojemu verskemu 
prepričanju; te posledice so bile seveda za trgovino 
žalostne. Za ministrstva Fleuryja, ko je zavladal za
časen mir, je zopet oživela ponekod trgovska delavnost, 
ali že finančni neredi, ki so karakterizirali vlado Lu
dovika XV., so delovali uničujoče. Nepričakovan pre
obrat pa je nastal pred revolucijo : obrat v notranjosti 
države je znašal 1153 milijonov lir. Kolonije v Indiji 
in Ameriki so pa bile vsled nesposobnosti in brez
brižnosti ministrov Ludovika XV. za vedno izgubljene.
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Vsled bojev z Anglijo je Holandska sicer izgubila 
svojo trgovsko nadvlado, ali vzlic temu je ostalo Nizo
zemcem odprto široko polje. Trgovina z Indijo, Cey- 
lonom, Sumatro, Borneom, Kitajsko in Japonsko je 
donašala stalno naraščajoči dobiček. Evropa je morala 
holandski trgovski družbi v Indiji vedno odštevati 
davščine. Naselbin v Severni in Južni Ameriki si Nizo
zemci niso mogli ohraniti, ali stroge kolonijalne naredbe 
Francozov in še bolj Angležev so oživile tihotapsko 
trgovanje, katero so Nizozemci posebno v Curasao 
organizirali. S pomočjo tihotapstva so Nizozemci kavo 
iz Sv. Dominga in sladkor iz Jamajke pod imenom 
indijskih produktov dovažali v Amsterdam. S pomočjo 
teh praktik se jim je posrečilo, da so si med raznimi 
vojskujočimi strankami ohranili svojo nevtralnost in 
sicer do dobe, ko je napočila vojna za neodvisnost 
severoameriških držav.

V Nemčiji pa so se pojavila stremljenja za po
vzdigo industrije in trgovine. Francoski izseljenci so 
vpeljali na Bavarskem izdelovanje finega sukna in 
preprog; slično so osnovali emigranti v Berolinu tovarne 
za fine tkanine, klobuke, rokavice, fino kovinsko blago, 
zrcala in podobe. Frankobrod je postal največje tržišče 
Južne Nemčije, dočim se je v Lipskem nakupičevalo 
blago, pripravljeno za izvoz. Velesemnji v obeh teh 
mestih so postali svetovnoznani. Hamburg je razširil 
svojo trgovino s Španijo, Portugalsko, Francijo in 
raznimi severnimi deželami in istodobno je postal 
središče meničnega trgovanja; Bremen se je udeleževal 
po večini tega trgovanja, samo v manjši meri ; Bukovec, 
ki je poprej slovel po svoji trgovini, pa je mnogo 
trpel vsled angleške konkurence posebno na ruskih 
tržiščih.

Španska trgovina pa se nikdar več ni vzdramila 
iz svojega mrtvila. Olajšave, s katerimi so se odpravile 
prejšnje takorekoč prohibitivne davščine, niso bile v 
stanu odstraniti škodljive posledice neprestanih vojn. 
Izguba kolonij pa je stoprav pospešila propad trgovine.

V deželah Severne Evrope se je kulturni napredek 
vedno bolj krepil, Dansko je bogatelo s trgovino v 
Indiji, dovažajoč za izmeno poglavitno železo iz Nor
veške in tovore iz Nemčije. Zavzetje antilskih otokov 
je omogočilo Dancem ugodne zveze, osobito za vojne 
severoameriških držav. Nasproti temu so pa dovele 
vojne Karla XII., Gustava Adolfa in Gustava III. do 
popolnega razpada trgovine in pomorske sile Švedske.

V Rusiji je car Peter Veliki izkazal s svojimi 
reformami trgovini velike usluge. Petrograd je postal 
prvo trgovsko mesto ruske veledržave ; izvažal je v prvi 
vrsti žito, konoplje in lan. Ta veliki reformator na 
prestolu je skrbel za ureditev cest, za stavbo prekopov, 
povzdignil obrt, nudeč mu z raznimi odloki in od
redbami kar največ ugodnosti. Za Katarine II. je zapihal 
nov veter od zgoraj ; trgovci, ki so do te dobe spadali

k najnižjim slojem, so dobili od cesarice odlikovanja 
in dostojanstva. Trgovske zveze Rusov s Francijo in 
Nizozemsko so postale vrlo živahne. Pri tem pa tudi 
Angleži niso držali križem rok ter so se s svojo pri
rojeno previdnostjo in preudarjenostjo polastili večjega 
dela ruske eksportne trgovine. (Dalje prih.)

Iz trgovske prakse.
10. Nevtemeljeni odbitki pri plačilu.

Marsikateri trgovec se je že jezil nad tem ali onim svojim 
odjemalcem, ki ima to slabo razvado, da si pri vsakem plačilu 
nekaj odbije, kar mu ne gre. Trgovec se seveda jezi nad temi 
neopravičenimi odbitki svojega odjemalca, vendar je navadno tiho, 
ker je ali prepovršen, da bi take zneske izterjal ali pa se boji 
izgubiti odjemalca, ako bi ga nadlegoval za te odbitke, in zatega
delj raje trpi vsled odbitkov povzročeno škodo.

Tako popuščanje pa nikakor ni pravilno, ker v množini iz
našajo taki odbitki že lep znesek in potem postane lahko taka 
slaba razvada odbijanja sčasoma „običaj“. Drug pripoveduje dru
gemu, kako si pri plačilu odbija, tako poučen in opozorjen po
skusi tudi sam in ako se mu posreči ta manever prvikrat, gotovo 
ne ostane pri prvem slučaju. Znani so mi odjemalci, ki so vsi 
srečni in se jim zdi, da so se posebno obogatili na stroške svojega 
dobavitelja, ako si le kaj pri plačilu odbijejo.

Najbolj je razširjena razvada odbiti si pri plačilu za pošt
nino. Akoravno priloži liferant svojim računom poštne položnice, 
da nima odjemalec nobenih troškov pri plačevanju računa oziroma 
s pošiljanjem denarja, se vendar odjemalec večkrat ne posluži 
položnice, ampak raje pošlje denar po poštni nakaznici, da si le 
vrh v resnici plačane poštnine še lahko odbije 10 do 20 vinarjev 
več. S takim postopanjem izrecno oškoduje dobavitelja ne le za 
poštnino, ampak še tudi za nadaljni odbitek. Vsak bode pritrdil, 
da se tako postopanje ne strinja s poštenim trgovskim čutenjem.

Odbitek za poštnino pa je navadno tudi postavno nedo
pusten. Vobče se že pri zaključku kupčije določi bivališče liferanta 
kot kraj izpolnitve. Vrh tega stoji v vsakem računu opazka, da 
mora dolžnik plačati prosto stroškov, naveden je kraj plačila in ta 
je navadno bivališče dobavitelja. V teh slučajih je odbitek poštnine 
postavno nedopusten.

Drugi si znajo zopet pomagati na drug način. Postavi pla
čilni znesek, pa se pri tem „zmoti“ in napiše račun z manjšim 
zneskom, n. pr. račun se glasi za K 150'84, pa zapiše K 150'48. 
Vsled te „pomote“ je profitiral samo K 0'36 in ker je znesek 
neznaten in se vsak lahko zmoti, pričakuje z vso gotovostjo, da 
se dotični upnik ne bo oglasil zanj. Navadno upnik tudi molči, 
ker se boji zamere. Pri enem računu taka „pomota“ ne znese 
veliko, pri desetih računih pa že izda. In navadno se potem 
dotični odjemalec vedno zmoti.

Jako vdomačena je pa tudi razvada, da dolžnik plačuje le 
okrogle zneske, t. j. zneskov pod eno krono ne plačuje, ne glede 
na to ali odpade pri računu 9 vinarjev ali pa 99. N. pr. račun se 
glasi za K 44'80. Dolžnik plača le K 44'— onih 80 vinarjev pa 
si podari kar sam in opravičuje to svoje postopanje z izgovorom, 
da „vinarjev ne plačuje“. Navadno je tudi v takem slučaju liferant 
tako „kulanten“, da spregleda tak neopravičen odbitek, samo da 
odjemalca ne razjezi. Omeniti pa moramo še, da se dobe posebno 
obrtniki, pa tudi manjši trgovci, ki prostovoljno prečrtajo „vinarje“, 
ako plača dolžnik večji račun in naj si bo tudi po dolgem času. 
Taka popustljivost nikakor ni na mestu, ker lahko vzbudi v na
ročniku sum, da mu je dotični obrtnik ali trgovec, ki tako rad
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popusti, predrago računil. Zategadelj odsvetujemo odločno vsakemu 
tako popuščanje.

V predstojećem smo navedli nekatere slučaje, kako si znajo 
dolžniki pomagati, da spravijo upnika ob nekaj vinarjev. Pri enem 
računu res ni veliko ali pri več se nabere že lep znesek. Marsi
kateri dobavitelj res prezre in se noče pričkati za tako neznatne 
zneske,, ali vsak pa vendar ni tako „kulanten“, ampak zahteva 
od dolžnika to, kar mu gre. Znan nam je veliki industrijec, ki je 
v prvem slučaju pisal dotičnemu odjemalcu, da ga za odbitek ne 
razbremeni; takih samovoljnih odbitkov ne bo izterjaval posamič, 
ampak bo dal koncem leta izvleček in prosil za plačilo ostanka, 
ki je nastal vsled odbitkov med letom. V enem slučaju je dolžnik 
koncem leta res doplačal razliko, ki je znašala okoli 16 kron. 
V drugem slučaju pa je znašala razlika vsled odbitkov čez 29 kron. 
Teh pa odjemalec ni hotel plačati zlepa in zategadelj je tovarnar 
tožil. Ko je odjemalec videl, da se tovarnar ne šali, je plačal ne 
le omenjen ostanek ampak tudi polovico stroškov, ker drugo polo
vico je vzel nase tovarnar s pogojem, da bo odjemalec še naprej 
naročeval pri njem blago. Iz trgovskega stališča popolnoma odobra
vamo tako odločno postopanje, ker se morajo škodljive razvade 
iztrebiti. Vsakemu svoje. Kakor se dobavitelj trudi, da streže dobro 
svojemu odjemalcu, tako mora tudi ta v redu plačevati. Dobavitelji 
morajo na to gledati, da se ne vdomačijo slabe razvade, vsak 
odbitek se mora iztirjati pri prvem poskusu. Na ta način ostaneta 
dobavitelj in odjemalec v zvezi, ker ta vidi, da se ne da nič od- 
ščipniti in drugokrat ne bo poskusil odbiti si, kar mu ne gre. Ako 
pa prezreš prvikrat kak odbitek, odjemalec vidi, da gre, in potem 
odbija pri vsakem plačilu. Ako pozneje odbitkov nočeš priznati, 
izgubiš gotovo odjemalca, ker ta je na odbitke navajen in misli, 
da prodajaš le sitnosti, ako zahtevaš natančno plačilo. Kdor kraj
carja ne časti, goldinarja ne dobi, pravi pregovor, zategadelj si 
tudi vinarjev ne daj odbijati.

Navesti pa še hočemo še en način, kako si odjemalci znajo 
prihraniti pri plačilu nekaj vinarjev. Kadar plačuje račun, pa piše 
svojemu dobavitelju, da pošiljatev ni bila popolnoma v redu, da 
je manjkalo to ali ono, ali je bilo kaj pobitega, strganega, zlom
ljenega itd. Vsled malenkosti zneska se ni izplačalo pri prejemu 
blaga o tem pisati, zategadelj da si odbije sedaj pri poravnavi 
računa.

Liferant je seveda prepričan, da je bilo vse v redu, ali za 
1 krono ali manj se noče prepirati in nazadnje še tožariti, raje 
odbitek prizna. Pri drugi pošiljatvi seveda jako previdno postopa 
in vse sam pregleda. Pri plačevanju pa odjemalec seveda zopet 
graja pošiljatev. Dobavitelj piše odločno, da je pošiljatev sam pre
gledal in da je bila brez napake. Odbitka ne more priznati.

Odjemalec navadno kratko odgovori : ali priznaj ali pa iz
ostanem. V takem položaju malokateri dobavitelj zmaga, ker nima 
tistega poguma, da bi pisal odjemalcu, naj mu plača popolni račun; 
rajši bo dovolil popust.

Ako bi noben grosist in tovarnar ne odobril takih odbitkov, 
ampak takoj v prvem slučaju zahteval popolno poravnavo, bi odje
malci izprevideli, da s svojimi odbitki ne prodrejo in bi sčasoma 
opustili tako neopravičeno odbijanje. Dobavitelj pa bi si prihranil 
precejšnje zneske. Vsako popuščanje v tej smeri znači slabost 
dobavitelja, katero odjemalci hitro čutijo in jo potem izkoriščajo. 
Zategadelj naj vsak dobavitelj pri vsakem odjemalcu takoj v prvem 
slučaju pazi na red in zahteva popolno plačilo. Le tako bo zveza 
z odjemalci prijetna in trajna, in se bo dobavitelj obvaroval jeze 
in izgube vsled odbitkov. F.

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
3. redna seja dne 19. septembra 1908. Navzoči: gg. A. 

Anderwald, dr. A. Božič, Jagodič, A. Kolenc, F. Le

skovšek in R. S term e c ki. Predsednik otvori sejo, nakar se 
prečita zapisnik zadnje seje, ki se, kakor poročilo blagajnika 
sprejme. Društvo ima danes 626 K glavnice, 346T2 K razpoložnine 
in 1872 35 zaklada za trgovsko bolniško društvo. Blagajnik omenja, 
da nekateri člani ne vplačujejo redno svojih prispevkov. Predsednik 
poroča, da ni dobil še vseh ponudb za reklamni letak in se bode 
o tem še sklepalo. Za inseratni zaklad se nabira še nadalje pri
spevkov. Pravil za trgovsko bolniško društvo vlada še do danes 
ni potrdila, niti jih vrnila, pač pa je zahtevalo c. kr. glavarstvo 
poročila o našem delovanju in premoženju, kar je morebiti v zvezi 
s pravili za ustanovitev bolniškega društva. Nabiranje za zaklad 
bolniškega društva se ima i nadalje pridno vršiti. Z ozirom na 
ptujske dogodke se sklene obrniti na trgovsko društvo v Mariboru 
glede izdaje priloge vsem slovenskim štajerskim časopisom „Do
movini", „Narodnemu Listu“ in „Slov.Gospodarju“, ki bi obsegala 
imena vseh narodnih trgovcev, obrtnikov itd. v mestih Ptuj, 
Celje in Maribor. Nadalje se misli tudi na drug način osamosvo
jitve slovenskih trgovcev na Štajerskem. Ko smo o tem sklepali, 
še nismo imeli pojma, kaj se zgodi v Mariboru, Celju in Ljubljani. 
Po dogodkih v Mariboru, Celju in prelivanju nedolžne, slovenske 
krvi dne 20. septembra v Ljubljani, se je vršila

4. seja dne 22. septembra ob navzočnosti gg. : dr. A. Božič, 
R. Diehl, I. Jagodič, A. Kolenc, F. Leskovšek, F. Pe
ternel, I. Ravnikar in R. Stermecki. Na dnevnem, redu so 
bili dogodki zadnjih dni. Po natančnem razmotrivanju se sklene 
za drugi večer dne 23. septembra sklicati shod po § 2. in povabiti 
nanj vse slovenske trgovce in obrtnike ter zavode v Celju glede 
izdaje časopisa, pod imenom katerega že v Celju izhajajočih listov 
ter v njem kratko in stvarno opisati krvave dogodke, ki so jih 
vprizorili posredno ali neposredno ljudje, ki žive od žuljev slo
venskega ljudstva, dočim bi se med vsebino časopisa primerno 
razdelila imena slovenskih zavodov, trgovcev in obrtnikov v Celju, 
da ljudstvo spozna svoje ljudi in ve, kje mora nakupovati svoje 
potrebščine. Časopis bi se razposlal v 15 do 20.000 izvodih na 
vse hiše celjske okolice.

Dne 2 3. septembra se je vršil shod, na katerem se 
je razpravljalo, da morajo biti slovenski trgovci in obrtniki predvsem 
strogo solidni, postrežljivi, sami pred vsem izvajati geslo „Svoji 
k svojim“, nastavljati uslužbence, ki bodo ljudi s svojim nastopom 
privabili, potem bode slovensko trgovstvo tudi doseglo lepe uspehe. 
Z navdušenjem se je sprejel predlog za izdajo reklamnega časo
pisa, z opisom resničnih dogodkov v zadnjem času na Slovenskem. 
Dasi se je pisalo o dogodkih le stvarno in sprejelo več člankov, 
ki so jih prinesli drugi slovenski časopisi, celo v Celju, pa niso 
bili zaplenjeni, je državni pravdnik to posebno izdajo „Domovine“ 
od prve do zadnje črke konfisciral, tako, da so nam ostali le še 
inserati in podpis urednika. Ker začasno ne moremo nič dru
gega storiti, sklenilo se je na

5. seji dne 26. septembra v navzočnosti gg. A. An d er- 
wald, dr. A. Božič, I. Jagodič, A. Kolenc, F. Leskovšek, 
J. Smertnik in R. Stermecki ter urednika g. Furlanija, da 
se izdajo letaki, ki bodo nosili poziv „Svoji k svojim“ in imena 
vseh slovenskih trgovcev, obrtnikov in zavodov v Celju. Ti letaki 
se te dni razpošljejo in se bodo tudi lahko po gostilnah kot lepaki 
nabili.

Dne 9. oktobra je imelo društvo zopet sejo in k tej pova
bilo tudi zunanje gg. trgovce, od katerih so se seje udeležili 
gg. Artman iz Sv. Jurija ob j. železnici, g. Jarnovič iz Dramelj, 
g. Lipej iz Brežic in g. Pevec iz Mozirja. Dogovor te seje se 
tiče organizacije slovenskih trgovcev samih med seboj in se na
slanja tudi na shod slovenskih trgovcev savinske doline, ki se je 
vršil preteklo nedeljo, dne 4. oktobra v Žalcu. Sejo so pozdravili 
tudi pismeno nekateri zunanji trgovci, ki se je niso mogli udeležiti. 
Kakor se iz poročil razvidi, je imelo trgovsko društvo v zadnjem
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času obilo dela, ki ga bo lahko častno izvršilo, ako bo storil 
vsakdo svojo dolžnost.

*

Posredovalnica ima toliko vprašanj po dobrih zlasti sta
rejših slovenskih trgovskih nastavljencih, da ne more vsem gg. 
trgovcem ustrezati. Prej smo imeli vedno dosti ponudb od strani 
uslužbencev, sedaj se je pa stvar zasukala, kar je gotovo tudi 
pojav zadnjih dogodkov po slovenski domovini.

*
S'ovenski trgovci in trgovski sotrudniki na Štajerskem, pristopajte v stanovsko 

organizacijo „Slovenskega trgovskega društva v Celju“, ki Vam nudi vse mogoče ugodnosti 

za stanovski napredek!

Slovensko trgovsko društvo v Mariboru.
Redna odborova seja dne 3. t. m. ob '/fi. uri zvečer v na

vzočnosti gg. dr. R. Pipuša, Jagodiča, Berdajsa in Weixlna. 
Predsednik otvarja sejo, zapisnik se prečita in odobri. Gospod 
Berdajs poroča, da se godbene vaje salonskega orkestra začenjajo 
z dne 6. t. m. in sicer vsako sredo in soboto. Poučni tečaj slov. 
trgovskega društva se začenja s 15. t. m. in sicer vsak torek in 
petek od 8. do 10. ure zvečer. Za nečlane stane ves tečaj 5 K. 
Gosp. Berdajs predlaga, naj se priredi začetkom grudna velik 
koncert v „Narodnem domu“, pri katerem se naj naprosijo tudi 
druga domača društva k sodelovanju. Koncert se priredi v proslavo 
601etnice. Čisti dobiček bo namenjen za dijaško kuhinjo v Mariboru 
in podporo naših narodnih trgovcev. Gosp. Weixl predlaga, naj se 
vsaj med društvom potrebno ukrene, da se za prihodnje podpirajo 
le slovenski trgovci in obrtniki, ne pa da se še nadalje nosi denar 
nam nasprotnim narodom. O tem se je sklenilo skupno delovati z 
drugimi tukajšnimi društvi. Nadalje poroča g. Weixl, da je po
sredovalnica stanovanj za dijake uspešno delovala ter da se je 
okoli 50 dijakom ustreglo. Nasproti ne more uspeti posredovanje 
služb trgovskih uslužbencev, ker se naši trgovci za to premalo 
zanimajo. *

Tekom tekočega meseca skliče Slovensko trgovsko društvo 
v Mariboru velik trgovski shod, katerega naj bi se udeležilo ne- 
brojno število občinstva iz trgovskega in obrtnega stanu. Ker bode 
ta shod velevažnega pomena, je pričakovati od strani občinstva 
mnogo zanimanja. Vse natančneje se bo izvedelo iz drugih slo
venskih listov.

Raznoterosti.
20. september 1908. Lahko trdimo, da je ta dan postal 

mejnik v zgodovini slovenskega naroda. Iz krvi, ki je ta dan 
tekla po ljubljanskih ulicah, je vzklila narodna zavednost ne samo 
v besedi, ampak tudi v dejanju. Zavest je prešinila naš narod tja 
do zadnje gorske koče, da bodi na svoji zemlji, ki jo je sam s 
trudom in znojem izpremenil v rodovitno grudo, le sam gospodar, 
da mu tujec nima ničesar ukazovati in da se mora od tega tujca 
gospodarsko emancipirati. Prišlo je nenadoma izpoznanje, 
da smo največ sami krivi tujčeve ošabnosti na svoji zemlji, ker 
smo ga podpirali, mu proste in rade volje nosili denar, s katerim 
si je kupil bič na naše hrbte. Sami smo krivi, ker smo mu pre
pustili industrijo in trgovino, ter ga sami najbolj podpirali. 
Gospodarska osamosvoja! V tem geslu smo se združili vsi 
dobromisleči Slovenci in nastalo je resno gibanje za gospodarsko 
osamosvojitev. V beli Ljubljani, po celi Kranjski, po zeleni Štajerski 
in kraševiti Goriški smo vsi ene misli : podpirajmo brata, ne tujca 
bodisi v industriji ali v trgovini ali v obrtu! To gibanje se je

samo pričelo, nihče ni pozival, nihče nagovarjal ! Iz prelite nedolžne 
krvi je nastalo in zato tudi ne bo ponehalo. Ljudem je šlo v dušo 
in srce in skrbljeno je tudi, da ostane to gibanje resno in ščasoma 
zmagovito! Če se je tako silno prijelo konsumentov, se mora še 
bolj prijeti trgovcev. Vsi mali trgovci na deželi morajo vedeti, 
kdo jim dobavlja, kdo jim posreduje dobavo. Konzument podpira 
malega trgovca Slovenca, mali trgovec velikega trgovca Slovenca, 
ta pa slovansko industrijo, če ni slovenske. To je načelo, to je 
vodilo za gospodarsko osamosvojitev in tega se bo moral vsak 
držati, če sploh apelira, da se ga bodo konzumenti držali. Naš list ne 
more posegati v dnevni boj, ker premalokrat izide, omejiti se mora 
na to, da da navodila, kako se je prilagoditi temu gospodarskemu 
gibanju. Zato opozarjamo, da to gibanje narodnega ponosa ne sme 
trpeti samo par dni, par mesecev, ampak da mora biti odslej vedno 
na dnevnem redu ter Slovence privesti do narodne gospodarske 
osamosvoje!

Kako je treba inserirati! Inserati naših trgovcev so pomanj
kljivi in jih je treba v tem oziru izpopolniti, da kaj izdajo in da 
se opozori konzumente na posamezne predmete, o katerih kupu
joče ljudstvo misli, da jih ni dobiti pri slovenskih trgovcih. Inserat 
ne sme vsebovati le splošne oznake : špecerijsko, kolonijalno, 
galanterijsko itd. blago, ampak bolj redke predmete se mora 
posamič navesti n. pr. mineralne vode, te in te, linolej se 
dobiva tukaj, klobuki iz lodna, izgotovljena damska 
krila itd. Najboljše je, da se taki redki predmeti, ali predmeti 
obširnega konzuma v anonci označijo kot glavno besedo in 
potem pod ime šele splošna označba trgovine. Svetujemo ta način 
inseriranja in smo prepričani, da bo imel velik uspeh.

*
Razbistrimo pojme! V zadnjem času smo imeli često priliko 

čuti v Ljubljani vprašanje, katere firme da so slovenske. Nekoliko 
čudno vprašanje na prvi hip, ker človek bi sodil, da za prebivalce 
našega mesta ne bo težko ločiti Slovenca od Neslovenca. Ali v 
naši dolgoletni brezbrižnosti in naglo zadovoljivi narodni popust
ljivosti je prišlo tako daleč, da je prišlo v navado šteti med slo
venske firme jako pisano družbo. Vrhutega se je v tem „zaprija- 
teljenem“ mestu rodilo toliko tesnih družabnih stikov, da je 
malokateri trgovec ostal brez branitelja, če je bila narodna marka 
njegove firme v nevarnosti. Če ni bilo drugega izgovora, je običajno 
obveljalo, da je jako dober človek, miren, neškodljiv in da voli „z 
nami". Če je kdo potem imel ob volitvah tri vrste kandidatov, to 
še ni motilo domače idile. Razdelitev v politične stranke je imela 
v tem pogledu tudi svoje za Nemce in podobne prikazni 
neutajljive zasluge. Skratka malo je bilo v Ljubljani tako nesrečnih, 
da bi bili brez zaščitnika. Potem pa, ali ima trgovec slovenske 
nastavljence v trgovini, ali v svoji rodbini občuje slovensko, ali je 
v rodbini slovenski duh, ali se otroci vzgajajo v slovenskem duhu, 
nadalje ali podpira direktno ali indirektno nemške organizacije s 
tem, da jim daje denar ali je njih član ali jemlje in drži nemške 
nastavljence, ki so člani pangermanskih društev ; končno ali podpira 
nemško gledišče — po vsem tem se ni povpraševalo. Treba je 
torej, da se duhovi ločijo! Naj se gospoda ne vara! Danes 
veje drug duh med mladino v slovenskih deželah, pa naj bo 
napredna ali pa krščanskosocijalna. Tistih možakarjev, ki so tako 
dolgo jedli žlahtna jabolka v ljubljanskem paradižu, ne da bi čutili 
saj potrebo po figovem peresu, imamo dovolj. Vemo, da bode 
operacija teška, ali sila kola lomi. Mladi smo, čili in živeti hočemo 
na solncu, pa siti smo pahlanja z ledenomrzlo burjo. Skrb nas je, 
resna in teška skrb, da dvignemo slovensko trgovino, da jo posta
vimo na svoje noge. Isto velja za obrtnijo! Pogledali smo v ta 
ustroj, poznamo to kupčijsko življenje. V trgovino, v obrt, v 
denarne zavode, v agenture, na vsa produktivna mesta treba naših 
ljudi! Tega nočemo, da bi se ti in oni selili k nam, nabirali denar,

i
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vzgajali nemško deco in potem odhajali, kadar imajo dovolj. Med 
tem pa metali ob raznih prilikah, ko svet zve, beraške bore za 
slovenske namene, sicer pa bi z dušo in srcem, z novci in s svojo 
veljavo zaslanjali Nemce, nemške naprave, ter dajali denar, da na 
njih stroške po raznih pisarnah nemški mazači brez odgovornosti 
delajo germansko politiko. Kdor hoče, da smo ž njim, mora biti 
ves z nami ! Mi vemo ceniti produktivne poklice ; cenimo jih tembolj, 
ker vidimo, da Slovenci po uradnijah z malimi izjemami nikamor 
ne pridejo. V trgovini in obrtu je pri nas dovolj dobrega kruha, 
in to častnega kruha, katerega lahko ješ do sitega, ne da bi krivil 
hrbet in se usposabljal v skrivnostih obrta za čiščenje kanalov. 
Iztrebite iz glav Vi, očetje trgovci in obrtniki, svojim otrokom, da 
je biti boljše gospod v pisarni nego trgovec ali obrtnik. Mi pa 
se bomo vestno trudili, da bodo tudi netrgovci dajali svojim 
otrokom trgovinsko in obrtniško izobrazbo. Teh važnih poklicev 
ne smemo nikdar zanemarjati. Sklenimo to poglavje in poudarimo: 
Za slovenskega trgovca, katerega smemo brez ozira na prijateljstvo 
in brez ozira na „obrtno stališče“ zagovarjati, veljaj : kdor je sam 
Slovenec in vzgaja slovensko rodbino ; kdor ima slovenske nastav- 
ljence in daje vodilno mesto v svojem obratu vseskoz slovenščini. 
Ni pa še slovenska firma tista, katere imetnik „ob času potrebe" 
podari toliko in toliko krone za Ciril Metoda ali za uboge ranjence, 
zraven pa laže in licemeri; tudi ne tista, katere imetnik pride na 
narodne, veselice zapravit nekaj petakov, z rodbino pa hodi v 
kazino in otroke pošilja v nemško šolo ; tudi ne tista, ki ob narod
nih slavnostih izveša zastavo kot neizogibno zlo, tudi ne tista 
firma, katere imetnik pošilja ženo sodelovat na narodne veselice, 
z otroci pa doma nemškutari. Ne odbijamo ljudi, ki so res dobre 
volje, ali kdor živi med nami, naj ve, da je med Slovenci in jé 
slovenski kruh ter naj ne pozabi, da je za nas ne glede na vse 
drugo glavno vprašanje, kako vzgaja rodbino! Sl.

*
Ali res ni dobiti slovenskih nastavljencev železninarske 

stroke? Neka ljubljanska železninska tvrdka je v svoji izjavi v 
„Slov. Narodu“ rekla, da ni mogoče dobiti slovenskih trgovskih 
pomočnikov železninske stroke. To ne odgovarja resnici, kajti 
dotična firma naj le pogleda zadnje izkaze posredovalnice „Slov. 
trgovskega društva Merkur". V teh izkazih za zadnje tedne najde, da 
išče po 3, 4 ali še več nastavljencev železninske stroke službe. 
Saj jih ni treba iskati, ko se sami ponujajo, zato bi le priporočali 
dotični tvrdki, da se obrne na Merkurjevo posredovalnico, kadar 
jih bo potrebovala.

*
Predsednik dunajske trgovske zbornice o zadnjih do

godkih. V zadnji seji dunajske zbornice je predsednik pl. Kink 
imel daljši govor o zunanjem in notranjem političnem položaju. 
Omenjal je, da so se narodnostni boji prenesli s političnega 
na gospodarsko polje ter obsojal ljubljanske dogodke, vsled 
katerih so morali nemški trgovci sneti nemške napisne table. 
Kajpada stoji Kink na strogo nemškem stališču, nima se pa vtikati 
v naše razmere, ve naj pa tudi, da se mora dotični, ki živi od 
okolice, svoji okolici prilagoditi ter ne zavzeti svoji okolici sovraž
nega stališča, kakor je pri nas v Ljubljani slučaj. Ti živiš od mene, 
torej bodi z menoj, to je vendar najpriprostejša zahteva, ki jo 
more staviti odjemalec do dobavitelja. Kink je dalje omenjal, da 
se nemška pisma, ceniki in druge objave dunajskih 
tvrdk pošiljajo s Češkega neodprte nazaj z opazkami : „Nemški 
dopisi se ne sprejemajo“ ali „Nemci naj se naučijo 
češki.“ Tega ne store samo trgovci in privatne osebe, 
ampak tudi občine in okrajni zastopi. Večje trgovske hiše 
so vsled tega prisiljene, sprejeti v službo nastavljence ne na podlagi 
njih komercijalne izobrazbe, ampak na podlagi njih jezikov
nega znanja. — To je le prav, da pridejo slovanski nastav
ljenci do boljših služb, kajti v trgovskem življenju je vedno tako

urejeno, da je dobavitelj odvisen od konzumenta in se mora 
ravnati po tega zahtevah, ki gotovo niso pretirane, če hoče in 
zahteva, naj se z njim v lastnem jeziku korespondira in občuje. 
Vidite torej, slovenski trgovci, kako lahko priborite slovenskemu 
jeziku ugled in veljavo in slovenskim nastavljencem boljše službe. 
Posnemajte Čehe in če zahtevate slovensko občevanje, Vam ne 
more nihče braniti, to je Vaša najskromnejša pravica, ki se je 
morate posluževati, ako imate količkaj narodnega ponosa. Če ste 
že prisiljeni jemati pri Nemcu, zahtevajte odločno, da Vam slo
vensko postreže. *

Nemški trgovski nastavljenci proti slovenskim in češkim 
demonstracijam. Odbor državne zveze „Anker“ trgovskih, indu
strijskih in privatnih nastavljencev v Avstriji je sklenil resolucijo 
oziroma protest proti demonstracijam Čehov in Slovencev proti 
Nemcem, čigar glavne misli so naslednje : „Najnovejša, z nemško 
krvjo zapečatena grozodejstva Čehov in Slovencev tudi nas trgov
skih nastavljencev ne morejo več pustiti mirnih. Z ozirom na to, 
da so slovanski nastavljenci in uradniki največji vzrok slovanizi- 
ranja, ker vedno gledajo na to, da dobe od njih delo in zaslužek 
le slovanske tvrdke, moramo tudi mi najodločneje protestirati zoper 
vlado, ki nastavlja v uradih slovanske uradnike. Tovariši! Nehajte 
z mlačnostjo! Čuvati in varovati se moramo pred napadi naših 
sovražnikov ! Zato pa vihar v vseh deželah in provincah ! Vihar 
in naval na vseh črtah celega trgovskega stanu zoper vse, kar je 
slovansko! Kjer je danes slovanski ali sploh tuj nastavljenec, mora 
nemški nastavljenec na njegovo mesto, glejte na to, da se v Vaših 
trgovinah le pri Nemcih in nemški izdelki kupujejo, gospodarski 
bojkot vsemu Slovanstvu! Le gospodarska organizacija in gospo
darski bojkot more našemu stanu in s tem našemu narodu kori
stiti, zato naj si vsak nastavljenec šteje v čast, bojevati se za te 
ideale!“ — Mi bi tega protesta ne omenjali, toda slišali smo, da 
ima društvo „Anker“ člane tudi med nastavljenci v naši deželi. Ne 
dvomimo, da bodo ti takoj izstopili iz društva, ki se je odločno 
postavilo proti slovanskim članom. Za naše trgovce je pa ta protest 
iznova poziv, naj občujejo s svojimi liferanti v pismu in ustmeno 
s potniki le slovenski, ker bo potem tak papirnati protest le na
sprotno dosegel, namreč, da bodo tuje tvrdke prisiljene sprejeti še 
več slovanskih nastavljencev v službo. Nemški nastavljenci pa naj 
le ostanejo pri svoji blaženi nemščini, ker se drugemu jeziku itak 
ne priuče, ter naj sovražno nastopajo proti stanovskim tovarišem : 
njih protesti so votle bombe brez učinka, ki pa ravno za slovanske 
nastavljence lahko rode najboljše posledice.

*
Kranjska hranilnica, trdnjava vsega posilinemštva na Kranj

skem, se je začela majati. Slovenci, ki so nad 80 let nosili svoj 
denar v njo ter tako z lastnim denarjem kupovali bič, ki jih je 
tepel, so se streznili ter dvigujejo svoje vloge v prav velikem 
obsegu. Nič ne pomaga, da jo brani vlada, ljudstvo zahteva 
denar, s čigar obrestmi se je redilo in podpiralo nemštvo ter 
sovražno teptalo slovenske pravice ob tla, nazaj in uverjeni 
smo, da ga Nemci nikoli več ne bodo videli. Zdaj si hranilnica 
pomaga s tem, da razpošilja po deželi letake v slovenskem 
jeziku, v katerih je natisnjena izjava vladnih komisarjev, da 
je poslovanje v hranilnici pravilno in da se ni bati za varnost 
vlog. Mi rečemo le to: zakaj se vlada ni nikoli potegnila takrat, 
to je vsako leto, ko se je z razdelitvijo čistega dobička delala 
Slovencem. velikanska krivica, ko je moral in še mora njih 
denar služiti nemškim bojnim društvom za to, da se zatira vse, 
kar je slovenskega. In takemu zavodu, ki s slovenskim denarjem 
Slovencem grob koplje, gre vlada v vsakem oziru na roko. Vpra
šamo, kaj bi vlada storila, ko bi šlo v takem slučaju za slovenski 
denarni zavod? Niti z mezincem bi ne ganila!
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Društvene vesti.
Predavanje. V petek, dne 16. t. m. ob 9. uri zvečer bo v 

gostilniških prostorih „Narodnega doma“ prvo predavanje našega 
društva v letošnji zimski sezoni. Predava g. dr. Rudolf Marn o 
trgovski vedi. Po predavanju se bo definitivno odločilo, katere 
tečaje priredi naše društvo v letošnji sezoni, slednjič se določi 
dan, kateri prične naš pevski zbor zopet z rednimi pevskimi va
jami. O. člane .in prijatelje društva vabimo k prav obilni udeležbi.

*
Kava v prid zakladu za „Trgovski dom“. Konštatiramo 

veselo vest, da se je zanimanje za kavne surogate pomnožilo. 
Do sedaj so naši pozivi pač pomagali, a le malo vzlic temu, da 
so kavni surogati „Prve jugoslovanske tovarne“ res izborni in 
popolnoma konkurenčni tujim izdelkom. Naj ne bo slovenskega 
trgovca, ki bi ne prodajal tega dobrega domačega izdelka.

*

Gosp. trgovcem na znanje! Več trgovcev je vprašalo za 
naslove čeških narodnih industrijalcev. Na ta vprašanja naznanjamo, 
da so naslovi teh firm našim članom na razpolago. Kdor jih želi, 
naj navede stroko, in mi bomo vsakomur po moči ustregli.

*

Čeke so poslali: L. Kovačiča nasi., Sv. Lucija; M. Lav
renčič, Šiška ; Peter Majdič, Kranj ; Izidor Osfan, Serpenica ; J. 
Premru, Št. Vid pri Vipavi; Ivan Skvarča, Mislinja; Davorin Vrinšek, 
Rečica, Feliks Urbanc, Ljubljana.. Lepa hvala !

*

Gg. vnanje člane, ki so s članarino za tekoče leto še v 
zastanku poživljamo, naj jo nam čimprej vpošljejo ter nam s tem 
prihranijo trud za opomine in stroške za razpošiljatev le-teh.

Slovenski trgovci, držite se vsepovsod slovenskih de
narnih zavodov. Pokažite vrata vsiljivim agentom nemških bank. 
Ti zavodi gredo le za dobiček, izkoriščajo vas hipno ter se vam 
pri tem kažejo sladke in prijazne. V času potrebe in nevarnosti pa 
vas puste brez pardona v sili in na cedilu. Dovolj je dobrih, 
solidnih, kulantnih domačih zavodov, ki imajo pred očmi resno 
skrb za prospevanje slovenske trgovine.

*

Trgovski koledar za leto 1909 je izšel s sledečo vsebino: 
Slovensko trgovsko društvo „Merkur“ in odbor, posredovalnica, 
trgovski dom,5 koledar, kolkovne lestvice, podrobna določila za 
kolkovanje listin, spisov, računov itd., poštne določbe, kovani denar 
raznih držav, mere in uteži, obrestne tabele, preračunjevalne tabele, 
lovski red, užitninska tarifa za Ljubljano, uvozna carina, avstrijski 
konzulati, nekoliko o varstvu patentov in vzorcev, trgovska kores
pondenca, tabela za razredčevanje alkohola, kalkulacija, nasvet 
trgovcem z jestvinami, pojasnila glede železnice, potni listi, raz
prodaje, krošnjarstvo, dopustnost trgovskega poslovanja, kako se 
protokolira firmo, kaj je treba storiti osebam, ki postanejo samo
stojni trgovci, posebna določila za izvrševanje trgovine z mešanim 
blagom, s špecerijskim, materijalnim in kolonijalnim blagom, olaj
šave glede donašanja sposobnostnega dokaza, sposobnostni dokaz 
za trgovinske obrte in trgovske družbe, obrtne pravice trgovcev, 
ki prodajajo storjeno moško, žensko in otroško obleko ter proda
jalcev čevljev, pokojninski zakon za zasebne uslužbence, trgovsko- 
obrtni strokovni tolmač, ugodnosti na železnicah za trgovske pot
nike, ki imajo kovčeke z vzorci. Koledar obsega 131 tiskanih strani, 
uredila sta ga gg. dr. Rudolf Marn in Silvester Škerbinec. Koledar

je naročiti naravnost pri slovenskem trgovskem društvu „Merkur“ 
v Ljubljani. Cena koledarju je 1 K, po pošti 1 K 20 vin. Čisti 
dobiček koledarja se steka zakladu za „Trgovski dom“. — Letošnji 
tretji letnik se odlikuje po izborni vsebini in opozarjamo zlasti na 
tolmačenje novega obrtnega zakona glede določb, ki se razlikujejo 
od poprej veljavnih predpisov. Velike važnosti je tudi trgovsko- 
obrtni strokovni tolmač, ki jako umljivo tolmači mednarodne izraze, 
ki se rabijo v kupčijskem in obrtnem poslovanju. Strokovni tolmač 
se bo vsako leto izpopolnjeval in bomo na ta način dobili stro
kovni besednjak, ki ga Slovenci še nimamo. Koledar prav toplo 
priporočamo in noben slovenski trgovec in trgovski sotrudnjk ne 
sme biti brez njega.

*

Uprava slovenskega gledališča je dovolila, kot lansko 
leto našim članom 207„ popusta za vse slovenske predstave v 
deželnem gledališču. Tozadevne kupone bo prodajal kot dosedaj 
proti izkazu legitimacije g. Jernej Bahovec, trgovec s papirjem v 
Ljubljani.

*
Podpirajmo slovensko industrijo! Dogodki, ki so se ne

davno vršili v naših krajih, so slovenskemu ljudstvu odprli oči, da 
je uvidelo, na kak način se lahko otrese svojega nasprotnika Klic 
po samoobrambi na gospodarskem polju je postal geslo sloven
skega naroda in gotovo je to rešilna pot, po kateri naj korakajo 
Slovenci, ako hočejo . kdaj doseči končno zmago. Ne sme se pa 
zahtevati, naj samo konzumenti vrše svojo narodno dolžnost. Tudi 
slovenski trgovci naj se zavedajo, da morajo naročati vsaj one 
predmete pri slovenskih podjetjih, katera so že ustanovljena z 
namenom, da polagoma izpodrinejo nemško konkurenco. Slovenski 
trgovci in trgov, sotrudniki imajo lepo priliko, da skušajo za trajno 
uvesti izdelke „Prve jugoslovanske tovarne za kavne surogate v 
Ljubljani", ki razpečava znano „Zvezdno“ cikorijo. Izdelki te 
tvrdke so kvalitativno na najvišji stopnji in lahko tekmujejo z 
vsako nemško znamko, razen tega pa ima tudi društvo „Merkur“ 
od njih vsako leto znatne prispevke, ki bi se seveda v kratkem 
pomnožili, ako bi vsak slovenski trgovec in trgovski šotrudnik po 
svojih močeh pospeševal prodajo tega domačega blaga.

*

Izkaz posredovalnice slovenskega trgovskega društva 
„Merkur“ v Ljubljani. V službo se spre j mo: 1 poslovodja, 
1 knjigovodja in korespondent, 2 kontorista, 7 pomočnikov mešane 
stroke, 3 pomočniki špecerijske stroke, 2 pomočnika manufakturne 
stroke, 2 pomočnika železninske stroke, 3 pomočnike modne in 
galanterijske stroke, 1 blagajničarka, 4 prodajalke, 8 učencev. 
Službe iščejo: 3 kontoristinj e, 2 knjigovodja, 23 pomočnikov 
mešane stroke, 7 pomočnikov špecerijske stroke, 4 pomočniki ma
nufakturne stroke, 3 pomočniki železninske stroke, 2 pomočnika 
modne in galanterijske stroke, 14 kontoristinj, 6 blagajničark, 
6 prodajalk. Posredovalnica posluje za delodajalce popolnoma brez
plačno, za delojemalce proti majhni odškodnini.

Trgovsko-obrtna zadruga v Ljubljani.
Meseca septembra je bilo vloženih................... K 144.52471

„ „ „ „ dvignjenih . . . 57.777'80
K 86.746-91

Saldo koncem avgusta................................. 301.651-87
„ „ septembra................................. K 388.39878

Skupnega prometa koncem septembra .... K 10,306.629-46
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Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Razširitev delokroga gremija trgovcev 

v Ljubljani.
V slovenskih deželah je ljubljanski trgovski gremij 

edina trgovska stanovska organizacija, zasnovana na 
temelju določil obrtnega zakona, ki je popolnoma 
strokovno-trgovska. Tudi sicer še obstoje slične orga
nizacije, katerim pripadajo tudi trgovci kot člani, ali 
mešane združbe so to, kolektivne tvorbe so, v katerih 
prihajajo trgovci komaj do odločilnosti in do vodilne 
vplivnosti.

Gremij trgovcev v Ljubljani pa je hkratu edina 
štrokovno-trgovska organizacija s pravicami, odkaza- 
nimi ji po obrtnem redu, pri kateri imajo slovenski 
trgovci odločujočo besedo,.zakaj nekaj let že sta odbor 
in načelstvo v slovenskih rokah.

V očigled teh dveh dejstev, katerima pristopa 
jako pomembna okolnost, da je Ljubljana važno trgovsko 
središče na jugu, je ljubljanski gremij trgovcev korpo
racija odlične važnosti. Kot edina strokovna trgovska 
korporacija v slovenskih rokah, v važnem trgovskem 
središču, ima velike naloge glede naše trgovine, kor
poracija je s tako razsežnim delokrogom in s tako 
znatnimi pravicami, da ji često pripade malone samo- 
posebi vodilna vloga v naši trgovini in v načelnih 
trgovskih vprašanjih.

Gremij trgovcev v Ljubljani se je pred nekaj 
dnevi preustrojil, znatno je razširil svoj delokrog. 
Dočim je dolgo let družil v svoji sredi le protokolirane 
firme v Ljubljani, šteje po novih pravilih med svoje 
članstvo brez ozira na protokoliranje vse trgovce v 
Ljubljani, ki plačujejo letno 20 ali nad 20 K pridob- 
nine brez doklad. Ob takem ustroju bodo sklepi gre
mija trgovcev dokaj obsežnejše važnosti, zakaj obširjali 
bodo številne vrste ljubljanskih trgovcev. Mnogokatera 
akcija, ki ,se pokaže za potrebno, se bode odslej dala 
izvesti z veljavnostjo za znatno širše trgovske kroge. 
Opozarjamo v tem pogledu le na pereče vprašanje, 
tičoče se ureditve službenega razmerja trgovskih usluž
bencev, nadalje na vajenško vprašanje, na vprašanje, 
kako odpraviti različne trgovino slabeče razvade ne
lojalne konkurence, ki so jih zanesli tuji elementi k

nam, ter na važno vprašanje o trgovskem šolstvu. So 
to vprašanja, ki sicer prvotno zadevajo le ljubljansko 
trgovanje, vendar pa njih ureditev ne more ostati brez 
vpliva na razmere po deželi.

Ali ne le v teh in sličnih stvareh trgovsko-sta- 
novskih in trgovsko-obratnih si sme lastiti ljubljanski 
gremij vodilno vlogo, marveč je ta trgovska korpora
cija sposobna, da vpliva v odlični meri na razvoj do
mače trgovine sploh. Pridobivši si zaupanje trgovstva 
v deželi more z razumnim in smotrenim postopanjem 
v največji meri pripomoči do zdravega in krepkega 
razvijanja naše trgovine v smeri, ki jo nareka in od- 
kazuje skrb za utrditev in osamosvojitev trgovine v 
naših in južnih deželah. Z veseljem pozdravljamo 
izvršeno preustrojitev ljubljanskega gremija in gojimo 
trdno upanje, da bode izbrano vodstvo vestno vršilo 
svoje velike in lepe naloge v korist domači trgovini 
in v korist naroda. SZ.

Zgodovina trgovine.
Spisal Franjo Krašovec.

(Konec).

VI.
Cela tri stoletja je cvetela trgovina v neobičajni 

meri. Namesto pošiljanja vesti in dopisov po potnikih 
ali posebnih kurirjih, osnovale so vlade zistem, ki je 
nudil boljšo sigurnost in zasebnikom lažjo priložnost 
za oddajo vesti, kateri zistem je seveda najbolj prišel 
v prid trgovcem. Osnovanje pošte spada v Franciji 
v 15. stoletje; seveda je ta institucija bila izpočetka 
primitivna, nepopolna, ali že v nastopnem stoletju se 
zelo izpopolnila. V Nemčiji je vlada dala pošto kakor 
cesarski fevd v najem rodu grofov Thurn-Taxis za 
gotovo letno odškodnino. V 18. stoletju so postale 
listovne pošiljatve po pošti vseobče. Ceste, za katerih 
dobro stanje se je jelo skrbeti, so nudile možnost lažje 
zveze med najvažnejšimi mesti in s stavbo prekopov 
se je olajšal prevoz po vodi. Čim so se Nizozemci 
otresli španskega jarma, trudili so se z vsemi silami, 
da izpopolnijo svoje prekope in zvežejo najvažnejša
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i



Stran 122. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Št. 11.

svoja mesta z morjem. V Franciji je bil zgrajen Lan- 
guedoški prekop in drugi prekopi, ki so spajali Loiro; 
Seino in Saöno; v Nemčiji je bil zgrajen šlezviško- 
holštajnski prekop ; Friderik Veliki pa je zaukazal 
gradnjo kanalov med Labo, Odro in Vislo; Peter 
Veliki je spojil Nevo z Volgo s pomočjo Vislanskega 
prekopa. Manj važni so bili prekopi v Italiji in Španiji, 
kjer so jih uporabljali poglavitno v gospodarske potrebe 
za namakanje poljà. Anglija je začela šele v drugi 
polovici 18. stoletja graditi prekope. Prvega je dal 
zgraditi vojvoda Bridgewater iz Liverpoola v Man
chester leta 1758.; njegov vzgled je našel mnogo 
posnemovalcev in kmalu so prepregali številni prekopi 
kraljevino Velikobritansko.

Organizacija družb se je izpopolnila in pretvorila, 
nastali so dogovori, zvani „komenda“, ki so tvorili 
temelj današnjih komanditnih družb. Te družbe so 
dovoljevale kapitalistom udeležbo pri trgovskih pod
jetjih. Te zveze, osnovane po italskem vzoru, so trgovini 
obilo koristile, mnogo več kakor pa družbe s patenti 
in predpravicami, ki so se ustanavljale večinoma za 
trgovanje s tujino in kolonijami.

Italijanom se ima trgovina zahvaliti za novo metodo 
v knjigovodstvu (dvojno knjigovodstvo), ki se ga po
služujemo še dandanes. Upeljarto je bilo praktično 
najprej v Benetkah, potem v Genovi in Florenciji, 
razširilo se je v Flandriji in Angliji, kjer je postalo 
popularno po spisih Jamesa Peelea, objavljenih 1.1569. 
v Londonu. Kmalu na to so vpeljali dvojno knjigo
vodstvo tudi v Franciji in Nemčiji.

Stare odredbe so se izpopolnile. Zavarovanje, 
posebno pomorsko, ki je stoletja bilo v navadi — 
seveda v skromni meri, postalo je neobhodno potreben 
pogoj vseh trgovskih podjetij. Ker je zahtevalo precejšno 
glavnico, ako je imelo zavarovancem nuditi zadostno 
jamstvo, je bilo potrebno, da so se v ta namen 
spojevale številne družbe, kar se je dogajalo posebno 
v Angliji. Menice, ki so se začele vseobče uporabljati, 
so mogočno podprle kredit. Menično trgovanje je po
stalo važen izvir dohodkov za vsa velika plačilna 
mesta. Bančno trgovanje, ki se je omogočilo z na
kopičenjem kapitala, se je razširilo po vseh velikih 
mestih, ker je bankirjem pripadla važna uloga v tre- 
notku, ko so v 18. stoletju jele države najemati posojila. 
Nasproti temu je doživel kredit znaten prevrat, ko so 
vznikle diskontne in bančne nakaznice.

Po vzoru banke sv. Jurja v Genovi, ki je začela 
poslovati par let po ustanovitvi barcelonske banke, so 
začeli snovati podobne banke leta 1584. v Benetkah,
1. 1609 v Amsterdamu, tega leta v Hamburgu, 1. 1621. 
v Norimberku, 1. 1635. v Roterdamu, 1. 1668 v Stock
holmu. Naloga vseh teh bančnih zavodov je bila spre
jemati vloge, jih čuvati ter nuditi ugoden način, 
zapisane vsote prenašati iz enega računa na drugega.

Banka Stockholmska se je posluževala tudi papirnatega 
denarja. Škotu Williamu Patersonu se je posrečilo 
uresničiti čin velikega napredka V dobi, ko je bila 
osnovana angleška banka; dal ji je pravico diskon
tirati menice in izdajati lastne, na pokaz izplačljive 
menice do visokosti temeljne glavnice.

Škotska banka je bila osnovana v naslednjem 
letu (1695) in tudi Irska je dobila pozneje podoben zavod.

Za dobe regenta je imela tudi Francija svojo 
diskontno in emisijsko banko. Law je znal oceniti 
dobre uspehe, ki so jih dosegli v Angliji ter hotel 
nekaj podobnega osnovati tudi v Franciji. Uspeh je 
presegal izpočetka vsa pričakovanja. Ali nekateri ne
spametni odloki, izdaja nakaznic, presegajočih potrebe, 
nenasitne zahteve regenta in njegovega dvora so banko 
upropastili, primorali erar k tajnemu bankrotu in kar 
je bilo še škodljivejše, diskreditiralr so kreditni zavod 
za dolgo dobo.

Angleži so doživeli z zavodom „South-Sea-Bubblé 
podobne napake in sramoto, kakršne je zakrivil zistem 
Law-ov. Ali bolje naloženi kapital in posebno pomoč, 
ki jo je dobival od angleške državne banke, je omo
gočil tudi njegovo sanacijo. Trgovinska zakonodaja je 
bila spremenjena in spopolnjena. Pravo tržnih listin 
ali pravo protinasilja je bilo odstranjeno in upeljan 
resnični konkurzni red. Snovanje kupčijskih borz je 
povzročilo izdajo posebnih postav za dogovore, vznikle 
iz zaključkov raznih kupčij. Ali doslej je primanjko
valo trgovini popolne zbirke, ki bi v njej vsi ti zakoni 
bili formulirani, kateri so bili v rabi v trgovski praksi. 
To je bilo delo Colbertovo; odredbe izdane 1. 1673. 
za trgovino na kopnem in 1. 1673. za pomorsko trgo
vino so zamašili to vrzel. Colbertov zakonik je tako 
izboren in popolen, da se z mnogimi njegovimi od
loki srečavamo i v današnjem trgovskem zakonodajstvu. 
Predpisi Colbertovi so bili vzor zakonikom raznih držav.

VIL
Revolucija je provzročila preobrat ustavnih inšti

tucij s tem, da je slavnostno proglasila svobodo in 
enakost vseh državljanov pred zakonom. Vsled tega so 
bile odstranjene vse ovire, ki so se ustavljale razvoju 
trgovine ; posebno upeljava enotnih mer in uteži je 
bil važen korak naprej.

Kakor vse naletele so tudi te nove teorije na 
navdušene somišljenike in tudi protivnike. Vsi, ka
terih privilegiji so bili v nevarnosti, so se združili 
proti revoluciji in 1. 1793. so vprizorili sovražni vpad 
v Vendée, povzročili punt in ustajo v Lyonu. Konvent 
je odbil vse napade. Punt v Lyonu je bil potlačen, 
ali trgovini so bile s tem zasekane težke rane. Vsi 
trgovski dogovori so bili odpovedani, import prepo
vedan, maksimum, ki je določeval ceno hranil in vi
sokost mezd je bil upeljan. In da bo mera polna, je
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bil izdan v preobilni množini papirnat denar t. zv. 
asignati, ki je povzročil trpke denarne krize.

Za direktorija in za dob cesarstva se je to na
daljevalo v krvavih vojnah, ki so napolnjevale Evropo 
z žalostjo in jo pokrivale z razvalinami in končno je 
osiromašila Francija do te mere, da je izgubila vse, 
kar je v revoluciji pridobila. Anglija je bila duša združb 
proti Franciji; proti Franciji so bili naperjeni tudi vsi 
mednarodni odloki, tikajoči se izvoza in dovoza. Na
poleon je mislil angleško trgovino uničiti in zaukazal 
v ta namen zatvoritev kontinenta; vsaka kupčija z 
Anglijo je bila prepovedana, vse angleško blago za
plenjeno in vsak ujet Anglež je bil smatran za vojaškega 
jetnika.. V vseh deželah, ki so bile zasedene po fran
coski vojski, je bil ta ukrep proglašen in tudi strogo 
izvajan. Ali vzlic svoji velemogočnosti Napoleon s tem 
poskusom ni zmagal. Narodi niso mogli pogrešati blaga, 
ki so ga dovažali angleški brodi, in tako se je zopet 
vdomačilo tihotapstvo, ki se je protivilo vsem odlokom. 
To tihotapsko kupčevanje se je moralo za ta trenotek 
smatrati do gotove mere upravičenim; in tako je fran
coska vlada izdala zakon, da se sme dovažati angleško 
blago proti 507,, davščini. Zatvoritev kontinenta je 
prinesla evropski trgovini nepregledne škode, ker so 
Anglija in Združene države segle k represalijam, vsled 
česar se je na obeh straneh brezvestno teptalo med
narodno pravo in — posledice? Anglija si je s tem 
le utrdila svojo nadvlado na morju.

L. 1807 so bile osnovane v Franciji prve trgovske 
zbornice, otvorjene borze, denarstvo reorganizirano in 
končno je francoska državna banka započela svojo 
delavnost. Pripomniti je treba, da se je že 1. 1797 v 
Parizu vršila prva razstava trgovskih in obrtnih izdelkov.

Tudi angleška trgovina je preživela strašno krizo. 
Komaj je bil končan boj, ki je primoral Anglijo pri
znati neodvisnost svojih kolonij v Ameriki, se je že 
morala udeleževati revolucije in vojsk Napoleonovih, 
nudivši sto milijonov vojskam tujih velesil. L. 1797 je 
morala angleška banka ustaviti izmenjavo svojih na
kaznic za gotov denar in šele 1. 1821 je bila zopet v 
stanu vršiti svoje dolžnosti. Južnoameriške države so 
nudile svojim neizmernim ozemljem ogromnega od
jemalca za angleško blago in angleškim ladjam je 
uspevala ta kupčija z relativno sigurnostjo navzlic od
ločnosti in srčnosti korzarjev. Napoleonov padec je 
dovršil triumf Anglije, učvrstil njeno kolonijalno moč 
in privedel za njo dobo razvoja in blagostanja, ki vzlic 
udarcem usode do današnje dobe ne samo traja, temveč 
stalno narašča.

Tudi Avstrija je trpela ob času Napoleonovih vojn 
neizmerne škode; njeni trgovski stiki, ki takrat ravno 
niso bili posebno živahni in ki so se omejevali pogla
vitno na prehod angleškega blaga, so zapadli v popolno 
mrtvilo in šele po dolgih letih je nastal preobrat k boljšemu.

Stavba železnic (prva v Angliji 1. 1830), iznajdba 
parnega vijaka, upeljava telegrafa (1837), reforma pošte, 
snovanje raznih finančnih zavodov, vse to je lajšalo v 
vseh državah razvoj trgovine. Na Angleškem je bila 
proglašena 1. 1846 svoboda trgovine. V Avstriji, ki je 
prva za Anglijo začela graditi železnice, je začel v tej 
dobi dobivati na važnosti Trst, ki se je polastil žitne 
kupčije z Odeso; tudi Benetke, takrat še avstrijske, so 
proizvajale živahno izmenjevalno kupčijo svojih izdelkov 
za kolonijalno blago. Izdelki avstrijske industrije, kakor 
tudi izborni poljski pridelki iz raznih krajev monarhije 
so si prisvajali vedno boljši glas ter mnogo prispevali 
k razvoju trgovine.

V tej dobi je nastalo tudi „carinsko združenje“, 
h kateremu so pristopile skoro vse takratne nemške 
države; vse blago, izvzemši nekoliko vrst, ki so jih 
monopolizirale te ali one vlade, se je izvažalo svobodno 
iz ene dežele v drugo, samo od monopoliziranega 
blaga se je pobirala na mejah t. zv. „izravnajoča 
carina“, vsota pa se je razdelila med posamezne države 
na temelju gotovih predpisov.

V Združenih državah ameriških je privedlo odkritje 
zlatih jam, posebno v Kaliforniji, povzdigo trgovine in 
industrije. Podobno je bilo temu nekoliko let pozneje 
v Avstraliji.

Leta 1851 je bila otvorjena v Londonu prva sve
tovna razstava, katere se je udeležilo 17.000 razstav
ljalcev. Štiri leta pozneje je imela svetovna razstava v 
Parizu že 20.000 razstavljalcev.

L. 1860 je bil sklenjen med Francijo in Anglijo 
trgovski dogovor z znatnim znižanjem carine. Podobni 
dogovori so bili sklenjeni s Švico, Belgijo, Italijo in 
z državami „carinske zveze“. Z otvoritvijo Sueškega 
prekopa 1. 1869 je bil olajšan promet z Indijo in z 
deželami daljnega iztoka.

O novejšem razvoju trgovine pač ni potreba ob
širnega opisovanja. Stalno spopolnjujoča se prometna 
sredstva omogočajo in olajšujejo promet z najoddalje
nejšimi kraji. Mednarodni dogovori poštni in želez- 
nični, kongresi v dosego enotnega trgovskega zakonika, 
vse to prispeva k razvoju in ojačenju tako trgovine 
kakor industrije, ali vsa ta stremljenja se razbijajo ob 
skali - carinskih tarifov: podoba je, kakor bi se hotele 
države s temi carinskimi zavorami izolirati, kakor bi 
ne umevale, da je ves svet pravzaprav edino seveda 
neizmerno tržišče, ki naj bo pristopno vsem in da je 
dolžnost vsakega posameznika, da bi vzajemno z dru
gimi delal na odstranitev dosedanjih ovir. Interes posa
meznika, dasi je morda upravičen, se mora končno 
vendar umakniti interesom celote. Najglavnejša naloga 
trgovine mora biti, da more konzumentom vse izdelke 
ponuditi kar najceneje in najlažje.

Zasledujemo li zgodovino trgovine, vidimo kako 
ozko je spojena z zgodovino kulturnega napredka
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vobče. Trgovina je omogočila združevanje kapitala in 
s tem uresničenje največjih podjetij. Cela vrsta iznajdb 
na polju industrije je imela svoj izvor v trgovini. 
Trgovina je dala impuls k snovanju vsemogočih ko- 
munikačnih sredstev, telegrafu in telefonu in ako se 
kdaj posreči, odstraniti največjega škodljivca napredka, 
vojno, se mora ogromen del uspehov priznati trgovini 
na račun trgovskih zvez in narodno gospodarske soli
darnosti.

Kaj mora slovenski trgovec pred očmi 
imeti?

I. Nasproti kupujočemu občinstvu! Ži
vahno gibanje zadnjega časa za gospodarsko osamo- 
svojo se je zlasti v Ljubljani zelo prijelo slovenskega 
občinstva in to občinstvo zdaj dosledno gleda, koga 
podpira. Vedno se poprej prepriča, da je firma slo
venska, pri kateri kupi in marsikateri slovenski trgovec 
v Ljubljani ima zdaj še enkrat več opravila nego poprej. 
To pa naših trgovcev ne sme zapeljati, da bi morda 
izkoristili položaj ter slabše blago za višjo 
ceno prodajali, češ, saj moraš pri meni kupiti, ako 
nočeš iti k nemškemu trgovcu !

To bi bila največja napaka naših trgovcev in če 
bi hoteli v polni meri izrabiti položaj, namreč v pra
vem kupčijskem zmislu, bi morali še cenejše 
in boljše blago prodajati, ker bi s tem občinstvo 
privabili in mu tudi dokazali, da ni nič izgubilo, pač 
pa še profitiralo, ko se je odločilo podpirati le doma
čega slovenskega trgovca. Torej nikakor in nikoli 
izkoristiti položaja ter kupujočemu občinstvu prodajati 
slabše in dražje blago, ker si s tem vsak trgovec sam 
sebi lahko najbolj škoduje, škoduje pa tudi gospodar
skemu gibanju in dotični pač tudi ne zasluži, da bi 
ga kdo podpiral. Takih Židov Slovencem ni 
treba! Naj se ne moti dotični, da bi občinstvo pre
motil, le-to samo najbolj ve, po čem in v kakšni kva
liteti je poprej kupovalo in za vsak krajcar samo 
natančno ve, za katerega pri enem trgovcu blago dražje 
plača nego pri drugem.

Res se dobe tudi vrste ljudi, ki mislijo, da morajo 
kritizirati vse, kar se dobi pri domačem trgovcu in 
trgovcu tudi takoj povedo: Tointo sem kupil cenejše, 
to je bilo boljše itd. Tudi. s takimi se mora imeti po
trpežljivost ter jih nikakor ne odganjati z besedami : 
Če Ti ni prav, pa pojdi drugam ! Nasprotno, ljubeznivo 
se jim mora dokazati, da to ni mogoče in da trgovcu 
ne kaže cenejše prodajati, sicer ima izgubo. Ravno 
take „nergače“ se najlaže prepriča in pridobi, samo 
vljudno in ljubeznivo je treba z njimi postopati. To 
so navadno ljudje, ki imajo že od nekdaj prepričanje, 
da je le pri tujcu vse dobro, pri domačinu pa vse za 
nič. V zadnjem času se je pa tudi teh ljudi prijela

narodna zavednost v toliko, da hočejo podpirati le 
trgovca Slovenca in zato tem bolj vpijejo, ako že pri 
prvih poskusih naletijo na trgovca, ki jim res tako ne 
postreže kakdr prejšnji njih dobavitelj. Ravno pri teh 
ljudeh ne izgubite potrpežljivosti, ampak jim dajte rajši 
cenejše nego drugim, da se bodo privadili in uvideli, 
da je pri domačinu dobiti ravno tako dobro, če ne 
cenejše in boljše blago. Vsak trgovec naj ima torej 
vedno pred očmi vprašanje: ali je moje poslovanje 
pravo, solidno in reelno?

Le na ta način, da se ne bodo samo konzumenti 
držali gibanja za gospodarsko osamosvojo, ampak jih 
tudi trgovci podpirali s tem, da jim gredo na poprej 
označeni način na roko, se lahko dosežejo dobri in 
trajni uspehi.

II. Nasproti dobaviteljem in založni
kom! Kdo Ti dobavlja in kako občuje s Teboj? 
Za to dvoje naj se trgovec vedno vprašuje, kadar naroči 
kako blago. Prvič. Prednost je dati pri vseh naročilih 
slovanskim liferantom. Zlasti češka industrija je že 
tako razvita, da v marsikaterih strokah presega nemško, 
zato se je tudi v prvi vrsti nanjo obrniti. Skrbljeno je 
tudi, da bodo češki industrijci in veletrgovci razširili 
svoje delovanje na slovensko ozemlje ter ustanovili 
svoja zastopstva. Omenjamo pa, da je dolžnost vsa
kega slovenskega trgovca, če obstoji v kaki stroki že 
slovenska industrija, da najprej to podpira, v drugi 
vrsti drugo slovansko industrijo in končno, če nima 
take zveze ali da mu vse preveč stroškov provzroča, 
šele neslovansko. V zadnjem slučaju mora pa gledati 
trgovec, in to strogo gledati, da ima dotični dobavitelj 
slovenskega zastopnika in da z njim sloven
sko korespondira.

V dnevnikih čitamo: Ta in ta trgovec je zahteval, 
da se slovensko ž njim korespondira. Tvrdka mu je 
ugodila, in dopisuje z njim slovensko. Prvič zadosti s 
tem trgovec svoji narodni zavednosti in pridobi ugled 
svojemu jeziku, drugič pa doseže s tem, da dobe slo
venski trgovski uslužbenci pri veletržcih dobre službe. 
Eno kakor drugo je koristno in potrebno. Ker dobi
vamo večji del potrebščin z Dunaja, bodo morale do
tične tvrdke nastaviti slovenske korespondente. Če bi 
jim pa promet tega ne kazal, bodo pa izročile slo
vensko korespondenco slovenščine zmožnemu človeku 
in na Dunaju so to slovenski visokošolci, ki so 
si že dozdaj veliko zaslužili s prestavljanjem slovenske 
korespondence. Ako naš trgovec strogo zahteva slo
vensko dopisovanje, bo to tudi dosegel ter imel zavest, 
da s tem posredno podpira slovenske študente. To je 
tudi nekaj oziroma prav veliko, kajti znano je, kako 
se bore naši dijaki za obstanek, in da jim pride tudi 
najmanjši zaslužek v dobro. Na vsak način pa trgovec 
s tem koristi ugledu svojega jezika in obenem podpira 
bodisi trgovske uslužbence ali pa dijake. Ravnotako
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velja glede trgovskih potnikov. Tudi ti morajo s teboj 
slovensko govoriti, ako jim daš naročilo in že poprej 
zahtevaj od tvrdke, naj ti pošlje slovenskega potnika, 
sicer ne naročiš ničesar. S tem je zopet dana zmož
nost, da pridejo slovenski potniki do dobrih služb. 
Tako mora torej slovenski trgovec podpirati gibanje 
za gospodarsko osamosvojo in če se bodo naši trgovci 
dosledno držali tega, bodo največ pripomogli, da 
bodo začeli Nemci upoštevati slovenski narod, pri ka
terem seje doslej z nemško besedo vse doseglo.

Inventura in bilanca.
Vsak podjetnik mora imeti primerno premoženje, 

ako hoče pričeti in voditi kako podjetje. To premoženje, 
ki se porablja v trgovskem podjetju, se imenuje obratna 
glavnica, trgovinsko premoženje ali tudi trgovinska 
matica (Betriebskapital, Geschäftsvermögen, Handlungs
fonds).

Kot premoženje v najširšem pomenu besede se 
smatra ne le ves telesni in netelesni imetek (dobrine- 
Giiter); (n. pr. denar, blago, posestva, terjatve i. t. d.), 
s katerim lastnik lahko pravno razpolaga, ampak tudi 
vse njegove pravne obveznosti in dolgovi (menične 
obveznosti, knjižni in hipotekarni dolgovi i. t. d.). 
Vrednostni prebitek razpoložnega imetka nad obvez
nostmi in dolgovi nam predstavlja čisto premoženje, 
t. j. premoženje v najožjem pomenu besede.

Ker se razpoložni imetek imenuje tudi aktiva, se 
tedaj to premoženje imenuje aktivno premoženje. Ker 
se obveznosti in dolgovi označujejo tudi z izrazom pa
siva, se imenuje ta del premoženja pasivno premoženje.

Primer :
aktiva (aktivno premoženje) K 100.000 
pasiva (pasivno „ ) „ 20.000
čisto premoženje K 80.000

Ako je vrednost aktiv večja od pasiv, je trgovec 
aktiven ali solventen, zmožen plačila, ako pa vrednost 
pasiv prekaša vrednost aktiv, je trgovec pasiven ali 
insolventen, nezmožen plačevati.

Premoženje, ki se lahko spravi v denar, ki hitro 
kroži in se izmenjava, imenujemo tekočo ali krožečo 
glavnico (flüssiges, umlaufendes Kapital), n. pr. denar, 
špecerijsko blago, vrednostni papirji i. dr. Premoženje 
pa, ki leto za letom služi podjetju v isti obliki, ime
nujemo stalno glavnico (festes Kapital).

Stalno glavnico tvore nepremičnine ali imobilije, 
t. s. poslopja in posestva, potem premičnine ali mobilije, 
t. s. stroji, oprava, orodje i. dr.

V podjetju porabljena glavnica lahko obstoji iz 
različnih premoženjskih delov, kakor denar, vrednostni 
papirji, blago, posestva in poslopja i. t. d. Večinoma 
pa poseduje podjetnik ob ustanovitvi svojega podjetja

ali trgovine le denar. Še le pozneje se obratna glavnica 
vsled obratovanja razcepi in razdeli na mnogovrstne 
premoženjske dele, tako, da obstoji iz najrazličnejših 
predmetov, kakor denar, blago, terjatve, menice i. t. d. 
Vsak kupčijski dogodek ali slučaj povzroči izpremembo 
v premoženju. Vsako izpremembo v premoženju, ki se 
je izvršila vsled obratovanja, imenujemo kupčijski do
godek, ali kupčijski slučaj (Geschäftsfall). N. pr. : Ako 
smo prejeli svojčas blago, se je premoženjski del blaga 
povečal za prejeto blago, zato pa smo postali dolžniki 
predmetnega računa. Ako potem plačamo račun, porav
namo svoj dolg. Sedaj smo manj dolžni, zato pa imamo 
manj denarja. Vsled kupčijskih dogodkov se tedaj oblika 
našega premoženja vedno izpreminja. Kupčijski dogodki 
pa ne izpreminjajo glavnice samo v obliki, ampak na
vadno tudi v vrednosti in sicer jo ali povečajo ali 
zmanjšajo. Ako povečajo vrednost obratnega premo
ženja, pravimo, da smo dosegli dobiček. Ako pa kup
čijski dogodki zmanjšajo vrednost glavnice, smo pa 
imeli izgubo. Kolikor številnejši in mnogovrstnejši so 
kupčijski dogodki, toliko živahnejša je kupčija, toliko 
večja je izprememba oblike in vrednosti glavnice.

Da pa podjetnik lahko razvidi, kakšen uspeh je 
imel njegov trud in delo, mora napraviti seznam ali 
inventuro svojega premoženja. Kakor so kupčijski do
godki razcepili in razdelili obratno premoženje na 
mnogovrstne dele, tako inventura vse te premoženjske 
dele zbira in združuje, tehta in ceni, meri. in šteje. 
Inventura poda podjetniku sliko o sestavi in velikosti 
njegovega premoženja ob gotovem trenotku.

Vsak podjetnik se trudi in dela, da s proizvajanjem 
ali izmenjavanjem predmetov poveča njih vrednost in 
tako poveča tudi svoje premoženje. Vsako gospodarsko 
podjetje ima le namen, da se vsled truda in dela oblika 
premoženja ne samo izpreminja, ampak da tudi njegova 
vrednost raste in se množi. Kakšen uspeh pa je imel 
podjetnik v svojem podjetju, pokaže šele inventura. Ni 
načina knjigovodstva, kateri bi lahko brez inventure 
vsak dan dokazal s knjigami, s kakšnim uspehom se 
je delalo (glej : Zeitschrift für Buchhaltung V. let., št. 55, 
str. 233).

Kar je mornarju kompas, to je trgovcu inventura. 
Trgovec brez inventure je podoben slepcu, ki tava v 
temi, ter ne ve, kje se nahaja in kako je okoli njega. 
Šele inventura poda pregledno sliko premoženja, pokaže 
uspeh dela. Zategadelj je inventura neobhodno potrebna 
v določenih rokih in trgovski zakonik tudi zahteva 
vsakoletno inventuro. Zakoni vseh kulturnih držav za
htevajo redno se ponavljajočo inventuro. Trgovec ni 
dolžan le sebi, napraviti inventuro, ampak jo mora 
napraviti tudi v interesu svojih trgovskih prijateljev, s 
katerimi je v kupčijski in kreditni zvezi.

V nastopnem navajamo določbe glede inventure 
avstrijskega trg. zakona. Enake določbe ima tudi nem.
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trgovinski zakonik, le da je nemški zakon popolnejši 
in modernejši, medtem ko je avstrijski že precej zastarel 
in v marsikaterih točkah ne odgovarja več času in 
napredku, ki ga je doseglo praktično trgovsko življenje.

Zakonske določbe glede inventure.

Čl. 29. trg. zak. pravi : Vsak trgovec mora napraviti 
v pričetku svojega obrtovanja natančni seznam svojih 
posestev, terjatev in dolgov, gotovine in drugih pre
moženjskih predmetov, navesti njih vrednost in napraviti 
zaključek, ki predstavlja razmerje med premoženjem in 
dolgovi. Istotako mora napraviti vsako leto tak seznam 
ali inventuro ter bilanco svojega premoženja.

Ako ima trgovec blagovno zalogo, katere vsako
letna inventura ni prilična, zadostuje, ako se napravi 
inventura vsako drugo leto. Bilanca pa se mora napraviti 
vsako leto, ter se vrednost blaga zato ceni približno.

Te določbe veljajo tudi za trgovske družbe glede 
družbenega premoženja.

Čl. 30. : Inventuro in bilanco mora trgovec pod
pisati. Ako je več osebno obvezanih družabnikov, morajo 
podpisati vsi.

Inventura in bilanca se vknjižujeta v določeno 
knjigo, ali pa se sestavita vsakokrat posamezno.

Čl. 31.: Pri sestavljanju inventure in bilance je 
zabeležiti vse premoženjske predmete in terjatve s tisto 
vrednostjo, ki jo imajo za časa inventure.

Dvomljive terjatve je zabeležiti s približno vred
nostjo, neizterljive je izbrisati.

Kakor je razvidno iz čl. 29., imenuje zakon in
venturo zapisnik aktiv in pasiv. Kot bilanca se glasom 
zakona smatra zaključek, ki nam predočuje razmerje 
med aktivi in pasivi.

Navedeni členi dajejo podjetniku jasne predpise 
glede inventure, zategadelj jih je treba natančno po
znati in uvaževati.

Inventura se navadno naredi z 31. decembrom 
vsakega leta. Ali trgovec ni vezan na ta čas, ampak 
si izbere čas za inventuro, ki je zanj najbolj pripraven. 
N. pr. trgovec z žitom bo napravil inventuro pred žetvijo., 
ker ima takrat najmanj blaga v zalogi. Vendar med 
vsakokratno inventuro ne sme več preteči ko eno leto.

Vsak pa lahko naredi inventuro tudi večkrat v letu.
Inventura se vknjiži ali v to določeno knjigo, ali 

pa na posamezne liste ali pole, ki se potem urejeno 
shranjujejo.

Kakor iz navedenega lahko izvajamo, je treba 
napraviti inventuro

1. ob začetku podjetja,
2. s sklepom vsakega poslovnega leta in
3. ob razpustitvi (likvidaciji) podjetja, v konkurzu, 

pri vstopu ali izstopu družabnika, v slučaju smrti last
nika i. t. d.

Zategadelj ločimo :
1. ustanovno inventuro (Errichtungsinventur,)
2. obratno „ (Betriebs „ ,)
3. likvidacijsko „ (Liquidations „ ).

Vsebina inventure.
Invetura ima nastopne dele:

I. aktiva, t. j. vse, kar imenuje trgovec svoje 
premoženje, kar poseduje, s čimer lahko razpolaga in 
zasluži ;

II. pasiva, t. j. vse, kar trgovec dolguje;
III. bilanco, t. j. primerjanje aktiv in pasiv med seboj. 
Bilanca obsega končno vsoto vseh aktiv in pasiv,

ter čisto premoženje te inventure, čisto premoženje 
prejšnje inventure, razliko med prejšnjim in sedanjim 
čistim premoženjem. Razlika med tema nam podaja 
čisti dobiček ali izgubo. Ako je vsota čistega premoženja 
te inventure večja od vsote v prejšnji inventuri, se je 
dosegel dobiček, nasprotno izguba.

IV. podpis podjetnika ali družabnikov.
Obris inventure.

V inventuri se razvrste posamezni deli premoženja 
po lahkosti, s katero bi se v slučaju likvidacije lahko 
spravili v denar.

Navadno se razvrste premoženjski deli, kakor 
kaže nastopni obris:

I. Aktiva.
1. Obratno premoženje:

a) gotovina,
b) imetek pri poštni hranilnici,
č) valute (trgovski novci, n. pr. tuj denar, kuponi itd.),
d) vrednostni papirji (efekti),
e) rimese (menice v avstr, velj.),
f) devize (menice v tuji veljavi),
g) blago.

2. Knjižne terjatve pri odjemalcih (dolžnikih): 
i d) zanesljive,

b) dvomljive.
3. Mobilije in imobilije.

II. Pasiva.
1. Dolgovi:

A) pismeno potrjeni: 
d) akcepti,
b) zadolžnice in drugo;

B) knjižnji dolgovi upnikom.
2. Dolgovi na obratnem premoženju :

d) hipotekarni, 
b) drugi realni dolgovi.

III. Bilanca.
1. določitev čistega premoženja:

vsota aktiv.......................... K . . ■ ■
vsota pasiv.............................. ............
razlika: čisto premoženje . . K . . . ■
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2. določitev čistega dobička:
čisto premoženje te inventure ... K ... .

„ „ prejšnje „ . ■ •„■■■■
razlika : čisti dobiček ali izguba . . K . ■ • .

IV. podpis.
Vrednost in cenitev aktiv in pasiv za inventuro.

Inventuro si moramo predstavljati kot likvidacijo 
podjetja; zategadelj treba ceniti premoženjske predmete 
po vrednosti za časa inventure, kakor to zahteva zakon.

Ako cenimo previsoko, izkažemo previsoko čisto 
premoženje, katerega v resnici ni. Ako pa cenimo pre
nizko, pa nam inventura ne poda natančne slike čistega 
premoženja.

Ni lahko izvajati v praksi načela in postavnih 
zahtev, ker mnogi predmeti se v vrednosti jako izpre- 
minjajo, n. pr. vrednostni papirji. Drugi predmeti, n. pr, 
poslopja, stroji i. t. d. imajo vrednost, ki se težavno 
določi, ker se ti predmeti večkrat težko prodajo, ali 
se obrabijo, ali vsled tehničnih iznajdb zastarajo. Končno 
imamo v vsakem podjetju predmete, ki se sploh ne 
dajo več prodati, n. pr. zaležano blago detajlistov (šta- 
cunski varuhi, Ladenhüter), razno orodje, stroji i. t. d. 
Zategadelj se bomo ravnali pri inventariziranju, kakor 
sledi :

Premoženjske predmete, ki imajo jako izpreminja- 
jočo tržno ceno, zapišemo v inventuro po lastni ceni. 
Ako je tržna cena višja od lastne cene na dan inventure, 
moramo zabeležiti lastno ceno, ako pa je tržna cena 
nižja od lastne cene, pa moramo zabeležiti tržno ceno.

Predmeti, kateri sploh nimajo tržne cene, ali ta 
za časa inventure ni znana, se vpišejo v inventuro z 
lastno ceno. Ako so ti predmeti izgubili na vrednosti 
vsled starosti, rabe, druge mode i. t. d., je treba od 
lastne cene odračunati primeren odbitek.

Predmeti, ki niso več v kurzu, se sploh ne pro
dajajo, ali so le v razkošnost podjetnika, se v inventuri 
izpuste, oziroma zabeležijo z neznatnim zneskom, če 
tudi so bili morda jako dragi. Navadno se zabeležijo 
„v spomin“ (pro memoria) z eno krono. (Konec prih.)

Iz trgovske prakse.
11. Dobavitelj pošlje več blaga kakor naročeno.

Velikokrat nastane prepir med kupcem in prodajalcem vsled 
tega, ker ta pošlje več blaga, kakor je prvi naročil. Odveč bi bilo 
poudarjati, da se vsak trudi prodati, kolikor le mogoče veliko. Vsak 
dan slišimo v detajlni trgovini vprašati prodajalca: „še kaj drugega?“ 
Drugi zopet navdušuje kupca za večji odjem: „ako vzamete . . .“ 
pa je cena nižja za . . Tako tudi prodajalec včasih nekaj več 
blaga pošlje, kakor je bilo naročenega, ker si misli, da bo kupec 
lahko porabil tudi večjo množino, ter opravičuje to z opazko v 
računu : „v izpolnitev prostora v zaboju sem si dovolil dodati . . .

Potnik se trudi in prigovarja trgovcu na deželi, naj naroči 
nekaj več, češ da se mu najbrž ne bo nudila več prilika si tako

poceni nabaviti in ako vzame več, je tudi cena nižja i. t. d. Že 
potnik trgovcu nekaj več obesi, liferant še iz svojega nekaj doda 
ali prejemnik blaga je navadno tiho, ker je prepričan, da bo prejeto 
blago lahko prodal, ali pa se mu ne zdi vredno za nekaj kilo 
gramov ali kosov začeti korespondirati, noče zaradi vsake malen
kosti delati sitnosti in igrati vloge natančnega trgovca. V resnici 
tudi ne kaže delati sitnosti za take množine, ker vselej pač ni 
mogoče poslati natančno na en gram, kos ali meter, ker včasih 
je tudi v originalnem komadu nekaj več ali manj blaga. Že zakon 
določa, da se zaradi manjših razlik ne more kratkomalo razveljaviti 
kupna pogodba, tem manj, ako je blago deljivo in se več poslano 
da ločiti brez vsake škode od druge množine. Ako naročiš sto 
steklenic likerja, a liferant ti pošlje 110 steklenic, še zategadelj ne 
moreš reklamirati Ako pa ti pošlje recimo 150 steklenic, ne smeš 
pustiti cele pošiljatve na razpolago, ampak le onih 50 steklenic,

[ katere ti je več poslal, 100 steklenic pa moraš brezpogojno obdržati.
I Na razpolago stavljeno blago pa moraš z vso skrbnostjo shraniti, 

da ne trpi na kak način škode, ker za to si po zakonu odgovoren. 
Zaboja s steklenicami tedaj ne smeš postaviti na tak kraj, da je 
blago izpostavljeno vremenskim nezgodam ali da ga kdo lahko 
ukrade, ampak n. pr. v suho skladišče. Vso pošiljatev pa lahko 
pustiš na razpolago pošiljatelja, ako blago ni deljivo. Ako naročiš 
barel jedilnega olja, tedaj okoli 180 kg, a liferant ti pošlje pa sod 
s 300 kg, nisi obvezan prevzeti pošiljatve, ampak lahko pustiš vso
množino na razpolago.

Na razpolago stavljenega blaga pa ne smeš načeti. Ako 
n. pr. od onega olja iz soda kaj odtočiš in s tem sod načneš, 
moraš v tem slučaju brezpogojno vse plačati.

Vsako pismo, s katerim staviš kaj na razpolago, mora biti 
priporočeno. V pismu moraš natanko navesti vzrok, kakor tudi 
množino, katero prepustiš na razpolago liferantu. • F. Z.

Raznoterosti.
Quantité négligeable! Z novim letom zadobi veljavnost 

zakon o penzijskem zavarovanju zasebnih uradnikov. Dasi se je 
nadejati še neke izpopolnitve predmetnega zakona potom novele, 
se priprave za izvedbo zakona vrše točno. Vso pozornost smo 
obračali temu zakonu tolike važnosti, trudili smo se po svojih 
najboljših močeh, da pridejo pravični interesi slovenskih delo
jemalcev do vpoštevanja. Ali žalibog, vse se obrača tako, dà bodo 
naši interesi potisnjeni popolnoma ob stran. Prvo vodstvo osrednjega 
penzijskega zavoda je sestavljeno, in sicer tako, da o vpoštevanju 
naših interesov ni moč govoriti. Te dni je padla odločitev glede 
deželnih poslovalnic. Odločitev je taka, da jo moramo označiti kot 
popoln poraz našega prizadevanja. Vnebovpijoče krivice, ki se nam 
gode pri nezgodnem zavarovanju, samolastno postopanje zavaro
valnice v Trstu, nepopisno slabo gospodarstvo nezgodne zavarovalnice 
v Trstu, nam je narekalo, da smo se branili na vse pretege pri- 
klopitve deželnemu mestu v Trstu in da smo se zavzemali za 
posebno, po zakonu dopustno deželno mesto v Ljubljani. Ves trud 
je bil brezuspešen, preko naših vitalnih interesov je šla vlada 
kakor mimo nevpoštevne količine. Deset deželnih mest se je 
ustanovilo, v Pragi in Brnu po dve, eno za Čehe, drugo za Nemce, 
celo v Solnogradu bo deželno mesto. Deželo Kranjsko in celo 
Primorsko so potisnili zopet k deželnemu mestu v Trstu, koroške 
in štajarske slovenske interese pa oblagodarili s tem, da so jih 
oddelili deželnemu mestu v Gradcu. Kam to vede v nacijonalnem 
oziru, leži na dlani ; jasno pa je tudi, kako nepregledna gospo
darska škoda nas zopet zadene. Sto in stotisoči bodo šli iz dežele, 
odločevanje o nalaganju denarja bo popolnoma v laških in nemških 
rokah. Lahi in Nemqj bodo dajali „pravico“ našim zavarovancem. 
In uradništvo? Cele čete uradništva bode rabila uprava, vsa dobra
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bogato plačana mesta pripadejo Lahom in Nemcem, in le tam, kjer 
bo sila kola lomila, se utegnejo zmotiti, da na kakšno mesto v 
skritem kotu ali prepihu pokličejo Slovenca. Za vodjo zavoda v 
Gradcu so imenovali nemškega nacijonalca drja. S eel ich a, za ono 
v Trstu pa strupenega Laha drja. Pittacco, ki je doslej služil 
pri tržaškem magistratu, in je znan iredentovski razgrajač v Trstu. 
Vse to je storila vlada, mešetarska vlada Beckova, ki je nastopala 
pod masko srednje črte. Preko slovanskih interesentov na jugu je 
šla vlada z nemim preziranjem. Slovanski delegatje saj vendar 
tega udarca ne spravijo zahvalno v žep? Kvišku, in na delo, saj 
to se mora doseči za vsako ceno, da bode varovana enakopravnost 
v Gradcu, če bi ne bilo moč doseči za slovenske interese iz 
Koroške in Štajerske posebnega oddelka. V Trstu pa, kjer bo zavod 
imel tako ogromno število slovenskih in hrvatskih zavarovancev in 
njih delodajalcev, je pa vsekakor conditio sine qua non, da se 
izvrši itio in partes in napravi pri zavodu dva popolnoma enako
pravna oddelka. Razmere pri delavski zavarovalnici kriče glasno 
dovolj, da ni smeti privoliti, da pride tudi sedaj pri penzijskem 
zavarovanju do nekega gospodarstva, do majoriziranja iste ne
izprosnosti * S/.

Komentar! Lepa stvar je pravičnost, lepa tudi obzirnost in 
lojalnost napram nasprotniku. Samo preklicano slabo se plačujejo 
te cèdnosti v nacijonalno ogroženih krajih. Ne vemo, če smo po 
vseh žalostnih izkušnjah, ki nas skele na našem narodnem telesu, 
prav mi Slovenci poklicani, da se z neko nervozno skrbnostjo 
trudimo gladiti svoje nasprotnike. Le vedno po koži navzdol, varuj 
nas Bog, da bi segli z roko navzgor! Celo v kupčijskem poslovanju 
se mora od Nemca v pravem pomenu besede izsiliti vsako slovensko 
pismo, vsako slovensko tiskovino. Kaj še le v poslovanju korporacij, 
ki so njih domene! Ne spominjamo se, da bi bili Nemci ali Italijani 
kdaj pričeli z vpoštevanjem druge narodnosti. Mi pa smo tako 
krotki in tako pravični. Ne čudili bi se, če bi nas kdaj zlobec vzel 
od same navdušenosti in zavzetosti za teoretično tako krasno — 
pravičnost. Kaj, ko bi nas ta pravičnost, obzirnost in popustljivost 
v očeh nasprotnika le poniževala? Smatrali smo za potrebno za
pisati te besede spričo dejstva, da si jfe ljubljanski gremij nabavil 
nova slovenska in nemška pravila ter da je na zadnji občni zbor 
vabil s slovenskimi in nemškimi vabili. Prepričati se morete, da v 
Mariboru, Celju, ali Trstu in Gorici niso dostopni za tako vzgledno 
pravičnost. In pri zadrugi urarjev in optikov v Ljubljani tudi še 
dandanes ni tako, dobrih pet let nazaj tudi pri gremiju trgovcev v 
Ljubljani, ko je bil še v nemških rokah, niso bili posebno obzirni. 
Pripomnimo, da so korporacije, temelječe na obrtnem zakonu, 
povsem avtonomne v takih stvareh. S/.

Gibanje za gospodarsko osamosvojo slovensko, ki ga 
je ob pravem času vzbudil kruto žaljeni narodni ponos, ni popustilo, 
ne bo in ne sme popustiti. Dolžnost vsakega resničnega Slovenca je, 
da prebuja vsakogar, ki je morda še mlačen, in da pridobiva za to 
dobro narodno stvar one, ki se morda niso še ogreli. V najširše kroge 
slovenske, v najbolj odmaknjeno vas mora prodreti prepričanje in zavest, 
da je gospodarska osamosvojitev neobhodno potrebna za naš narodni 
obstanek in za naš narodni razvoj. Vsaka popustljivost mora nehati, 
tudi v na sebi malenkostnih stvareh treba odločne neizprosnosti. 
Slovenski kupovalec razumeva resnost položaja ter vzdržuje svete 
zapovedi narodne discipline. Slovenski trgovec in obrtnik pa ima 
posebno sedaj temvečjo dolžnost, da vestno in dobro streže svojim 
odjemalcem. Nikomur se ne sme dati povoda, da bi opravičeval svoj 
narodni greh s slabo postrežbo pri slovenskem trgovcu in obrtniku. 
Najstrože bi se moralo obsojati prodajalca, ki bi hotel izrabljat 
navdušenje in borbo naroda v sebične namene; zakaj tako ravnanje 
bi bilo kvarno dvakrat: slabilo in oviralo bi vzdrževanje discipline ter 
ubijalo razvoj in napredek slovenskih trgovcev ! , Slovenci, zvestobo za 
zvestobo! . *

Slovenski trgovec in obrtnik! V težki borbi za narodno 
in gospodarsko osamosvojo slovensko ne pozabljaj nikdar, kaj si 
dolžan sebi in svojemu narodu. Bodi vseskoz naroden, ne popuščaj 
nikjer in nikdar v prilog nasprotnikom! Spoštuj svojo lepo mate
rinščino in skrbi in pazi, da ji pridobivaš spoštovanje in ugled nele 
v zasebnem življenju, marveč tudi v vsem svojem kupčijskem po
slovanju. Trudi se po svojih najboljših močeh, ustrezati kupujočemu 
občinstvu; dobro blago za primerne cene, bodi ti vodilo. Svoje 
blago nabavljaj pri slovenskih, odnosno slovanskih veletržcih in 
tovarnarjih. Ne bodi dostopen hinavskim besedam in prigovarjanjem 
zvitih tujcev. Ne daj se omajati in vztrajaj neizprosen ! V svojih 
kreditnih opravilih se obračaj le do slovenskih denarnih zavodov, 
dovolj jih je in zmožni so, zadostiti kulantno vsem upravičenim 
potrebam in zahtevam. Zastopnike, ki niso Slovenci ali Slovani, ali 
take, ki ne prihajajo od slovenskih ali slovanskih podjetij, spremi 
do vrat.

Slovenski trgovec in obrtnik bodi vzor slovenskega na
rodnjaka! Ne pozabi nikdar onih, ki so dali svoje mlado življenje 
za Slovenstvo; misli tvoje naj se vračajo k onim, ki so izgubili 
svoje zdravje za vedno, pred očmi naj ti bo britkost vseh onih 
mnogoštevilnih, ki morajo v ječe in zapore. Za preporod slovenski 
gre, pripomozi do tega po najboljših silah svojih!

Po velikih dogodkih historičnega septembra je moč
konstatirati resno prizadevanje v dosego gospodarske neodvisnosti. 
Ne gre tu več le za hipne pojave niti pri konsumentih niti pri 
produktivnih krogih. Usodni dogodki dne 20. septembra, trajno 
in ciljno preganjanje vsega, kar slovensko čuti, vzorna disciplini
ranost kranjskih Nemcev v odklanjanju vsega, kar štejejo za slo
vensko, mora izpolniti vse Slovence s trdnim prepričanjem, da gre 
sedaj za obstanek ali za pogin. Zavest o resnosti položaja prodira 
v najširše kroge, gibanje ni obstalo pri meščanstvu, preko mej 
mest in trgov je hvalevredno seglo tudi na deželo v sela, ki so 
'sicer često ob strani narodnih pokretov. Stremljenje po eko
nomski emancipaciji pričenja obširjati vse gospodarske panoge. 
Trgovino, obrt in denarne zavode tako kakor industrijo. Naravno 
je, da se zategadelj snujejo načrti tudi za razne stroke lastne 
industrije, ki je v Slovencih še tako slabotna. Gotovo je čas ugoden 
za taka snovanja, tla so pripravljena in potreba je dana, sicer mo
ramo nujno ostati na pol pota. Gotovo je tudi, da bi ob složnem' 
postopanju marsikaj zmogli Slovenci sami. Na drugi strani pa je 
toplo želeti, da pridejo k nam drugi Slovani, zlasti 'Čehi, ki so 
denarno močnejši ter imajo izkušnje in strokovnjake. Lahko jim 
zatrdimo, da jih sprejmemo z odprtimi rokami, kakor bi bili naši.. 
Ustanovili in utrdili bi se poslej med Slovani v Avstriji tudi sicer 
drugi kupčijski stiki, ki so sedaj še žal jako rahli. Pri tem nam je 
pa potrebno, da govorimo odkrito. Slovanske podjetnike pozdravimo 
z največjim veseljem, če pridejo in osnujejo one panoge industrije, 
ki jih še nimamo, tako na primer: papirnice, tekstilne industrije 
V tem primeru so lahko gotovi vse naše podpore, popolne za
slombe in pa sodelovanja našega. ' Zdrav narodni egoizem pa nam 
na drugi strani veli in ukazuje, da one svoje slovenske industrije, 
ki jih že imamo, pred vsem ščitimo in jim pomagamo do razvoja 
prav tedaj, ko so dani boljši predpogoji. Varovati in negovati mo
ramo zlasti že obstoječa industrijalna podjetja, ki so res razvoja 
zmožna, pa doslej ob nedostajanju zadostne dovzetnosti pri ob
činstvu niso mogla priti do krepkega razvoja, to tem manj, ker 
so morala stopiti v borbo s premočjo tuje konkurence.

*
Kranjska hranilnica. Trda prede „ Kranjski hranilnici“ za denar. 

2. novembra jim je že ob polu 10. dopoldne pri izplačevanju 
zmanjkalo denarja. Tekali so okrog po denar in ga dobili na po
sodo pri nemški banki „Kreditanstalt“. Vlagatelji so bili silno 

I vznemirjeni, ker so morali čakati več ur, oziroma počakati do
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prihodnjega jutra. Da Kranjskih ranilnici zmanjkuje denarja, to vemo 
že dolgo in se nam ne zdi čudno, a da bi si vsaj za prvi 'izpla
čilni dan v mesecu lahko preskrbeli kaj več denarja, to je pa tudi 
gotovo opravičena zahteva. Če pojde tako dalje, treba bo čakati 
na denar po cele tedne, če ga bo sploh mogoče izterjati.

O hišah v Trstu in na Dunaju, kjer ima „Kranjska hranil
nica“ hipoteke, bi lahko povedali čudne reči, a se bojimo zaplembe. 
Dejstvo je, da je cela vrsta teh hipotek neizterljivih. Zato pa 
zdaj „Kranjska hranilnica“ izterjuje v Ljubljani in na Kranjskem, 
boji pa se odpovedati na Dunaju in v Trstu. Cenitev vrednosti 
hiše v Trstu, ki je last hranilnice, je visoko pretirana (Noghera). 
Po izračunu izvedencev se bo. morala polovica rezervnega kapitala 
porabiti za uradnike, ki jih bo treba živeti naprej, čeravno ne bo 
nič dela, za pokritje izgub pa ostala polovica ne bo zadostovala.

Občni zbor gremija trgovcev v Ljubljani se je vršil v 
nedeljo, dne 8. t. m. v „Mestnem domu“ ob precej veliki udeležbi. 
To je bil prvi občni zbor po izpremenjenih gremijalnih pravilih, 
vsled katerih so privzeti v gremij vsi trgovci, ki plačujejo najmanj 
20 K občne pridobnine, dočim so bili poprej člani le protokolirani 
trgovci. Načelnik gosp. Ivan Knez je otvoril zborovanje ter po
zdravil magistratnega zastopnika g. Seška in poročevalce časo
pisov. Omenil je premembo pravil, ki so se sklenila na izrednem 
občnem zboru, ter dejstvo, da je vsled tega naraslo čez 300 članov. 
Vsled tega se jé tudi število, odbornikov zvišalo. — Tajnik gosp. 
Svetlin je prečital zapisnik zadnjega občnega zbora, ki se je 
odobril. Nato se je prešlo k volitvam v odbor, ki so se na predlog 
g. Kostevca vršile per acclamationem. Za načelnika je bil soglasno 
izvoljen gosp. Ivan Knez, za njegovega namestnika gg. Ivan 
Mejač in Pavel Magdič, v odbor gg. Bahovec Jernej, Čadež 
Gvidon, Češ ni k Ivan, Grobelnik Ivan, Kavčič Edmund, 
Kostevc Ivan, Meglič Karel, Perdan Josip, Samec Ivan, 
Schwentner Lavoslav, Verbič Andrej in Vidmar Josip, za 
namestnike gg. Golob Franc, Jerančič Alojzij, Kanc Anton, 
Kessler Ignacij, Soklič Matevž ih Zajc Franc, preglednika 
računov sta gg. Golob Valentin in Bahovec Jernej, člana raz- 
sodiškega odbora sta gg. Hribar Dragotin in Lilleg Alojzij, 
namestnik pa g. Franc Stupica. Zadnji trije so izstopili vsled 
žreba, a so bili zopet voljeni. Nato je tajnik razpravljal o predlogu, 
ki ga je na zadnjem občnem zboru stavil gosp. Jernej Bahovec, 
naj ustanovi gremij za trgovske vajenke enako gremijalno trgovsko 
šolo, kakor obstoji za vajence. Načelstvo je v tem oziru stopilo z 
deželnim odborom v zvezo ter poizvedelo, da bi se na novi 
trgovski šoli lahko napravila taka šola v dveh letnikih po osem ur 
na teden, in sicer po dve v večernih urah in štiri ob nedeljah. 
Plačati bi moral gremij deželnemu odboru po 1500 K na leto in če 
se že letos otvori prvi letnik 750 K. Načelnik g. Knez je k temu 
omenil, da se načelstvo še ni dogovorilo, ker nima v to pooblastila, 
pač pa naj današnji občni zbor sklene, da se načelstvo v to 
pooblašča. Letos bi ne kazalo že otvoriti prvega letnika, ker se bo 
na novi trgovski šoli pričel šele pripravljalni tečaj. Naše trgovske 
vajenke imajo pa že toliko predizobrazbe, da jim ni treba priprav
ljalnega tečaja. Za letos torej šola nima pomena. — G. Bahovec 
je poudarjal še enkrat potrebo trgovske izobrazbe vajenkam, ker 
morajo itak tako dolgo služiti, kakor vajenci, torej naj si prisvoje 
tudi tako izobrazbo. — G. Lilleg je omenil, da se je treba tudi 
vprašati, če so vajenke prav tako porabne, kakor vajenci, na kar 
je načelnik odgovoril, da jih je smatrati enakovredne, kakor moške 
nastavljence. — Tudi g. Vidmar je bil mnenja, da ni treba delati 
razločka, kajti deklica kakor deček imata isti namen, da oba 
postaneta trgovska nastavljenca. — Nato je dal načelnik predlog 
g. Bahovca na glasovanje. Predlog se glasi: Občni zbor gremija 
nalaga odboru, naj stopi z deželnim odborom v dogovor, da se s 
prihodnjim šolskim letom ustanovi gremijalna šola za trgovske

vajenke. Predlog je bil soglasno sprejet in je predsednik Zaključil 
zborovanje z zahvalo za mnogobrojno udeležbo in z željo, da bi 
tudi prihodnji občni zbori bili tako obiskani.

Trgovska šola v Ljubljani. S 16. t. m. se otvori v Ljubljani 
trgovska šola in sicer letos le pripravljalni tečaj, v katerega 
se bodo sprejemali učenci, ki so dovršili najmanj ljudsko šolo in 
so stari 13 let. Pozneje bo šola dvorazredna. V zvezi s trgovsko 
šolo se otvori že letos tudi zadružna šola ali pravzaprav za
družni tečaji, v katerega se bodo sprejemali učenci, ki so dovršili 
ljudsko šolo in so že stari 16 let. Šolo otvori in vodi deželni odbor 
v zmislu tozadevnega sklepa deželnega zbora.

Starostno in invaliditetno zavarovanje. Vlada je predložila, 
državnemu zboru tozadevni zakonski načrt. Zavarovanju so pod
vrženi industrijski, obrtniški iri poljedelski delavci, dninarji, posli 
vajenci, privatni učitelji, šivilje, perice, postrežnice, sploh vse osebe, 
ki delajo za mezdno plačo ali na domu, poleg tega pa tudi mali 
posestniki in trgovci. Zavarovalna dolžnost se pričenja s 16. in 
konča s 65. letom, v kateri dobi dobi zavarovanec starostno rento, 
ki je odvisna od dobe vplačevanja in višine prispevkov. Ako je 
kdo že. poprej postal invaliden, dobiva invaliditetno rento. S tem 
načrtom je vlada napravila velik korak naprej na socijalnem polju 
in le želimo, da postane načrt zakon.

Deželno mesto penzijske zavarovalnice za Kranjsko je, 
kakor poročamo na drugem mestu, v Trstu. Iž Kranjskega so ime
novani kot člani dr. Ivan Krek, Rudolf Schadinger in Silvester 
Škerbinec, kot namestnika pa Karel Pollak in Etbin Schol- 
mayer-Lichtenberg.

Društvene vesti.
Čeke so poslali : Jernej Bahovec, G. Čadež, Valentin 

Golob, Ljubljana; Al. Gatsch, Kostanjevica; Vinko Majdič, 
Kranj; Jul. Makuc, Solkan; Neimenovan, Brežice; Fr. Žagar, 
Markovec. Hvala.

Trgovski koledar za leto 1909 zelo ugaja, kar spričuje 
dejstvo, da smo' ga že sedaj razprodali veliko število. Dotičnike, ki 
ga še nimajo, prosimo, da ga kmalu nabavijo. Cena 1 K, po pošti 
20 vinarjev več.

Članarina. Gg. člane, ki so s članarino na zastanku, še 
enkrat prosimo, da jo poravnajo, ker gre leto h koncu.

*

Narodni kolek. Vsled želje nekega člana opozarjamo go
spode trgovce, naj svoje spise kolkujejo z narodnim kolkom.

*

Shodi. Gg. članom na znanje: Od vseh strani narn doha
jajo vprašanja glede shodov itd. Dotičniki naj bodo brez skrbi, da 
se bo v primernem času vse po možnosti in preudarnosti rešilo. 
Sedaj pa za take stvari čas ni ugoden.

Opozarjamo na inserat tvrdke Golob & Polak v Ljub- 
ljani, ki je pričela izdelovati drože. Tvrdka je solidna in jo vsled 
tega toplo priporočamo.

. *









SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega 
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.

Letnik V. V Ljubljani, dne 15. decembra 1908. Št. 12.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Trgovsko-ofortni shod v Mariboru dne 

6. grudna 1908.
Res, le malo važnih pojavov moremo zaznamo

vati v življenju Slovencev v Mariboru in njegovi okolici. 
Polno letargije in pomanjkanja smotrenega delovanja 
bi imenoval površen opazovalec življenje mariborskih 
Slovencev. Objektiven poznavalec razmer pa bo sodil 
drugače. Res, mariborski Slovenci v zadnjih letih niso 
briljirali — bili so sicer časi, ko je Maribor vseboval 
dosti slavnih mož — niso se pokazali svetu s politič
nimi najmanj pa z gospodarskimi pridobitvami. Trgo
vina in obrt sta ostali do današnjega dne domeni naših 
narodnih nasprotnikov — Nemcev. Le počasi prodira 
slovenska obrt, prav tako počasi trgovina. To leži 
deloma v krvi našega trgovskega naraščaja, kateremu 
manjka trgovinski talent primorskega recimo tržaškega 
Slovenca. Zato pa zaostaja tudi naš nemški konkurent 
daleč za tržaškim laškim trgovcem.

Ni na mestu očitati mariborskim bivšim vodilnim 
krogom, da so puščali znemar organizovanje navedenih 
stanov. Gotovo je, da se je z ustanovitvijo „Slov. tr
govskega društva v Mariboru“ lanskega leta začela 
nova era, era boljše bodočnosti za slovensko trgovino 
in obrt v Mariboru.

Dne 6. grudna t. 1. se je vršil v mariborskem 
„Narodnem domu“ trgovski in obrtni shod ob precejšni 
udeležbi.

Prvi predavatelj ravnatelj Ulčakar iz Trsta je 
dokazoval važnost trgovine, ki smo jo Slovenci preveč 
zanemarjali, zlasti, ker smo premalo skrbeli na eni 
strani za narodno zavest slovenskega trgovca, na drugi 
premalo storili za njegovo splošno in strokovno iz
obrazbo. Naša zemlja nas takorekoč sili k trgovini, mi 
se je pa branimo, čeprav imamo dovolj sposobnosti. 
Znebiti se moramo prigojene in ne prirojene boječ
no st i, ki onemogočuje vsako uspešno delo. Prenehati 
mora zavist, ki grize v naših srcih le, če kak do
mačin kaj zasluži, če pa kak tujec med nami bogat 
postane, ga ne zavidamo, ampak občudujemo. Trgovca 
se ne sme preozkosrčno obsojati, če pride do nesreče 
in propade kaka trgovina. Izginiti pa mora v trgovskih

krogih tudi narodna mlačnost. Na dan z barvo! Na
vedenih slabih strani, se mora rešiti slovenska trgo
vina in zasijali ji bodo boljši dnovi. Naš cilj pa ni 
samo zavladati v mali trgovini, nego dobiti moramo v 
roke tudi veletrgovino oz. veliko trgovino. Vprav kar 
se slednje tiče só mariborski in okoliški slovenski 
trgovci zelo na slabem. Velika trgovina je izključno v 
nemških rokah. S tem pa je že tudi povedano, kaj 
bodi glavna naloga mariborskih slovenskih trgovcev. 
Treba sicer za veliko trgovino lokalne potrebe, kapitala 
in zmožnosti, a ti pogoji so dani, zato je govornik 
uverjen, da se slovenski trgovci čim prej osvobode 
nemške odvisnosti.

Burno ploskanje je sledilo izvajanjem g. govor
nika. Le redkokedaj imamo v Mariboru priliko slišati 
tako govoriti trgovca. Zato trdimo: g. Ulčakarjeve 
besede ne bodo zgrešile svojega namena!

Dr. Žerjav iz Ljubljane je prinesel pozdrave 
ljubljanskega „trgovskega društva Merkur“. V svojem 
predavanju je popisal ves razvoj gospodarskega pokreta 
v Ljubljani izza 13. septembra t. 1., to je izza skupščine 
„Družbe sv. Cirila in Metoda“.' Trgovsko društvo „Mer
kur“ ga seveda ni vodilo, ker se po pravilih ne more 
in ne sme s tem baviti, a lahko se reče, da bi ne bilo 
tolikih uspehov, da niso bili ravno od tega društva 
dani važni predpogoji. Govorn k je na to razpravljal 
o načelih, ki so bila pri tem vodilna, pred vsem o 
vprašanju: Kdo je slovenski trgovec? Tu treba 
najti pravo pot brezobzirne rigoroznosti, ki pa mora 
pridobivati, nikakor ne odbijati. Ne gre le. za 
napise in za duh, ki navdaja trgovca samega, gre se 
za njegovo rodbino in dediče, za uslužbenstvo in za 
vire, od. koder on dobiva blago. Intrige morajo biti 
izključene. Komur le možno pomagati, naj se ga pri
dobi. — Drugo načelo je rigoroznost in doslednost 
kupujočega občinstva. Ako nočemo, da imajo sloven
ski trgovci škodo, moramo uporabiti vsa sredstva, da 
vzdržimo disciplino. Za nikogar ne velja izjema. V Ljub
ljani se je moralo marsikojega omahljivca postaviti na 
javni sramotilni oder. Kdor iz komodnosti gre k Nemcu, 
temu velja obsodba: Križaj ga! Nekaj žrtvovati 
moramo vsi.

12
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Obsodba je tem strožja, ker se greši najbolj pri 
predmetih, ki so luks us. Tu pač lahko zahtevamo 
od občinstva malo potrpljenja, da se naši trgovci 
okrepe. Dama, ki radi lepšega klobuka in boljših 
slaščic prelomi geslo „Svoji k svojim“, zasluži, da se 
jo izključi iz dostojne slovenske družbe. Če je delavec 
pri živilih opazil kako prednost v cenah pri tujcu, mu 
tega nismo mogli šteti v zlo, pač pa smo od trgovca 
zahtevali remeduro. Najtežje je izvrševanje tretjega 
vprašanja : vpliv na posameznike trgovce, da popravijo 
hibe v svojih trgovinah in postanejo bolj konkurenčni. 
Tu treba veliko takta. Prav je, da se tega taktno lotijo 
trgovci in njih organizacije same, kajti lajik ne razume 
in slepo obsoja, čim opazi, da je pri tujcu za morda 
slabejše blago plačal 1 vinar več. Tu treba vplivati 
na obe strani s poukom in nasvetom. — Govornik se 
je končno dotaknil razmerja do češke trgovine in obrta, 
ki jo vabimo v našo domovino, seveda vedno upošte
vajoč, da treba pred vsem domačo podjetnost čuvati. 
Za veletrgovino ni prezreti zadružništva, če pa je za
družni aparat pretežaven, naj se misli na nakupne 
družbe. Delo v Mariboru bo seve še težje, kakor v 
centrali. Centrale dolžnost pa je na vso moč — če 
treba tudi materijelno pomagati. V vseh vprašanjih naj 
se obrača mariborsko društvo zaupno na „Merkurja“.

Dr. Pi p uš, predsednik društva, govori o orga
nizaciji našega trgovskega in obrtnega stanu. „Trgovski 
stan v Avstriji“ izvaja govornik, „ne uživa ugleda, ki 
mu gre po njegovi moči, posebno slaba pa je s slo
vensko trgovino, osobito na Spodnjem Štajerskem. 
Vzrok temu je, ker smo bili dolgo časa brez organi
zacije. Trgovskemu društvu v Mariboru pripade važna 
naloga ukreniti potrebno. Pridobiti treba novih članov. 
Sleherni slovenski trgovec in obrtnik v področju mari
borskega trgovskega društva bodi član društva. Člana 
pa naj se ne kaže samo s plačevanjem članarine, ne, 
njegova sveta dolžnost je: povsod in vsikdar pospe
ševati društvene namene. Kajti le tedaj bo dana društvu 
možnost kaj izdatnega, storiti za napredek naše trgovine 
in obrti. Skrbite za notranjo in za zunajno organizacijo 
t. j. napram tretjim stanovom — tega društvo ne bo 
pustilo znemar. Vprav pri zunanji organizaciji imamo 
veliko polje: v okoliškem prebivalstvu zbuditi zmisel 
za slovensko obrt in trgovino. S pomočjo slovenskih 
časnikov se je že doseglo marsikaj, zlasti z reklamo 
za slovenske trgovce in obrtnike. V to svrho nabira 
društvo imenik slovenskih in slovanskih tvrdk, katere 
so članom vsikdar na razpolago.“

Pri slučajnostih se je še povedalo marsikaj važ
nega. G. Veselič je predlagal ustanovitev posebnega 
bojkotnega odseka, g. Zadravec ustanovitev posebnih 
obrtniških organizacij.

Skoraj 3 ure trajajoče zborovanje nas je navdalo 
z upom, da zasijejo kdaj obmejnim Slovencem lepši

dnovi. Pride čas, ko bo strta moč nemške trgovine in 
obrti in tedaj si bomo oddehnili. Da pa pride ta čas 
čim prej — delovati na to je dolžnost vseh, ki jim raz
jedajoči pesimizem še ni zamoril vsega veselja do dela. 
Na delo torej !

Trgovska in obrtniška zbornica za 
Kranjsko.

Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko je 
imela dne 10. t. m. svojo redno javno sejo pod pred
sedstvom zborn. predsednika gospoda Josipa Lenarčiča. 
Zapisnika zadnjih sej, ki sta izšla v tisku, je zbornica 
odobrila. Pred prehodom na dnevni red je zbornični 
podpredsednik g. Ivan Mejač poprijel za besedo ter 
je v imenu zbornice izrekel presrčne častitke zbornič
nemu predsedniku gosp. Josipu Lenarčiču ob priliki 
odlikovanja z redom železne krone. Predsednik se je 
toplo zahvalil za pozornost zbornice ter poudarjal, da 
smatra odlikovanje za priznanje zborničnega delovanja, 
ki se je v zadnjih letih povzdignilo kvantitativno in 
kvalitativno. Nato izreka iskrene čestitke zborničnemu 
svetniku g. Vinkotu Majdiču, ki ga je vladar odlikoval 
s podelitvijo Franc Jožefovega reda.

Predsednik prestopi k dnevnemu redu ter poroča, 
da so se predsedniki avstrijskih zbornic ob šestdeset
letnici poklonili vladarju ter mu izročili udanostne 
adrese. Predsednik poslej poroča o zadnjem zasedanju 
državnega železniškega sveta na Dunaju ter naznanja, 
da je v tem zasedanju stavil predlog, s katerim se 
železniško ministrstvo poživlja, naj izda navodilo poli
tičnim deželnim oblastvom v ta namen, da se bo pri
znavalo zastopnikom trgovskih zbornic in deželnih 
odborov pri komisijah ob reviziji železniških tras 
pravica članov z glasovalno pravico ter pravica so
delovanja ob sestavi končnih komisijskih poročil. — 
Zastopnik železniškega ministrstva je izjavil, da je 
zahteva popolnoma upravičena ter da bode ukrenil 
potrebno, da bode imenovanim zastopnikom varovana 
pravica. Predsednik omenja, da je dala povod temu 
predlogu okolnost, da se je navzlic odločni zahtevi 
zborničnega tajnika gosp. drja. Windischerja od strani 
predsednika komisije za revizijo trase belokranjske 
železnice odrekla zborničnim in delegatom deželnega 
odbora ta važna in zakonito priznana pravica.

Zbornični tajnik gosp. dr. V. Murnik poroča o 
skupnem obisku praške razstave od strani kranjskih 
obrtnikov, za kateri je zbornica prispevala ter omenja, 
da se je v ta namen dovoljeni kredit prekoračil za 
74 kron. Zbornica je ta izdatek odobrila. Nato poda 
obširno poročilo o delovanju zbornice tekom časa od 
zadnje seje. Poročilo se je odobrilo. Gospod dr. Viktor 
Murnik potem poroča o rekurzu „Zadružne Zveze v
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Ljubljani“ proti plačevanju zborničnih doklad. Zbornica 
je sprejela predlog, da se rekurz odkloni, ker se je 
po volilni komisiji priznala „Zadružni Zvezi“ volilna 
pravica za trgovsko zbornico.

Zbornični podpredsednik g. Ivan Mejač je obširno 
poročal o zborničnem proračunu za leto 1909. Iz tega 
poročila povzamemo:

Potrebščina za leto 1909 znaša 59.924 K. Nove 
postavke so med drugim 1000 kron za dvorazredno 
trgovsko šolo v Ljubljani, 2000 K zavodu za pospe
ševanje obrta na Kranjskem, o katerem se je nadejati, 
da se drugo leto ustanovi, 1400 K za stroške zborničnih 
volitev, ki se imajo izvršiti v začetku leta 1909. Med 
ostalimi postavkami so za višjo trgovsko šolo v Ljub
ljani 2000 K, za obrtno šolstvo 3800 K, za ustanove 
učencem na obrtnih šolah 2300 K, za razne izdatke, 
med njimi pred vsem za razne enkratne subvencije v 
obrtne in trgovske namene 2500 kron, za kmetijsko 
kemično preskuševališče v Ljubljani 500 K, za usta
nove onemoglim trgovcem in obrtnikom 500 K i. dr. V 
pokritje predlaga poročevalec v imenu stalnega odseka 
pobiranje 5% zbornične doklade in porabo letošnjega 
blagajničnega ostanka ter pristojbin za znamke, vzorce 
in za pomočniške izkušnje.

Predlogi so bili soglasno in brez debate sprejeti. I
Sledila je volitev zborničnih zastopnikov v šolske 

odbore obrtnonadaljevalnih šol na Kranjskem za tri- | 
letno dobo.

Za zborničnega zastopnika v industrijskem svetu 
je bil izvoljen zbornični predsednik g. Josip Lenarčič,

Za zborničnega zastopnika v odboru deželne zveze I 
za pospeševanje tujskega prometa v Ljubljani gospod J 
dr. Viktor Murnik.

Zbornica je nato prestopila v razpravo o raznih 
prošnjah za subvencije. Slovenskemu trgov, društvu 
„Merkur“ je zbornica dovolila 500 K; deželni zvezi za 
pospeševanje tujskega prometa v Ljubljani za prireditev ( 
gostilničarskega tečaja v Ljubljani, ki se bo vršil meseca 
januarja v Ljubljani, 600 K in kron 200 za inventar s | 
pogojem, da se po storjeni porabi izroči inventar j 
snujočemu se zavodu za pospeševanje malega obrta. 
Rokodelski zadrugi v Žireh, ki je poleti priredila 
mojstrski potovalni tečaj za krojače in tečaj za čev
ljarje 220 K. Naposled je zbornica sklenila kupiti 
30 iztisov knjige „Narodno gospodarstvo“, katero je 
spisal finančni komisar gosp. Valentin Žun. Knjige se j 
razdele med razne učence obrtnonadaljevalnih šol na j 
Kranjskem.

Potem se je vršila tajna seja. V tajni seji so se 
razdelile jubilejne ustanove za onemogle obrtnike ter 
ustanove za vdove obrtnikov. Ustanove za eksportno 
akademijo se je podelilo gg. Jenko in Težak.

Kreditne informacije in informacijske 
pisarne.

Vedno razvijajoča in rastoča industrija in trgovina 
nam je prinesla tehnični in gospodarski preobrat, ka
kršni se poprej tisočletja ni izvršil. Svoječasni pre
prosti kupčijski promet se je moral umakniti tisoččlenemu 
organizmu, v katerem dan za dnevom nastajajo številna 
podjetja, nove iznajdbe ustvarjajo ali ugonabljajo cele 
kupčijske panoge. Kupčija si je priborila tudi najbolj 
oddaljene pokrajine in podjetnemu in zmožnemu trgovcu 
je odprt celi svet. Razvoj prometa je rodil konkurečni 
boj, ta boj pa sili podjetnika, da išče novih razpečališč 
in novih odjemalcev. Naravna posledica tega borenja 
je tedaj velikansko izkoriščanje kredita in v vednem 
vrvenju za dobičkom se izgube milijonske vsote.

Koliko znašajo vsako leto trgovske izgube, se ne 
da natančno določiti, ker za to ni dobiti v nobeni 
državi popolnih številk. N. pr. avstrijska konkurzna 
statistika se vodi sicer z veliko natančnostjo, toda v 
teh izkazih so navedeni le uradno izpeljani konkurzi 
in v teh izgubljene vsote, niso pa zapopadene tudi 
zasebne poravnave (Ausgleich) in pa tisti slučaji, v 
katerih noč vzame jemalca kredita in z njim tudi ves 
njemu zaupani denar. V Avstriji se na leto povprečno 
izgubi vsled konkurzov do 40 milijonov kron. Kon- 
kurzne izgube Združenih držav Amerike so znašale 
1. 1903 čez 70 milijonov dolarjev. V Nemčiji se vsako 
leto izgubi okoli 160 milijonov mark, toda ta številka 
se nekatera leta jako izpremeni. Leta 1901 so znašale 
izgube 176 milijonov mark in 1. 1902 celo 297 milijonov 
mark in je bilo v konkurzih tega leta prizadetih 328.137 
upnikov. Ti podatki zadostujejo, da izprevidimo, koliki 
nevarnosti je izpostavljen kreditni promet, so pa tudi 
dokaz, kako številni so neprevidni trgovci.

V Avstriji je izpostavila kredit posebni nevarnosti 
obrtna prostost, ki se je uvedla 1. 1859. Poprej ni bilo 
skoro nobene nevarnosti za kredit, akoravno sta že 
takrat trgovina in promet vsled železnice močno na- 
rastla. Takrat je zadostovala roka in beseda dolžnika, 
da bo v določenem roku to ali ono plačal ali poravnal, 
pri večjih zneskih pa je upnik smatral dolžno pismo 
ali pa akcept kot zadostno varnost in je brez skrbi 
delal na ta način kupčije s trgovcem ali obrtnikom. 
Ako je rok potekel, ni bilo potrebno terjati, ker se je 
dolžnik spomnil svoje dolžnosti in je prevzeto obveznost 
izpolnil na ta ali oni način. Izgube so bile takrat 
jako redke.

S prostostjo obrti pa so se razmere močno iz- 
premenile. Stari udomačeni trgovci in obrtniki so se 
morali umakniti tujim, od raznih strani priseljenim 
začetnikom, ki so si na vse mogoče načine prizadevali, 
pridobivati odjemalcev. Zaupanje je izginilo, beseda ni 
več veljala in izgube s temi tujci, katerih osebne raz-

12*
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mere so bile ravnotako neznane, kakor njih premo
ženjski položaj, so prišle na dnevni red. Avstrija je 
glede trgovskih izgub postala enakoveljavna drugim 
državam. Lastna korist in strah pred izgubo pa sta 
silila dajalca kredita k previdnosti in ta se je začel po
služevati pripomočkov, da se obvaruje kolikor možno 
pred izgubami.

Najpriprostejši in skoro edini pripomoček je v 
tem slučaju informacija o premoženjskih razmerah 
iskalca kredita. Trgovec se je informiral osebno ali 
pismeno pri svojih trgovskih prijateljih, bankah ali 
drugih tvrdkah v bivališču iskalca kredita. Toda infor
miranje tem potom ni posebno prikladno, ne lahko in 
povsem zanesljivo in potreba je prinesla 1. 1861 Avstriji 
prvi informacijski zavod, ki se je ustanovil v Pragi. 
Od takrat se je ustanovilo več takih informacijskih 
pisarn. Kreditne informacije so dandanes industrijcem 
in veletrgovcem neobhodno potrebne, kakor je potreben 
vsakemu trgovcu kredit. Te informacije tedaj preskr
bujejo omenjeni informacijski zavodi. Vprašamo se 
sedaj, kako dobe ti zavodi ta poročila. Zavodi imajo 
svoje zaupnike ali korespondente.

Predvsem se moramo nekoliko pečati s temi in
formacijskimi pisarnami. Obstoji nekaj velikih reno
miranih zavodov, ki si stavijo kot nalogo biti nele 
popolnoma nepristranski, ampak tudi kolikor možno 
natančni. Taki zavodi porabljajo kot zaupnike in do
pisovalce večje tvrdke in druge trgovsko izobražene, 
verodostojne in povsem zanesljive osebe, od katerih 
se z gotovostjo pričakuje, da bodo objektivne in da 
poznajo tudi položaj trga. Taki zavodi so res dobrota 
in potreba za vso industrijo in trgovino. Večina infor
macijskih zavodov pa ni dosti vredna. Ustanavljajo jih 
špekulativni Židje, ki nimajo drugega kot svojo kožo 
in prebrisanost ali podjetnost. Gleda le na to, da proda 
veliko vprašalnih listkov in dobi mnogo naročnine za 
svoje malovredne listke. Takim lovcem klijentele so 
seveda jako na poti veliki informacijski zavodi, ki vsled 
svoje priznane zanesljivosti uživajo zaupanje. Ker tedaj 
vsled te napote ne morejo tako lahko delati, lovijo 
naročnike s tem, da prodajajo svoje listke veliko cenejše 
kakor pa oni veliki zavodi. Takim cenim zavodom 
dvomljive vrednosti služijo za zaupnike razni „pinkel- 
judje“ in druge falirane eksistence. Po cel popoldan 
sedi tak zaupnik v kavarni, pije svojo vodo, vleče na 
ušesa, kaj se govori pri drugih mizah in to potem 
izkoriščajo. Zategadelj pravijo takim osebam „Kaffe
hausschnüffler“. Marsikaj sliši in razume napačno, na
vadno tudi ne pozna splošnega položaja in zategadelj 
so tudi poročila takih „poročevalcev“ vobče nepopolna 
in nezanesljiva. Poleg takih vohačev so pa še nevarni 
razni neznatni agentje, katerim smrdi pošteno delo, pa 
raje postopajo in prodajajo razne esence, likerje in 
druge take predmete, ki veliko nesejo. Pri vseh takih

korespondentih igra veliko vlogo naklonjenost. Potujoči 
žid sploh ne more videti stalnega trgovca, agent pa je 
trgovcu naklonjen, ako mu je kaj odkupil, sicer pa ga 
ima za slabega in to svoje mnenje tudi izraža v po
ročilu o tem trgovcu. Znan nam je neki agent, ki pa 
ima tudi komisijsko trgovino, da je začel trositi ne
resnične vesti o neki ljubljanski tvrdki. Začel je nami- 
gavati, da tvrdka slabo stoji, ne plača več v redu in 
da bo najbrž v kratkem šla. Ali tvrdka še danes obstoji 
in sicer ji gre precej dobro kupčija. Agent ni mogel 
več napraviti kupčije z dotično tvrdko, je ni mogel 
več izkoriščati, drugi so delali kupčije in to ga je 
jezilo. Hotel je preplašiti druge, da bi sam zopet dobil 
prosto polje. Ni lepše prilike za take poštenjake, da 
si ohladi svojo mržnjo, kakor so informacije in pa da 
raztroša neutemeljene govorice. V informacijah pa se 
mu nudi tudi lepa prilika, priporočati svoje prijatelje, 
ako tudi morda veliko teh ni vredno niti vinarja kredita. 
Vse to lahko počenja brez vsakega strahu, saj ga ščiti 
anonimnost. V rokah takih dopisovalcev, ki večkrat 
sami ne zaslužijo nobenega zaupanja, se nahaja usoda 
in obstoj spoštovanja vrednih trgovcev in obrtnikov.

Mnogo lastnikov takih pisarn nima niti počenega 
groša svojega premoženja in vendar si lastijo pravico, 
presojati kreditno zmožnost drugih, sami pa delajo na 

I nesolidni podlagi po znanem židovskem načelu „mache 
Geld, mein Sohn, ehrlich, wenn du kannst; aber mache 
Geld“. Po tem načelu se trudijo prodati kolikor mogoče 
veliko listkov, kolikor več toliko boljše, saj jih nihče 
ne vpraša, ali nudijo tudi kako premoženjsko garancijo 
za prodane in še neporabljene listke. V konkurzu 
berolinske informacijske pisarne Regenhardt so izgubili 
naročniki skoraj milijon kron, ker so listke plačali 
naprej, a porabili jih še niso. Da mora biti informa
cijska pisarna dobra kupčija nam dokazuje dejstvo, da 
se množe, kakor gobe po dežju. Oni ne sejejo, pač 
pa žanjejo, spravljajo zlate sadove iz neumnosti drugih.

Zategadelj pa moramo odločno svariti trgovstvo 
pred nakupom vprašalnih listkov raznih informacijskih 
zavodov. Kolikor bolj poudarja nizko ceno, kolikor 
bolj se hvali in kolikor bolj je nadležen, toliko slabšo 
pisarno zastopa in priporoča. Na to se naj spomni 
vsak, kadar ga bo nadlegoval kak barantač z vpra
šalnimi listki. Kupi in poslužuj se listkov le priznano 
dobrih in zanesljivih pisarn.

V tej zadevi je edini pripomoček, napraviti ko
likor največ neškodljive take neprijatelje-informatorje, 
samopomoč. Vsak trgovec mora pomisliti, da spada 
vsako podjetje, kakor mogočna državna banka, tako 
najmanjši rokodelec, v veliko občestvo kreditnega pro
meta, v katerem ima vsak pravico informirati se o 
drugem. Vsak, ki dobi naročilo od neznane tvrdke, 
dobi ponudbo neznanega zastopnika, ki išče novih 
odjemalcev, išče zastopnike ali osobje, išče zastopstva,
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izvaja to pravico, se povpraša, s kom ima opraviti. 
Zategadelj se ne sme nihče čutiti žaljenega, ako se 
tudi proti njemu izvaja ta pravica, se ta ali oni o njem 
informira. Marsikdo si seveda domišljuje, da ga pozna 
že celi svet kot dobrega in zanesljivega odjemalca, 
ako kupuje pri nekaterih dobaviteljih in redno plačuje- 
Taki hočejo glede svoje osebe izjem. Eden pravi, da 
kupuje le proti takojšnjemu plačilu, plača vse v pravem 
času, ne sili nikogar, da mu kreditira itd. Drugi zopet 
pravi da se liferanti zanj kar trgajo in tedaj ni povoda, 
da bi kdo o njem povpraševal. Kdor tako govori, 
ta ali ne zna ali ne izprevidi, da se položaj posamez
nika lahko čez noč izpremeni, se položaj sploh jako 
naglo izpreminja in vsak previden trgovec se skuša 
večkrat prepričati, ali. so razmere še vedno dobre ali 
ne. Kakor slaba informacija, tako se mora tudi dobra 
večkrat kontrolirati. Vsak fabrikant, grosist, bankir se 
trudi, da razširi svoj delokrog na kolikor mogoče velik 
krog odjemalcev, skrbi za to, da se njegova zmožnost 
zazna v širokih krogih. Ravnotako pa si mora tudi 
kupec prizadevati, da pride v zvezo le z dobrimi do
bavitelji, da krožijo o njem zanesljive in resnične in
formacije. Za to mora skrbeti toliko bolj, ker izkušnja 
nas uči, da navadno krožijo med trgovstvom le površne 
in neresnične govorice in mnenja in nihče ni zavarovan 
pred škodo, ki mu jo posebno v kritičnih časih povzroči 
lahko slučajno nastala govorica, katero je morda raz
tresel kak nevoščljiv konkurent, hudoben sosed ali 
kateri previden pesimist, ki vsepovsod voha nevarnost. 
Nihče se ne sme čutiti žaljenega, ako se o njem pov
prašuje ali se ga osebno vpraša kako in kaj. V takih 
slučajih naj vsak poda kolikor možno zanesljive po
datke, ker sam sebi želi le dobro. S tem postavi sam 
podlago zanesljivim in resničnim informacijam kakor 
tudi svojemu kreditu. Tega pa je potreben vsak, ker 
ni trgovca ali industrijca, ki bi v istini lahko izhajal 
brez kredita.

Kakor ti zahtevaš od dajalca kredita, ki te morda 
še ne pozna, da ti zaupa morda velike vsote, tako mu 
moraš priznati vsaj toliko trgovske previdnosti, da 
poprej povpraša, komu naj zaupa. V to je opravičen, 
ker se gre za njegov denar.

Drugi pripomoček obvarovati se zahrbtnih ško- 
dovalcev pa bi bil, da bi zadruge ali trgovske orga
nizacije vsake stroke ali branže skrbele za zanesljive 
informacije o svojih članih. Organizacije ali zadruge 
bi naj vodile zapiske o razmerah vsakega posamez
nega svojega člana, a vsak član pa bi naj dal zanes
ljive podatke o samem sebi. Taki zapiski bi naj bili 
na ogled vsakemu članu zadruge in vsak bi naj vedel, 
kaj stoji v zapisku o njem, tega bi se mu ne smelo 
prikriti, ker sicer ne more popraviti tega, kar ni pra
vilno. Organizacije ali zadruge bi naj vodile zapisnike 
slabih in zlobnih dolžnikov in plačnikov in bi morale

imeti zabeležene tiste, ki so prisegli, da nimajo nič ali 
pri katerih je bila tožba in rubežen brezuspešna.

V tem oziru bi se lahko veliko storilo v korist 
trgovstva in so tozadevni koraki tudi potrebni. Toza
devni poskusi so se drugje že napravili in so se dobro 
obnesli in zategadelj smo prepričani, da bi tudi slo
vensko trgovstvo in obrtništvo si lahko pomagalo na 
ta način in se otreslo raznih neznanih protektorjev ali 
pa tudi zahrbtnih sovražnikov.

Kako se moramo informirati in kako moramo na 
informacijska vprašanja odgovarjati, ako se nas prosi 
za informacijo, bomo govorili v drugem članku.

Inventura in bilanca.
(Konec.)

Glede pohištva in drugih predmetov, ki jih rabi 
trgovec v svoji domačiji, velja v trgovski praksi običaj, 
da se iz bilance izključijo, ker omenjeno premoženje ne 
nese nič. Kolikor porabi podjetnik za domačijo, za 
toliko je njegovo podjetje na slabšem.

Tukaj so si trgovska praksa in juristi v nasprotju. 
Juristi in večina teoretikov izvaja iz čl. 28. in drugih, 
da mora trgovec voditi knjige za vse premoženje, ne 
samo za to, kar je investiranega v podjetju. Trgovska 
praksa pa zavzema stališče, da se morajo voditi trg. 
knjige le o premoženju, ki tiči v podjetju. Drugo pre
moženje izven podjetja pa ne spada v trgovske knjige, 
in se opira praksa na čl. 28, ki pravi, da se morajo 
voditi knjige za trgovinsko podjetje.

Trgovska praksa razločuje namreč dvojno premo
ženje trgovca, premoženje, ki tiči v podjetju (v trgovini) 
in premoženje, ki ni investirano, v podjetju. Prvo se 
imenuje trgovinsko premoženje (Geschäftsvermögen), 
drugo pa zasebno premoženje (Privatvermögen).

Trgovec jemlje v presledkih iz trgovine denar, da 
ga nalaga na ime svojih otrok kot doto, ali plačuje 
zavarovalnino za sebe in svojce, ali kupuje dragocenosti, 
umetnine, pohištvo i. t. d. Tu gre večkrat za znatne 
vsote, za precejšnje premoženje, ki ga nabira trgovec 
izven podjetja in ga ne porablja v trgovini. Praksa to 
premoženje izključuje iz inventure in se za to izdani 
denar izknjiži pri odjemu kot porabljen v domačiji.

Ta običaj pa označujejo juristi za napačen, ki 
nasprotuje predpisom zakona. Priznati moramo, da 
imajo juristi prav, kar dokazuje tudi dejstvo, da v slu
čaju konkurza pripade v konkurzno maso tudi zasebno 
premoženje trgovca.

Da zadovoljimo prakso in juriste ter se izognemo 
vsaki morebitni nepravilnosti, izpopolnimo naš obris 
inventure in sicer dodenemo aktivom še točko

4. zasebno premoženje.
Za to premoženje pa naredimo posebni zapisnik 

in v inventuri zabeležimo le eno vsoto in se sklicujemo
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na dotični zapisnik. To pa naredimo zategadelj, da se 
nastavljencem prikrije podrobni položaj gospodarjevega 
premoženja.

Sedaj še hočemo nekoliko pojasniti, kako se ce
nijo posamezni premoženjski deli.

Najlažje je pravilno vpisati v inventuro:
a) Gotovino domače (kronske) veljave, ker njena 

vrednost je vedno tista. V inventuro tedaj postavimo I 
vsoto, ki se nahaja na dan inventure v blagajni.

b) Imetek pri poštni hranilnici se vpiše v inventuro j 
s tisto vsoto, ki jo imamo na dan inventure pri poštni 1 
hranilnici v dobro.

c) Valute (denar tujih držav) se vknjižijo s kurzom 
tistega dne. Vrednost tujega denarja se ravna po borznem I 
kurzu.

d) Vrednostni papirji (efekti, t. s. obligacije in delnice 
ali akcije) imajo tudi kurzno vrednost in se tedaj za
beležijo s to vrednostjo.

Obligacije nesejo določene obresti, delnice pa v 
ugodnem slučaju dividende, t. j. deleže od dobička iz 
podjetja, pri katerem je lastnik delnic udeležen. (Na 
Nemškem zahteva trg. zak., da je vrednostne papirje i 
zapisati v inventuro s kurzno vrednostjo, ako je ta 
nižja od nominalne; ako je pa višja od nominalne, pa 1 
se mora zabeležiti ta). Prišteti je tudi morebiti narasle 
obresti.

e) Rimese se v blagovni trgovini navadno zabeležijo 
z menično vsoto, se tedaj ne ozira na diskont. Le 
bančna podjetja praviloma vedno obračunajo diskont.

/) Devize (menice v tuji vrednosti) je zabeležiti z 
denarnim kurzom, ki ga ima na dan inventure dotična 
valuta na borzi. Diskont se mora odračunati.

g) Pri blagu, ki ima tržno ceno, je za inventuro 
merodajna ta. Le ako je tržna cena višja od lastne cene, 
se vzame ta, kakor smo že zgoraj omenili. Za blago, 
ki je v svetovnem prometu (sladkor, petrolej, špirit, 
kava i. t. d.) se lahko vzame tudi uradno notirana 
cena na dunajski blagovni borzi, ali na borzi za de
želne pridelke.

Ako blago nima tržne cene n. pr. galanterijski 
in modni predmeti, pohištvo i. t. d., se mora natančno 
ceniti vrednost ali cena, ki bi se v slučaju prodaje 
najbrže dosegla. Ako je taka cenitev nemogoča, ali 
preveč nezanesljiva, je zabeležiti nabavno vrednost 
(Anschaffungswert). Pokvarjeno blago in blago, ki se 
ne da več prodati, se ne vpiše v inventuro.

Tisto blago, ki je med potjo, se mora zabeležiti 
kot tako in sicer z računsko vrednostjo.

B) Terjatve. Zanesljive terjatve se zapišejo s polno, 
dvomljive z bržčasno vrednostjo, neiztirljive pa se iz
brišejo oziroma se zabeležijo „v spomin“ z eno krono. 
Tudi terjatve bi se morale diskontirati, ker vsi računi

niso zapadli z dnevom inventure, vendar je računanje 
diskonta v blagovni trgovini skoraj nemogoče.

C) Mobilije ali premičnine se morajo vknjižiti prvo 
leto z nabavno vrednostjo. Pozneje se pa od vrednosti 
v prejšnji inventuri odbije v odstotkih določen znesek. 
Ta odbitek se zove odpis (Abschreibung). Odpis se ravna 
po obrabi. Čim hitreje se dotični predmet obrabi, več 
se mora odpisati.

D) Imobilije ali nepremičnine se vpišejo v prvi in
venturi z nakupno ceno ali pa z avtentično cenjeno 
vrednostjo, pozneje pa se od vrednosti v prejšnji in
venturi odbije v odstotkih določen odpis, ki pa je se
veda veliko manjši, kakor pri mobilijah. Pri srednjih 
mestnih hišah se odpiše približno V2%) pri tovarniških 
poslopjih 2 do 4%, pri skladiščih 3/4% do ll/ž°/0 na' 
kupne cene.

Pomniti pa je treba, da se odpis računa v 
odstotkih vedno od prvotne vrednosti.

Pri posestvih se vobče ne odpisuje, ker ta ne 
izgubljajo na vrednosti, prej pridobivajo.

II. Pasiva.
Med pasiva beležimo na prvem mestu svoje dol

gove in sicer akcepte, to so menice, ki smo jih mi 
dolžni in smo jih mi podpisali, potem trate, to so me
nice, v katerih smo mi pozvani k plačilu. Ako trate 
in akcepti zapadejo po inventuri, se diskontirajo po 
bančni obrestni meri.

Potem zabeležimo dolgove na blagu (navedemo 
dobavitelje, katerim smo še dolžni račune za od njih 
prejeto blago). Vsote, ki zapadejo po inventuri, moramo 
diskontirati. Blagovne trgovine pa se tudi pri tratah in 
dolgovih na blagu ne ozirajo na diskont ampak vknji
žijo neokrajšane vsote.

Pri hipotekarnih in drugih dolgovih se morajo 
prišteti eventualno že narasle, a še ne poravnane obresti.

V ustanovni inventuri se po avstrijski praksi za
beležijo vsi premoženjski predmeti z dejansko nabavno 
vrednostjo.

V likvidacijski inventuri se ceni blago z zmanjšano 
vrednostjo, ki se bo dala najbrže doseči, ako se mora 
blago kolikor mogoče hitro spraviti v denar. Ako se 
pa likvidacija vrši polagoma, se menjalno blago (Tausch
güter) ceni v normalno prodajno ceno, predmeti pa, 
ki so v rabi (Gebrauchsgüter), pa z reducirano vrednostjo, 
ki se bo dala morda doseči pri realiziranju.

Praktični primer inventure in bilance v blagovni 
trgovini.

V nastopnem podajamo praktični primer, kako 
se naredi inventura in bilanca v trgovini.

Trgovec N. N. v Ljubljani napravi inventuro 
31. decembra 190., kakor sledi;
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V večjem podjetju, ki ima v zalogi različno blago, 
mnogo upnikov in dolžnikov, se ne morejo navesti vsi 
podatki o inventuri, ker bi postala knjiga preobširna 
in nepregledna. Zategadelj se napravijo posebni za
pisniki ali seznamki n. pr. blaga, dolžnikov, upnikov 
itd. Ti zapisniki se priložijo potem inventuri in se 
shranijo s to. V inventuri se le navede predmete in 
k temu pripadajoči zapisniki, na pr.: Blago: glasom 
zapisnika A) itd. (V primeru glej mobilije.)

,V našem primeru smo vzeli pri vsakem delu 
premoženja po eno ali dve postavki. V praksi bode 
seveda vsako podjetje imelo jih več.

Veliko trgovcev pri sestavljanju bilance ne vpošteva 
vrednosti blaga in zneska gotovine, kar je porabil med 
letom sam ali njegova domačija, in zato napravijo 
precejšnjo napako. Kar porabi trgovec za sebe ali do
mačije, ne sme smatrati kratkomalo za izgubo in kot 
tako v bilanci prezreti, ampak mora biti vrednost po
rabljenega razvidna tudi v bilanci.

To se naredi na dva načina :
1. ) Vsota aktiv...................

„ pasiv....................
Sedanje čisto premoženje 
Lansko „ „
Se je tedaj pomnožilo za 
Porabilo ....
Čisti dobiček . . .

2. ) Boljši je način, katerega smo izvedli v primeru 
inventure :

12.698-38.
K 95.222-25.

90-150-—.
K 5.072-25.

» 8.000-—.
K 13-072-25.

Sedanje čisto premoženje 
Prejšnje „
Porabil (se odšteje) . .

Aktiva : 
Pasiva :

K 9.0.150-— 
„ 8.000-—

Čisti dobiček tega poslovnega leta

K 107.920-63.
„ 12.693-38.

K 95-222-25.

82.150--.
13.072-25.

Z-£.
K

Iz trgovske prakse.
12. Ne podpiši naročilnega lista,

predno ga nisi pregledal in prebral. Ako si vse prebral, tudi to, kar 
je tiskanega, ne samo to, kar je pisanega in se z vsem strinjaš, 
potem šele podpiši. Posebno pa pazi na napisano množino naročenega 
blaga in ceno.

Ljubljanski mokarji bi vedeli povedati, kaj stane nepazljivost 
in površnost pri podpisu komisijskega lista. Ker nekaj mokarjev 
ni pogledalo, kaj podpišejo, so imeli potem precejšnjo izgubo. 
Pred nekaj časom je prodajal neki ogrski Žid papirnate vrečice. 
Vsled svoje zgovornosti se mu je posrečilo napraviti nekaj kupčije 
in da je svoj promet zvečal, je delal kupčijo po svoje. Tako je 
n. pr. kupil neki mokar vsled nadležnega prigovarjanja 5000 vrečic 
različne velikosti. Žid je izpolnil naročilni list pred mokarjem in 
ta ga je potem podpisal. Kako se pa mokar začudi, ko dobi čez 
tri tedne pol vagona, t. j. 5000 kg papirnatih vrečic. Računa ni 
dobil in je mislil, da je kaka pomota, zato gre gledat na kolodvor

in res je bilo na kolodvoru pol vagona vrečic zanj. Seveda je takoj 
pisal tvrdki, da ni naročil toliko vrečic, naj tvrdka vzame nazaj, 
ker te množine ne bo porabil celo svoje življenje. Pa ni pomagalo 
nič, vrečice je moral prevzeti in imel je pri teh potem veliko 
izgubo, posebno ker so bile slabe in jih je za vsako ceno potem 
razdal svojim tovarišem in trgovcem. Sledeča kopija naročilnega

I lista, ki ga je mokar podpisal, nam pove dovolj jasno, zakaj je 
I mokar dobil pol vagona vrečic in zakaj je moral blago prevzeti, 
J akoravno sta z agentom govorila le o 5000 vrečicah.

Besteller: .....................................................in ..........................................

Stück Kilo Einzelpreis

1000 à 1 kg............................ 39 —
2000 Al,.................................
1500 1/” ' 4 »..........................
200 „ 2 ,.................................. n
300

5000
» ‘/8 »............................. ’?

Unterschrift:
Ako natančno pregledamo, je dotični mokar v resnici le 

I naročil ne 5000 vrečic, ampak 5000 kg. Sicer je res napisal število 
j v predel za komade, povrh pa napravil ušesca („). Tudi je napravil 
1 ceno za 100 kg s pritrditvijo mokarja, ker je temu rekel, da je

cena za težo ugodnejša kakor pa za komade.
Potnik se pozneje ni mogel ali hotel ničesar več spominjati, 

ni znal povedati, kaj in kako sta govorila.

13. Kakor imel.
Ti dve besedi sta povzročili že mnogo jeze in truda. Marsi

kateri trgovec je tako površen, da se mu ne zljubi napisati 
natančnega naročila, ampak kaj rad pristavi „kakor imel". Ali trud 
in delo, ki si ga s tem dostavkom prihrani naročnik, ima potem 

J pa tisti, ki prejme tako naročilo. Seveda se ta jezi čez tako naročilo, 
i ali le sam za sebe na tihem, svoje jeze ne upa razodeti naročniku 

in mu očitati površnosti, ker je vesel, da je sploh dobil naročilo, 
j Z veliko potrpežljivostjo tedaj išče in tuhta, kaj naj pošlje, kaj hoče 

naročnik imeti, išče po knjigah, kaj je imel že i. t. d. Toda 
j mnogokrat je iskanje brezuspešno, prejemnik naročila končno le ne 

ve, kako blago hoče naročnik imeti. Recimo, da naroči odjemalec 
1 glaceriž. Ali prej je že večkrat naročil taki riž različne kakovosti,
1 in sedaj liferant ali grosist ne ve, naj pošlje glaceriž 3/A, ali 4/A 
J ali 5/A itd., ker vse te vrste je dotični naročnik že imel. Vzemimo 
I pa še drug slučaj. Naročnik se zmoti v dobavitelju in pošlje naročilo 

liferantu, od katerega še takega blaga sploh ni naročil. Ta liferant 
zastonj išče v svojih knjigah, kako vrsto naročenega blaga je ta 
naročnik že imel. Znan nam je slučaj, da je iskal nek industrijec 
deset let nazaj v svojih knjigah ali našel seveda ni nič. Končno 
ne preostane ne enemu ne drugemu drugega, kakor da površnega 
naročnika prosi za natančnejše naročilo. Seveda se na tak način 
po nepotrebnem izgubi čas in se naročilo ne more takoj izvršiti. 
Zategadelj pač ne bo noben količkaj redoljuben trgovec rabil 
„kakor imel“, ampak napisal natančno in popolno naročilo, da bo 
dobavatelj takoj in brez vsakega dvoma vedel, kaj mora poslati in
ne bo prisiljen prositi za posebna pojasnila. Z.

14, Natančni pogoji.
„Najboljši prijatelj je jasna pogodba“ pravi pregovor in v 

istini so netočni in nejasni dogovori pri kupu in prodaji v trgovskem 
življenju velikokrat vzrok prepirom in tudi tožbam. Mnogokrat se 
razlaga kupec ali prodajalec kako stereotipno klavzulo drugače, 
kakor drugi, tako da mora taka nesporazumljenja spravljati sodišče,
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in nepotrebni stroški so neizogibni. Zategadelj svetujemo, naj si 
pri nakupu ali prodaji dogovorijo natančni pogoji.

Predvsem se mora ravnati trgovec po sledečem :
1. Ako kaj naročiš, stori to vedno le pismeno. V slučaju, 

da kupiš kaj po potniku, zahtevaj od tega kopijo naročilnega 
listka. V tem morajo biti zabeležene vse obljube potnika.

2. V naročilu moraš navesti natančno množino in kakovost 
naročenega blaga.

3. Ceno zapiši s čitljivimi številkami.
4. Natančno določi čas dobave (Lieferungsfrist).
5. Pri vsaki kupčiji se mora natančno določiti reklamacijski rok. j
6. Določiti se morajo natančni plačilni pogoji, t. j. v katerem 

času se mora plačati, koliko se sme odbiti za takojšnje plačilo 
škonta i. t. d.

7. Ako naročiš za poznejšo dobavo, zahtevaj od dobavatelja [ 
potrdilo svojega naročila.

15. Signiranje voznega blaga.

Pred nekaj časom je prosilo ravnateljstvo nemških državnih 
železnic nemške trgovske zbornice, naj bi te vplivale na industrijce 
in trgovce, da bi rabili za signiranje voznega blaga preproste 
znake in nizke številke. Vrh tega naj bi bila na vsakem komadu 
pošiljatve razločno označena namembna postaja. Trgovske zbornice 
so seveda tozadevno vplivale na trgovske kroge, in kakor se go
vori, tudi z uspehom. Kar velja in je dobro na nemških državnih 
železnicah, to bi bilo tudi za avstrijske železnice.

Veliko trgovcev zaznamuje svoje pošiljatve po železnici z 
tremi ali štirimi črkami, z različnimi znamenji in vrh tega še s
4 do 6 stopnimi številkami. Ali tako obsežne signature povzročajo ! 
nele več dela pri odpravi, ampak so navadno tudi vzrok pomotam 
in založitvam pošiljatve. Vpoštevati moramo, da se signature vsake 
pošiljatve pri oddaji in nakladanju, pri prekladanju na prehodnih 
postajah, pri razkladanju in izročitvi blaga naslovljencu, zabeležujejo, 
ponavljajo in primerjajo z podatki v voznem listu, in zategadelj se J 
ne smemo čuditi, da se pri toliki množini blaga, ki ga mora želez
nica odpremiti, pripete pomote. Nekatere tvrdke imajo navado, da 
začnejo z novim letom signirati s številko eno potem do konca 
leta rabijo naprej tekoče številke, tako da je končna številka na
vadno že precej velika. Druge tvrdke zopet začnejo signirati ne z 
eno ampak s tisoč ali še višjo številko, samo da je velika številka.
5 tem hočejo vzbuditi mnenje, da imajo toliko pošiljatev.

Ali komplicirani znaki, ki zahtevajo že pol slikarja, ako jih 
hočeš napraviti tudi v voznem listu, otežkujejo odpravljanje blaga, 
visoke številke pa povzročajo pomote, kradejo čas in ta je za 
trgovca denar, zategadelj priporočamo rabo preprostih znakov in 
nizkih številk. Na vsakem komadu pošiljatve pa se naj označi, ako 
ne polni naslov tistega, komur je blago namenjeno, pa vsaj na
membna postaja.

16. Bodi vljuden in postrežljiv.
Razvoj in obstoj vsakega trgovskega podjetja je odvisen od 

odjemalcev; kolikor več ima odjemalcev, toliko gotovejša je nje
gova bodočnost. Zategadelj pa se mora trgovec vedno truditi, da 
si ne pridrži le starih odjemalcev, ampak pridobiva tudi novih, 
n. pr. z zasebnimi ponudbami in dopisi, letaki, okrožnicami, in- 
serati itd. Da si pa pridobiš in obdržiš odjemalce, moraš postreči 
po primerni ceni z dobrim blagom. Tudi slabo blago se kupi ali 
le — enkrat. Prodajati poceni slabo blago, ali pa netočno ravnati 
pri meri in vagi, ni ne pošteno in tudi ne priveže odjemalca na 
trgovino. Konzument se sicer da zapeljati z navidezno nizkimi 
cenami, ali končno le izprevidi, da je slabo kupil, ker je dobil 
ali slabo blago, ali pa se ga je goljufalo pri meri ali vagi, kakor 
to delajo sedaj nekateri nemški konkurentje ljubljanski. Slovenski 
trgovec! drži se strogo načela, da prodajaj le dobro blago po pri

merni ceni. Bodi prepričan, da bo šel konzument le enkrat ali 
dvakrat v trgovino, kjer se mu proda eden ali drugi predmet 
poceni, pri drugem pa ga prikrajšajo.

Z odjemalci bodi prijazen, tudi z otroci in služništvom. Pazi 
vedno kdo vstopi v proda,alno, pozdravi ga prijazno, posebno dame 
pozdravljaj prijazno in nagovori z „milostljiva“. Vsakega vstopiv
šega ogovori takoj, ako le mogoče z imenom in stanom, ne pusti 
ga čakati, ampak vprašaj takoj, kaj zapove. Ako že strežeš kako 
stranko in ne moreš novemu prišlecu takoj postreči, ga prosi, naj 
blagovoli nekoliko potrpeti in si naj med tem ogleda zalogo itd. 
Ker posebno ženske rade pripovedujejo svoje skrbi, križe in težave, 
pokaži svoje sočustvovanje v takih malih skrbeh. Nikoli ne smeš 
biti nevoljen, ako moraš privleči na prodajalno mizo celo kopico 
blaga, tudi ne, ako po dolgem razkladanju in pregledovanju „milo
stljiva“ ne kupi ničesar. V slučaju ostani ravno tako prijazen, kakor 
da bi veliko prodal, obžaluj, da ji ne moreš postreči, poprašaj 
ali ji naj preskrbiš itd. ter izrazi upanje, da bo prihodnjič kaj 
kupčije, naj le v kratkem zopet pride.

Sicer pa se malokdaj pripeti, da kupovalka nič ne kupi, ker 
ako se prodajalec le količkaj zanima za trgovino, bo gledal, da 
proda tudi to, kar kupovalki sprva ne ugaja. Kot primer hočem 
navesti sledeči slučaj : Neka dama je kupovala v židovski proda
jalni črno svileno bluzo. Ali vzorci, katere ji je pokazal prodajalec, 
ji niso ugajali, in skoraj bi ne bilo nič iz kupčije. Kar pristopi sta
rejši prodajalec in ta je začel enega izmed pokazanih uzorcev 
hvaliti, tako. da je dama končno res kupila ta gladki vzorec, ako
ravno ji prej ni ugajal in je hotela na vsak način imeti le desi- 
nirano blago in ne gladko. To nam spričuje dovolj jasno, da se 
mora znati prodajati.

Pred nekaj dnevi je prišla v neko trgovino delavka tobačne 
tovarne nakupit za Miklavža. Prodajalcu se pa najbrž ni vredno 
zdelo kazati blaga in je prodajalko kratkomalo odslovil, češ, da 
nima časa pečati se s takimi malenkostmi. Vprašamo sedaj tega 
prijatelja, zakaj pa potem ima blago v zalogi ? Ali zato, da je sam 
gleda, ali da se mu zbije! S to kupovalko ni odgnal iz svoje 
trgovine le nje, ampak mnogo drugih. To bo namreč pripovedovala 
svojim sodelavkam, kako radi postrežejo v ti trgovini in gotovo 
jih veliko ne bo šlo več tja kupovat. Korist od tega pa naj sedaj 
trgovec sam preudarja.

Navesti hočemo izmed večih slučajev še enega. Pri nekem 
grosistu je jemala že dolgo časa neka trgovka. Plačevala je vedno 
v 30. dneh. Pred kratkim je prosila grosista, naj ji pošlje na dom 
takoj 10 grud sladkorja, ker ga nujno rabi. Ali trgovcu se najbrže 
ni vredno zdelo samo sladkor pošiljati, in se je izgovoril, da ga 
nima. Trgovka pa ni mogla biti brez sladkorja, se je jezila nad 
onim trgovcem in je šla drugam naročit sladkorja. Pri onem je pa 
izostala.

Recimo, da oni grosist res ni imel sladkorja, pa bi ga naj 
preskrbel. Bolje bi bilo, da bi ustregel, namesto da se je izgo
varjal. Ali je sedaj bolje zanj, da se ni nekoliko potrudil, zato pa 
sedaj izgubil točno plačujočo odjemalko?

Vsi taki in enaki dogodki niso v korist trgovca ampak od
ganjajo le odjemalca. Laže pa je odgnati deset odjemalcev kakor 
pa pridobiti le enega. Posebno v sedanji dobi mora biti vsak 
trgovec jako prijazen in ustrežljiv, ko gre za to, da izvajamo strogo 
naše geslo: svoji k svojim. Slovenski odjemalec, ki je dosedaj 
jemal v tuji trgovini in je navajen hinavsko sladkih obrazov, bo 
zahteval od slovenskega trgovca prijazno in točno postrežbo. Ker 
se bodo v tem času tujci posebno hlinili , zategadelj se mora tudi 
slovenski trgovec potruditi, da si bo pridržal nove odjemalce, in 
bodo ti lahko pogrešali tuje hinavsko-sladke obraze.

17. Pogodba med šefom in nastavljencem.
Neki trgovec je sprejel izrecno za svojo podružnico proda

jalko kot voditeljico podružnice in jo tudi po vstopu v tej lastnosti
13
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nastavil. Pred kratkim je pa prodajalka odpovedala in šef je nato ■ 
zahteval, da zapusti podružnico in vrši med tem odpovednim časom ! 
službo v njegovi glavni trgovini, vsled česar se je prodajalka ' 
obrnila na merodajno mesto z vprašanjem, ali je res primorana 
med časom odpovedi delovati v glavni trgovini, dasi je bila glasom 
pogodbe izrecno le kot voditeljica podružnice sprejeta. Nato se ji 
je odgovorilo, da trgovec nima pravice k temu siliti, temveč pro
dajalka lahko vstraja na svojem prostoru ali pa zahteva za dobo 
odpovednega roka plačilo, ako šef brez vzroka in dokazov zahteva 
njeno delovanje izven pogodbe.

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
7. seja dne 29. oktobra ob polu 9. uri zvečer v knjižnici 

„Narodnega doma“ v Celju v navzočnosti gg. dr. Božiča, Jagodiča, 
Kolenca, Peternela, Ravnikarja, Smertnika in Stermeckega. Razprav
ljalo se je glede osamosvojitve slovenske veletrgovine na Spodnje
štajerskem in sta gg. dr. Božič in Smertnik prevzela nalogo sestaviti 
potrebni načrt. Nadaljni koraki se bodo storili, ko bode načrt gotov. 
Obenem se sklene naprositi državnega poslanca g. dr. Miroslava 
Ploja, da podrega na pristojnem mestu rešitev glede potrjenja pravil 
za bodoče trg. bolniško društvo za Spodnji Stajer.

Naš delavni blagajnik gosp. A. Aiiderwald se preseli v 
kratkem v Gorico, kjer začne samostojno kot špecerist delovati. 
Želimo mu obilo uspeha. Tako izgubi naše društvo zopet pridnega 
odbornika in bi bilo le želeti, da bi se gg. šefi pri nastavljanju 
novih moči tudi nekoliko na to ozirali, da bi nastavljenci imeli 
zmožnosti tudi v trg. društvu sodelovati, kajti slovensko trgovsko 
društvo v Celju deluje vedno v prid slov. trgovcev.

Gibanje za gospodarsko osamosvojo je na Spodnješta
jerskem postalo prav živahno in resno, kar poznajo slov. trgovci J 
in občutijo nasprotni. Ako bi pa storilo vse občinstvo brez izjeme 
svojo dolžnost, bi danes imeli nemški trgovci v Celju, Brežicah, I 
Ptuju in Mariboru prazne trgovine in da bode to mogoče doseči, 
je v prvi vrsti potrebno, da se slovenski trgovci in obrtniki zave- j 
dajo svoje dolžnosti, da nastavljajo le dobro izvežbane in zmožne, I 
odločno narodne nastavljence, da imajo dobro blago in gledajo I 
na to, da drže vse predmete v zalogi in ne silijo slovenskih strank 
k mučni poti v nasprotniške trgovine. V Celju se živo pogreša I 
trgovca z drobnim blagom, čipkami etc. za damske in šiviljske 
potrebščine. Ta trgovec bi tudi lahko imel moške klobuke, čepice 
in obuvalo v zalogi.

Javno predavanje. V soboto 12. t. m. je priredilo naše 
društvo v celjskem Narodnem domu predavanje, ki se ga je ude- i 
ležilo veliko število članov, da je bil prostor natlačeno poln. Pre- J 
daval je dr. R. Marn iz Ljubljane o službenem razmerju 
med trgovci in nastavljenci, o dokazu usposobljenosti za 
trgovske obrte in o dotičnih strokah v trgovini, za katere je treba 
donesti dokaz usposobljenosti. Obširno je predaval o občni pu
tì ob n ini, kot najvažnejšem davku za trgovce in obrtnike ter 
zlasti poudarjal važnost in veliki pomen pridobninskih komisij, za 
katere je treba trgovcem več zanimanja kazati. Poslušalci so z 
velikim zanimanjem sledili predavateljevim izvajanjem ter mu z 
odobravanjem izrekli svojo zahvalo.

Posredovalnica ima vedno obilo posla in točno rešuje vsa 
vprašanja.

Slovensko trgovsko društvo v Mariboru.
VII. redna seja dne 23. novembra v navzočnosti g. dr. 

Pipuša, Jagodica, Berdajsa in Weixla. Predsednik otvarja sejo, za

pisnik se prečita in odobri. Nadalje se prečita pismo kapelnika 
salonskega orkestra, ki stavi razne pogoje. O tem pa odbor ne 
more sklepati, ter se prepusti občnemu zboru. Nadalje se razpravlja 
o velikem trgovskem plesu, ki se ima vršiti dne 2. svečana. Končno 
se govori o trgovskem shodu, ki se vrši dne 6. decembra. Sestavi 
se dnevni red in vsebina vabil

Raznoterosti.
Povodom praznovanja 601etnice vladanja Nj. Veličanstva 

cesarja Frana Josipa I. je imela trgovska in obrtniška zbornica 
slavnostno sejo. Predsednik je v imenu zbornice ter v imenu 
našega trgovskega in obrtnega stanu slavil vladarja v sledečem 
govoru: „Pomembe polni dan, 2. december, se nam bliža, dan, ko 
vse avstrijske podanike, bodisi v domovini, bodisi v tujini, prešinja 
le ena misel, ki je združena z osebo presvetlega vladarja cesarja 
Frana Josipa I. Dolgo vrsto let, dobo dveh človeških rodov, celih 
šestdeset let vlada nam modro in s krepko roko, kakor skrben oče, 
ki mu je le blaginja svojih otrok pri srcu. Le redko komu je bilo 
dano, sedeti na prestolu mogočne države tako dolgo dobo let. 
Resni časi so bili v začetku vladanja našega presvetlega cesarja. 
Vsa Evropa je bila tedaj pokonci in treba je bilo močne roke in 
velike previdnosti, držati svojo državo na pravi poti. Zastareli 
nazori prejšnjih stoletij, prvikrat prevrženi po francoski revoluciji, 
so dobili začasno zopet svojo premoč, dokler jih 48. leto minolega 
stoletja ni vdrugič pahnilo v ozadje in polagoma v pozabljenost. 
Narodnostno gibanje po vsej Evropi je zahtevalo preosnovo obsto
ječih držav. Da se Avstrija temu gibanju ni mogla odtegniti, je le 
naravna posledica razmer. Hude vojske so razburjale našo državo 
in treba je biio velike previdnosti in krepke volje, ter neutrudnega 
dela vladarjevega, držati skupaj one narode, ki tvorijo danes mo
gočno Avstrijo Pa tudi danes, ko je razburkano vse javno živ
ljenje, tako v domovini, kakor izven državnih mej, zahvaliti se 
imamo le osebi presvetlega vladarja, ki je sam vzor miroljubnosti, 
da nasprotja niso prišla do najhujšega izbruha z vsemi žalostnimi 
posledicami vojskinih dni, ne samo za one stanove, ki jih tu zasto
pamo, marveč za vse državljane. Ko so se narodi zavedli, zahtevali 
so svojih pravic, in naš pr.esvetli vladar je uvidel upravičenost teh 
pojavov, omejil sam svojo vladarsko moč ter poklical svoje narode 
na ustavno sodelovanje v prid domovini. Saj se imamo le njemu 
zahvaliti, da so izginili že zadnji ostanki prejšnjih privilegijev s 
splošno volilno pravico za avstrijski parlament. Presvetli vladar, 
vzor neumornega delovanja svojih prevzetih dolžnosti, je vedno 
obračal vso svojo pozornost na napredek in blaginjo svojih na
rodov. Pod njegovim zaščitjem so se razvili industrija in obrt, 
trgovina in promet do take višine, kakršne si naši predniki niti 
misliti niso mogli Te panoge narodnega gospodarstva so dobile 
takoj prvi čas vladanja našega presvetlega vladarja po njegovi 
milosti zakonito zastopstvo v trgovinskih in obrtnih zbornicah, ki 
so postale drugim državam vzgled. Naši produktivni sloji se v teh 
korporacijah potegujejo za svoje premnoge in prevažne koristi, 
kateri sloji bi sicer ne mogli privesti svojih želj do onih mest, 
kjer se odločuje njih usoda; saj se moči poedinca pogube in le v 
skupnem nastopu, v zakonitem strokovnem zastopstvu je možno 
temeljito pojasniti odločujočim krogom želje in težnje prizadetih. 
Ne oziraje se na srčna čutila, ki jih gojimo vsi do priljubljene 
osebe vladarjeve in posebnega osebnega spoštovanja do Njega 
imamo torej trgovci in obrtniki še posebej vzrok udeležiti se do
moljubnih izjav ob predstoječem slavlju, da izrazimo presvetlemu 
vladarju svojo globoko čuteno hvaležnost za njegovo očetovsko 
skrb, ki nam jo je pri vsaki priliki v obili meri naklonil — ter 
porabiti izvanredno priliko jubilejskega slavlja, da zagotovimo 
ljubljenemu vladarju svojo zvesto vdanost. V Njegovem zmislu 
hoče tudi naša zbornica vztrajati na začrtani poti, ne oziraje se
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na desno ali levo, vedno posvečati vse svoje sile v prospeh onih 
slojev, ki jih zakonito zastopa, — hoče varovati koristi milega 
naroda in tako pripomoči do obče blaginje, za katerim smotrom 
stremi tudi srce našega presvetlega cesarja. Trdno prepričan, da s 
tem zagotovilom najbolje ustrežemo željam, preljubljenega vla
darja, hočemo dati duška svojim čutilom, zato poživljam slavno 
zbornico, da z mano trikrat zakliče presvetlemu vladarju cesarju 
Franu Josipu I.: Slava! Slava! Slava!“ Zbor se je odzval z na
vdušenjem in zaklical trikratni: Slava!

Zbornični predsednik Josip Lenarčič je prosil 
zbornico za pritrditev v ta namen, da po c. kr. dež. predsedništvu 
sporoči presvetlemu vladarju najspoštljivejše čestitke in zvesto 
vdanost zbornice. Zbornica je soglasno izrekla svoje soglasje.

Zbornični podpredsednik Ivan Mejač je predlagal 
da se v poslavitev redkega jubileja ustanovi 19 ustanov in sicer: 
a) 4 po 50 K in 10 po 20 K za uboge onemogle obrtnike in 
trgovce vojvodine Kranjske, b) 5 po 20 K za uboge onemogle 
vdove kranjskih obrtnikov in trgovcev. 1. Naprositi je za dovo
ljenje, da se smejo tudi te ustanove imenovati „Cesarja Frana 
Josipa ustanove za uboge onemogle kranjske obrtnike in trgovce“, 
oziroma „Cesarja Frana Josipa ustanove za uboge onemogle vdove 
kranjskih obrtnikov in trgovcev“. 2. Te ustanove se podeljujejo 
vsako leto meseca decembra počenši z letom 1909. — Predlogi so 
bili soglasno sprejeti.

Društvo slovenskih trgovskih sotrudnikov za Kranjsko
se je osnovalo in imelo dne 29. novembra svoj ustanovni občni 
zbor. Društvo ima svoj sedež v Ljubljani. Namen društva je po 
pravilih gmotno podpirati člane in njih svojce ter pospeševati 
društvene koristi svojih članov. Namen se doseže : a) s podporo 
bolnim, onemoglim in brezposelnim članom ; b) z brezplačnim 
posredovanjem služb; c) z nadzorovanjem službenih pogodb in 
določb v varstvo sotrudnikov; d) s prirejanjem učnih tečajev, stro
kovnih, socijalnih in ekonomičnih predavanj, izvzeta je politika in 
vera; e) z nabavo strokovne knjižnice; f) z gojenjem statistike o 
poklicih; g) s prirejanjem sestankov in zabav; h) z brezplačnim 
pravnim zastopom svojih članov. Sredstva v dosego namena so : 
vpisnina in članarina, čisti dobiček zabav in enakih priredb, darila 
in volila. Na ustanovnem občnem zboru se je določila pristopnina 
na 4 krone, mesečnina na 2 K, ustanovni člani plačajo 100 kron, 
podporni letno deset kron. Na občnem zboru se je sklenilo, da 
bode društvo podpore izplačevalo še le po enem letu. Prijatelji 
organizacijskega gibanja želimo novemu društvu najlepših uspehov 
ter dosege onih ciljev, katere si je postavilo.

1 *
Posredovalnice za službe in mesta slovenskega trgov

skega društva „Merkur“ se jako pridno poslužujejo trgovci in 
nastavljenci. Posredovalnica točno in redno posluje, le malo je 
trgovcev in sotrudnikov, ki še po inseratih iščejo služb in mest. 
Statistika izkazuje vedno rastoče število vpraševalcev in ponud
nikov. Posredovanje je že sedaj zvezano z majhnimi stroški za 
interesente. Društveni odbor se je odločil na prihodnjem občnem 
zboru meseca januarija predlagati, da se sklene, naj posredo
valnica posluje za člane popolnoma brezplačno. Ker 
bi bil tak sklep v interesu našega članstva, je vsekakor pričako
vati, da bode občni zbor pritrdil odborovemu predlogu.

*
Podporni zaklad slovenskega trgovskega društva „Mer

kur“ je vsled trajnega prizadevanja članstva, odbornikov in pod
pore društvenih prijateljev kakor tudi vsled varčnega in previdnega 
gospodarstva toliko narasel, da bode že moč urediti statut za ta 
zaklad in pričeti s podpiranjem. Odločiti bo treba vprašanje,, ali 
se dohodki tega zaklada, ki bode leto za letom naraščal, porabijo 
v ta namen, da se dajejo podpore sotrudnikom, ki so brez svoje

krivde brezposelni, ali pa v ta namen, da se bo dajalo podpore 
vdovam in nepreskrbljenim otrokom trgovskih sotrudnikov, ki so 
bili društveni člani, ali pa onemoglim trgovskim sotrudnikom. 
Odbor bo poizvedel mnenje članstva na posebnem sestanku ter 
potem v zmislu storjenih sklepov stavil občnemu zboru potrebne 
predloge in predložil statut.

*
Narodna brezbrižnost in mlačnost slovenskih trgovcev 

mora prenehati. Sedaj so minili časi, ko bi smel slovenski trgovec 
z največjo malomarnostjo prezirati splošno narodno gibanje. Slo
venski trgovec sedaj ne sme več zlesti ponižno pod klop, kot bi 
se bal, da ga bo doletelo največje zasramovanje, če je kot Slovenec 
— trgovec. Napočili so slovenskemu trgovstvu drugi časi in naše 
trgovce je doletela važna naloga, da bodo morali stopati odslej v 
prvih vrstah narodnih bojevnikov. Sramota bi bila za naše trgovce, 
ko bi celo ob takem prevratu ne zapustili dosedanje pasivnosti 
ter ne hoteli z odločnim nastopom priskočiti na pomoč onim, ki 
so. v novi obliki započeli boj za osamosvojo našega naroda. Menda 
mora pač vsak slovenski trgovec že z ozirom na krepko se raz
vijajočo trgovsko organizacijo „Merkur“ priti do izpoznanja, da 
pripada onemu važnemu stanu, od katerega je ponajveč odvisna 
bodočnost slovenskega naroda. Slovenski trgovci naj pokažejo z 
odločnim nastopom, da se bodo ravnali naprej po onem navodilu, 
ki narekuje neizprosen boj nemški trgovini in nemškemu kapitalu. 
Naj poneha sedaj v slovenskih trgovcih ona grda zavist, ki so jo 
le prepogosto gojili v svojem srcu napram kolegom, ki so si slu
čajno vsled večje podjetnosti utrdili svoje gmotno stališče. Naj bi 
se ne opažala več pri naših trgovcih ona vsega obsojanja vredna 
navada, da bi se dajala prednost izdelkom nemške ali druge ne
slovenske industrije samo radi tega, ker se slovenskega industri
jalca že a priori smatra za manjvrednega ali ker se ga namenoma 
noče podpirati. Opustite, slovenski trgovci, grdo zavist in nevošč
ljivost napram slovenskim kolegom in skušajte po svojih močeh 
okrepiti ugled in moč slehernega slovenskega podjetnika. Če na
ročate blago pri slovenskem tovarnarju, ne mislite pri tem, da 
podpirate svojega nasprotnika, temveč pokažite odkrito, da se 
hočete odslej z vnemo truditi za napredek slovenske trgovine in 
industrije. Opustite vse malenkostne pomisleke in pričnite s trdno 
voljo izpodrivati nemško blago s slovenskim. Gotovo ne boste 
naleteli pri tem na nepremagljive ovire in Vaše zadoščenje bo 
tedaj tem popolnejše, ko boste opazili, da Vaš trud ni bil zaman. 
V prvi vrsti podpirajte že obstoječa slovenska podjetja in skušajte 
njih izdelke za vselej uvesti namesto drugih neslovenskih, ki se 
jih je ponujalo Vam do sedaj in se jih še bo. Podpirajte dalje one 
slovenske tvrdke, ki prispevajo slovenskemu trgovskemu društvu 
„Merkur“ in drugim narodnim društvom. Med temi navajamo 
izrecno „Prvo jugoslovansko tovarno za kavne surogate“ v Ljub
ljani, katere špecialiteta „Zvezdna“ cikorija je že po vseh sloven
skih pokrajinah dobro znana in katera more v vsakem oziru tekmo
vati s podobnim tujim blagom. Taka slovenska podjetja priporočamo 
našim trgovcem in jih pozivljemo, da jim redno pošiljajo svoja 
naročila Pri takih solidnih podjetjih naj naročajo v bodoče potrebno 
blago ter naj ne pozabijo pri tem, da niso še storili svoje dolž
nosti, če kupijo le neznaten del potrebnega blaga pri slovenski 
tvrdki, ostalo veliko večino pa pri nasprotni nemški ali neslovenski.

Mestna hranilnica ljubljanska išče uradnika. O tozadev
nem oglasu v „Sl. N.“ moramo nekaj izpregovoriti, ker nam je 
popolnoma neumljivo, zakaj se reflektira le na take prosilce, ki mo
rejo dokazati, da so dovršili z dobrim uspehom celo gimnazijo ali 
pa celo realko, ne pa tudi na take prosilce, ki so dovršili trgovsko 
akademijo. Istina je, da so ti manj „klasično“ izobraženi, zato pa 
bolj praktično. Bančni zavodi potrebujejo bolj brihtne glave, kakor 
pa kaka posojilnica in vendar se njih uradništvo rekrutira v prvi

13*
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vrsti iz trgovskih akademikov, ker le ti tvorijo teoretično primerno 
predizobražen materijal. Torej gospodje v bodoče manj birokratizma. 
Še teh malo slovenskih trgovskih akademikov, kar jih imamo, ne 
more dobiti doma take službe, za katero imajo primerno izobrazbo, 
ako nimajo dobre protekcije. A.

Zaloge mineralnih vod v Ljubljani so bile doslej v rokah 
nemških trgovcev. Zdaj je pa prevzel tako zalogo Slovenec 
A. Šarabon, ki ga priporočamo trgovcem. Več glej današnji 
inserat.

Društvene vesti.
Slovensko trgovsko društvo „Merkur“ v Ljubljani je

stanovska organizacija, ki zastopa stanovske interese slovenskega 
trgovstva. Društvo izdaja svoje glasilo „Trgovski Vestnik“ ter 
strokovne knjige; vzdržuje čitalnico in knjižnico; prireja strokovne 
tečaje, poučna predavanja ter trgovske shode. Društvo zbira zaklad 
za „Trgovski dom“. Društvo ima lastno posredovalnico služb, ki 
posluje za delodajalce brezplačno ; delojemalci plačajo za posredo
vanje, če so člani 1 K, sicer 2 K- Društvo daje brezplačno vsako
vrstna pravna in druga pojasnila svojim članom in preskrbuje pre
vode iz tujih jezikov. Članarina znaša za redne člane 12 K, za 
podporne 8 K na leto. Ustanovni člani plačajo 200 K. Člani dobi
vajo društveno glasilo brezplačno, sicer pa znaša letna naročnina 
5 K. Slovenski trgovci in trgovski sotrudniki, oklenite se te sta
novske organizacije!

Slovenski trgovci so se začeli probujati. Kakor je vse 
slovenske sloje prešinila odločna misel, da je treba nositi slovenski 
denar samo Slovencem, ako hočemo postati gospodarsko neodvisni 
od Nemcev, tako so se tudi naši trgovci pričeli ravnati po geslu, 
naj se podpira pred vsem slovenska, oziroma slovanska industrija. 
Slovenci nimamo razvite industrije, a kolikor je imamo, je spo
sobna najlepšega napredka. Zato so uvideli slovenski trgovci, da 
je treba podpirati vsaj ono domačo, industrijo, ki že obstoji in pri 
tej naročati potrebno blago. Tako je došla „Prvi jugoslovanski 
tovarni za kavne surogate“ v Ljubljani že cela vrsta do
pisov iz vseh slovenskih pokrajin, s katerimi ji trgovci poročajo, da 
so popolnoma opustili prodajo izdelkov nemških tvrd in da bodo 
razpečavali odslej le slovensko „Zvezdno“ cikorijo. Želeti bi bilo, 
da vsi slovenski trgovci brez izjeme slede temu lepemu zgledu in 
s tem praktično podpirajo gibanje, ki naj dovede slovenski narod 
do lepše bodočnosti. S strani odjemalcev jim ni pričakovati nobe
nega odpora, ker slovenski kupovalci sami zahtevajo, naj se jim 
da slovensko blago.

Darilo. Mesto razsvetljave dne 2. t. m. povodom cesarskega 
jubileja je naše društvo darovalo za stradajoče visokošolce na Du
naju 50 K. *

Slovensko eno in dvostavno knjigovodstvo je izšlo. Za
ložilo in izdalo je knjigo naše društvo in jo je tudi naravnost pri 
društvu naročiti. Knjiga, ki jo je spisal računski revident Ivan 
Vole in obsega 300 tiskanih strani in stane v platno vezana s 
poštnino vred 4'80 K- Naj si to prepotrebno knjigo omisli vsakdo. 
Posebno priporočamo trgovcem na deželi, da knjigo nabavijo tudi 
kot novoletno darilo svojim nastavljencem in učencem, katerim ni 
bila dana prilika obiskovati trgovskih šol.

*

Trgovsko obrtni shod v Mariboru je bil dne 6. t. m. V
imenu našega društva se je shoda udeležil g. dr. Gregor Žerjav, 
ki je govoril o slovenskem gospodarskem pokretu v zadnji dobi.

G. dr. Žerjavu izrekamo za njegovo požrtvovalnost najiskrenejšo 
zahvalo.

Čeke so poslali: Fran Guštin, Metlika, H. Kenda, Ljub
ljana, L. Lavš, Tržič, Fr. Švigelj, Breg in J. Žmavc, Rajhenburg, 
Ivan Kranjc, Borovnica, Jo s. Verbič, Bistra, Milan Žni
deršič, Matenja vas.

Himen. Poročil se je dne 16. novembra dolgoletni član 
našega društva g. Albin Novak, trgovec v Sinči vesi na Koroškem 
z gospico Angelo dr. P e to v ar j evo. Naše najiskrenejše čestitke!

Odlikovanje povodom jubileja. Odlikovana sta bila z redom 
železne krone velerodni gospod Josip Lenarčič, tovarnar in pred
sednik trgovske in obrtniške zbornice in s Franc Jožefovim redom 
gospod Vinko Majdič, tovarnar in svetnik trgovske in obrtniške 
zbornice. Odbor je obema odlikovancema, ki sta že tako obilokrat 
pokazala posebno naklonjenost našemu društvu, najiskreneje čestital.

*
Podpora. Slavna trgovska in obrtniška zbornica je podelila 

v seji dne 10 t. m. našemu društvu 500 K podpore za leto 1908. 
Naša najtoplejša zahvala !

*

Občni zbor našega društva bo v nedeljo, dne 24. janu
arja 1909 ob 10. dopoldne v društvenih prostorih.

Sestanek članov našega društva bo v nedeljo, dne 3. ja
nuarja ob 10. dopoldne v društvenih prostorih. Razpravljalo in po
svetovalo se bo o sestavi Statuta za podporni zaklad. Prosimo, da 
se člani sestanka v mnogobrojnem številu udeleže.

*
Predavanje v Celju. V soboto, dne 12. t. m. je imel na 

prošnjo slov. trgovskega društva v Celju g. dr. Rudolf Marn v 
Celju predavanje. Predaval je: „O službenih pogodbah v trgovini“. 
„Kaj se zahteva od oseb, ki hočejo postati samostojni trgovci in 
o dokazu usposobljenosti“. „O občni pridobnini in o volitvah v 
pridobninske komisije.“ *

Odborova seja dne 13. t. m. Navzoča podpredsednika gosp. 
Lilleg in Drčar ter 11 odbornikov; overovatelja zapisnika: 
gg. Novak in Kessler. Poleg v posebnih noticah označenih 
naznanil predsedstva se je vzel na znanje dopis nekega trgovca v 
Postojni glede gospodarskega delovanja. Dvema visokošolskima 
društvoma se dovoli na njih prošnjo brezplačno vpošiljanje „Vest
nika“. Tajnikovo poročilo, ki izkazuje 129 poslovnih številk, se 
vzame na znanje, na njegov predlog se sprejme 17 novih članov. 
Gospod dr. Windischer je poročal o podpornem skladu in je 
bil sprejet njegov predlog, da se skliče sestanek za posvetovanje 
o štatutu tega sklada. Določil se je dan za občni zbor in za se
stanek glede posvetovanja o štatutu za podporni fond.

*

Pretekli teden se je mudil v Ljubljani dr. Josip Zavodny, 
tajnik eksportnega društva za Češko, Moravsko in Slezijo v Pragi, 
ki je prišel v Ljubljano, da se pouči o naših trgovskih razmerah. 
V imenu našega društva mu je dal potrebna navodila in pojasnila 
g. dr. Fr. Windischer. *

Današnji številki našega lista in sicer samo trgovcem je 
priložen cenik tvrdke dr. Fr. Zatka, tovarne za gorčico v Karlinu, 
nakar interesente posebno opozarjamo.

Izkaz društvene posredovalnice. Sprejmo se: 2 knjigovodja 
in korespondenta, 1 poslovodja, 1 potnik, 2 kontorista, 13 pomoč-
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nikov mešane stroke, 3 pomočniki špecerijske stroke, 1 pomočnik 
manufakturne stroke, 1 pomočnik železninarske stroke, 2 konto- 
ristinji, 4 blagajničarke, 2 prodajalki, 4 učenci. Službe iščejo : 
3 knjigovodji in korespondenti, 2 poslovodja, 2 potnika, 2 konto- 
rista, 19 pomočnikov mešarie stroke, 8 pomočnikov špecerijske- 
stroke, 3 pomočniki manufakturne stroke, 2 pomočnika železni
narske stroke, 2 pomočnika modne in galant, stroke, 12 kontoristinj, 
9 blagajničark, 7 prodajalk. Posredovalnica posluje za delodajalce 
popolnoma brezplačno, za delojemalce pa proti majhni odškodnini.

Trgovsko bolniško in podporno društvo 
v Ljubljani.

Seja dne 10. novembra 1908. 1. V društvo sta se sprejela 
2 redna člana in dva vajenca. 2. Obolenje je prijavilo 30 rednih 
članov, od katerih so bili sprejeti 3 člani v Leonišče. 3. Povračilo 
bolniških stroškov se je izplačalo 16 članom v znesku 1175'48K. 
Fakultativna podpora se je dovolila 2 članoma po 50 K. Raznih 
dopisov se je rešilo 45.

Trgovsko-obrtna zadruga v Ljubljani.
Meseca novembra je bilo vloženih . . . . . K 91.756-65

,, » „ » dvignjenih . . » 84.643-54
K 7.113 11

Saldo koncem oktobra................... » 385.950.28
„ „ novembra............................. . . K 393.063-39

Skupnega prometa koncem oktobra . . . . . K 14,580. 24-08

Književnost.
Za slovenske esperantiste. Na prvem zborovanju združenih 

slovanskih esperantistov ob priliki zadnjega svetovnega esp. kon
gresa v Draždanih se je pozdravljala z navdušenjem ustanovitev 
prvega slov. esp. krožka. Da izvrši naš krožek (Maribor ob parku 
1. III.) prvo svojo večjo nalogo, da izda namreč popolno slovnico esp. 
jezika za Slovence, se obračamo zopet na slavno občinstvo z nujno 
prošnjo, da nas podpira v večji meri ko doslej z naročili. Obračamo 
se posebno do slov. razumništva, z vso gotovostjo pa pričakujemo, 
da se prijavijo dotični p. n. gospodje, ki smo jim poslali tozadevne 
tiskovine, ki so pouzročili naši itak zelo suhi blagajni velike 
stroške. Povdarjamo pa še enkrat, da sprejemamo iz srca radi tudi 
naročila tistih, ki ne nameravajo postati esperantisti, ki pa podpro 
s svojim cenjenim naročilom naše stremljenje. (Knjiga bode stala 
2 K ter se razpošiljala po poštnem povzetju.)

*
Osnovni nauki o narodnem gospodarstvu. Spisal Valentin 

Žun, c. kr. finančni komisar. Založila Narodna knjigarna. Cena 3 K. 
Omenjeno knjigo označimo lahko kot učno knjigo za vsakega, ki 
mu še ni znana teorija narodnega gospodarstva. Narodno gospo
darstvo je veda in sicer za vsakega, ki hoče veljati za izobraženega, 
ena najpotrebnejših ved. Brez te vede .se ne more razumeti soci
jalni položaj človeške družbe in države in zlasti danes, ko se 
socijalno zboljšujejo vse uredbe in naprave, ko vse človeštvo sili 
na to, da se dosežejo dobre socijalne razmere v družbi kakor v 
državnem ustroju, je treba socijalni razvoj študirati na podlagi 
narodnega gospodarstva. Pričujoča knjiga nam na lahko umljiv 
način razlaga osnovne pojme narodnega gospodarstva in prihaja 
potem do predpogojev vspešnega razvoja gospodarstva sploh, zlasti 
z ozirom na naravo, prebivalstvo, državo, osebno svobodo in zasebno 
lastnino. Važno socijalno poglavje je produkcija in razmerje med 
delom in kapitalom, delitev dela in pomen strojev, konkurenca v

produkciji ter monopoli in karteli. Denar, kredit, trgovina in pro
metna sredstva so kot deli narodnega gospodarstva prav dobro 
razloženi. Pravtako potrebno je vsakemu Vedeti, kako se razdelijo 
človeški dohodki in način teh dohodkov, ki jih dobivamo iz pod
jetja, nepremičnin, glavnice in iz dela. Zavarovanju sploh in delav
skemu zavarovanju je posvečeno posebno poglavje. Vsakogar bo 
zanimal tudi zgodovinski razvoj narodnega gospodarstva, počenši 
s starim vekom do najnovejše dobe. Precej obširno ali vsaj v 
glavnih potezah so opisane teorije različnih nacijonalnih ekonomov 
ter zgodovina socijalizma v vseh oblikah kakor tudi pojmi o soci
jalni reformi na liberalni, socijalnodemokratski in krščanski podlagi. 
Knjigi je pridejano stvarno kazalo obenim z nemškim nazivanjem, 
ki bo služilo vsakemu lajiku kot dober tolmač njemu nerazumljivih 
izrazov. Kakor rečeno, je knjiga kot učna knjiga jako priporočljiva, 
in to tembolj, ker je edina te vrste v slovenskem slovstvu. Posa
mezne materije narodnega gospodarstva so nekatere sicer (n. pr. 
socijalizem na krščanski in socijalnodemokratični podlagi) že obširno 
obdelana, tudi kapital in kredit je že našel slovenske pisatelje, 
toda tako priročne, praktične knjige o narodnem gospodarstvu še 
nismo imeli. Delo je pregledno in umljivo sestavljeno in gre vsa

J zahvala pisatelju, ki si je dal mnogo truda. Priporočamo torej še 
enkrat najtopleje, zlasti onim, ki velikokrat besedičijo o pomenu 
narodnega gospodarstva, o socijalnih reformah itd., največkrat jim

' pa niti osnovni pojmi narodnega gospodarstva niso znani.
Dr. R. Marn.

Knjigovodstvo za dvorazredne trgovske šole. Josip 
Gasteiner-Ivan Vole. Založilo slovensko trgovsko društvo „Merkur“. 
Knjiga obsega popolno knjigovodstvo, služila bo tako šolskemu 

I pouku kakor zasebnemu študiju izborno. Vsebina knjige je jako 
j bogata in obsega sledeča poglavja: Vsebina: A. Uvod: Pojem in 
I namen knjigovodstva. Zakonska določila glede trgovskih knjig.
J Razlaga najobičajnejših knjigovodstvenih izrazov. B. Enostavno 
j knjigovodstvo: Teorija enostavnega knjigovodstva. Popis imo

vine. Blagajniška knjiga. Dnevnik. Glavna knjiga. Pomožne knjige. 
Zaključek knjig (letni zaključek.) C. Knjigovodstvo v trgo
vinah na drobno. D. Dvostavno knjigovodstvo: Teorija 
dvostavnega knjigovodstva. Najvažnejši računi. Blagajniška knjiga. 
Prvopisna knjiga. Glavna knjiga. Mesečni zaključek. Letni zaključek. 
Otvoritev glavne knjige. Dnevnik. Knjiga tekočih računov. Tekoči 
računi. I. nadaljevalni način. II. povratni način. III. stopnjasti način. 
Zaključek čekovnih računov pri poštni hranilnici. E. Enome
sečni kupčijski načrt za trgovino s kolonijalnim 
blagom na debelo in na drobno. Vknjižba po načelih 
enostavnega knjigovodstva. Vknjižba po načelih dvostavnega 
knjigovodstva. F. Vknjiževanje deviz in efektov. Vzorec 
skontra o devizah. Vzorec skontra o efektih. Register o kup
čijskih slučajih, podvrženih prometnemu davku od efektov. 
G. Javna trgovska družba H. Opravniško in kon
signacijsko podjetje: Opravniški nakup. Opravniška prodaja. 
7. Odpravniško podjetje: Priročna knjiga o voznini. Priročna 
knjiga o frankaturi in povzetju. Odpravna knjiga. K- Ameri- 
kansko knjigovodstvo! Dnevnik — glavna knjiga. Z.. Kup
čijski načrti za vkjiževanje po načelih enostavnega 
in dvostavnega knjigovodstva: I. Dvomesečni kupčijski 
načrt za trgovino na debelo, spojeno z nadrobno trgovino. II. Dvo
mesečni kupčijski načrt (Zaključek pri tvrdki posameznega trgovca. 
Predaja podjetja in zaključek pri javni trgovski družbi). III. Tri
mesečni kupčijski načrt za blagovno, bančno, opravniško in od
pravniško podjetje (javna trgovska družba) na Dunaju. Cena v 
platno vezani knjigi, ki ima 300 strani, je 4 K 50 vin., po pošti 
30 vin. več. Slovenci! sezite po tej knjigi, ki smo jo
tako dolgo pogrešali!
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Slovenski Trgovski Vestnik.
Glasilo slov. trgovskega društva ,,Merkur“, „Slov. trgovskega 
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.

Vsebina :
i 1.) .Podporni zaklad trgovskega društva „Merkur“.

2. ) Praktiška geologija.
3. ) Kako se moramo informirati.
4. ) Slovensko trgovsko društvo v Mariboru.
5. ) Raznoterosti :

Sedemdesetletnica Ivana Murnika. — Slovenskim 
trgovcem in rudniškim interesentom. — „Pogubna

gospodarska politika ob meji“. — O pariški modi. — 
Jubilej patentnega urada. — Nemška tvrdka Frank iz 
Zagreba še vedno izziva slovenske trgovce.

6. ) Društvene vesti.
7. ) Trgovsko bolniško in podporno društvo v

Ljubljani.
8. ) Oglasi?

 Izhaja petnajstega dne vsakega meseca. =—
*

Cena za celo leto pet kron. Posamezna številka 50 vinarjev.
Člani slovenskega trgovskega društva „Merkur“ in slovenskih trgovskih društev v Celju in Mariboru 

dobivajo list brezplačno.
Cena oglasom : Petit vrsta enega razpredelka stane pri enkratni objavi 25 h, pri dvakratni objavi 

20 h, pri trikratni objavi l5 h, pri šestkratni objavi 12 h in za celoletno objavo 10 h. Za oba razpre
delka velja dvojna cena.

Uredništvo in upravništvo: Ljubljana, „Narodni dom“.

Izdaja in zalaga slovensko trgovsko društvo „Merkur“.

Odgovorni urednik: Ivan Volk. Tisk „Narodne tiskarne“ v Ljubljani.
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SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega 
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.

Letnik VI. V Ljubljani, dne 15. januarja 1909. Št. 1.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom"!
Podporni zaklad trgovskega društva 

„Merkur“.
Več let že nabira naše društvo prispevke za pod

porni zaklad z namenom, da bo iz tega, kadar se 
nabere primerna glavnica, podpiralo podpore potrebne 
člane. Ker je ta zaklad dosegel že precejšnjo vsoto, je 
odbor sklenil na prihodnjem občnem zboru predlagati 
načrt pravil, po katerih bi se podporni zaklad izročil 
svojemu namenu. Predno je pa odbor ta načrt sestavil, 
je hotel slišati mnenje društvenih članov glede načina 
in oblike podpiranja in je v ta namen sklical 10. t. m. 
sestanek, ki je bil precej dobro obiskan.

Predsednik g. Lilleg je otvoril shod ter prosil 
g. dr. Windischerja, da poroča o točki, radi katere je 
odbor sklical sestanek.

Dr. Windischer je nato približno takole iz
vajal. Odbor vas je povabil na današnji sestanek, da 
poveste svoje želje in nasvete, po katerih naj se odbor 
ravna pri sestavi pravil za podporni zaklad, ki se bo 
letos oživotvoril. Stvar je dalekosežne važnosti, zato bo 
o nji odločil občni zbor, vendar je potrebno, da smo 
si v glavnih točkah že poprej na jasnem, kaj si člani 
najbolj žele. Odbor je v vsem svojem delovanju vedno 
stal na stališču, da stori le to, kar je članom koristno ; 
vedno mu je bilo edino vodilo, da deluje po željah in 
v korist svojih članov, zato lahko trdi, da ni nihče 
izrekel ene želje, ki bi se v odboru ne uvaževala in 
uresničila, ako je le bilo mogoče. Če nosi kdo v svojem 
srcu tajne želje ali če jih zaupa le ožjemu krogu svojih 
prijateljev, odbor ne more vedeti za to in se po teh 
željah tudi ne more ravnati.

Danes smo na tem, da aktivirano podporni zaklad, 
ki je narasel na okrog 9000 K in je namenjen, da pod
pira člane. Zgovoriti se moramo torej, kako naj 
se podpira in koga. Ali hočemo podpirati brezposelne 
in onemogle člane, ali ubožne rodbine umrlih članov? 
Kdaj naj se prične podpiranje in v kakem iznosu? O 
vsem tem nam povejte svoje želje, da se po njih se
stavijo pravila.

Pojasniti je tudi, zakaj smo šele zdaj prišli na 
oživotvorjenje podpornega zaklada. V odboru našega

društva so praktični ljudje, ki so stali na stališču, 
da je treba najprej nabrati primerno vsoto, iz katere 
se bodo potem dajale podpore, kajti priti v zadrego z 
dovoljevanjem podpor je kaj lahko, ako ni potrebnega 
denarja. Gotovo moramo najprej imeti vir, iz katerega 
zajemamo, sicer bi utegnili biti prisiljeni, po kratkem 
času povedati, da ne moremo naprej, ker manjka sredstev.

Pri tej priliki se mi zdi umestno, da se nekoliko 
dotaknem tudi društvenega delovanja. Odboru se edino 
to lahko očita, da ni delal kričeče reklame za svoje 
delovanje, niti v društvenem glasilu ne. Mirno in stvarno 
je šlo društvo svojo pot ter pridobilo v širši javnosti 
ugled slovenskemu trgovcu in ugled svoji organizaciji. 
Pridobilo si je pa tudi gmotno podlago, da bo lahko 
še iz rednih dohodkov podpiralo podporni zaklad.

Pomislimo le devet let nazaj ! Razen slovenskega 
trgovskega pevskega društva ni bilo nobene druge 
stanovske organizacije. Ustanovil se je „Merkur“ ter 
postal res ognjišče in središče slovenskega trgovstva. 
Svoje delovanje je razširil na vse slovenske dežele 
in njegovemu vnemanju je pripisati, da sta se usta
novili trgovski društvi v Celju in Mariboru, s katerima 
smo v tesnem stiku. Potrebo po organizaciji so čutili 
tudi trgovski sotrudniki ter ustanovili lastni društvi v 
Kranju in v Ljubljani.

„Merkur“ združuje v sebi trgovce in sotrudnike 
in zastopa koristi enih kakor drugih. „Merkur“ je zlasti 
ljubljanskemu trgovstvu priboril večjo veljavo in več 
vpliva. Poprej je par gospodov stopilo skupaj in ti so 
odločevali o trgovskih vprašanjih, zdaj je pa „Merkur“ 
prvi, ki sme govoriti v imenu slovenskega trgovstva.

Pred „Merkurjem“ nismo imeli niti prave trgovske 
pisave v slovenskem jeziku. V „Merkurjevih“ glasilih 
„Narodnogospodarski Vestnik“ in zdaj „Slovenski 
Trgovski Vestnik“ se je začelo delati, da imamo zdaj 
slovenski trgovski jezik. Kako malo trgovskih 
in obrtnih spisov je bilo pred 10 leti, zdaj smo v „Mer
kurju“ ustvarili že celo literaturo. To smo dosegli z 
lastnim listom in s koledarji. Naš koledar ni navadna 
zbirka seznamov, ampak zbirka praktičnih spisov za 
trgovce vseh strok. Koliko tvarine se je samo v kole
darjih obdelalo !
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In potem izdaja „Merkur“ strokovne knjige. 
Druge korporacije bi bile v interesu dežele in trgov
skega in obrtnega stanu poprej poklicane, da to store. I 
Izdali smo „Menično pravo“, ki se zdaj povsod 
rabi, kjer se to slovenski poučuje. Pred kratkim je 
izšlo krvavo potrebno „Knjigovodstvo“ ter za
mašilo občutno vrzel v naši strokovni literaturi.

V društvu imamo lepo in bogato knjižnico, lepo 
čitalnico z nebrojnimi časopisi. Društvo prireja učne 1 
tečaje in sicer take, kakor si jih člani sami žele.

Veliko ugodnosti in koristi imajo člani tudi od | 
pravnega sveta. Marsikomu smo že prihranili od
vetniške stroške. Prošnje za pojasnila in pravne svete 
se vsak dan množe in njih rešitev ni tako enostavna 
kakor bi si kdo mislil.

Naša društvena posredovalnica deluje izborno 
in ima ravno zato, ker je stanovska, najboljše uspehe. 
Pri prihodnjem občnem zboru bo odbor predlagal, da 
bo posredovalnica brezplačno posredovala za člane, 
čeprav stane vzdrževanje posredovalnice jako mnogo | 
denarja.

Naše društvo je bilo tudi tisti faktor, ki je po
klical v življenje trgovsko-obrtno zadrugo, ki je že 
mnogim mladim trgovskim nastavljencem omogočila 
etabliranje.

Društvo se je vedno zavzemalo za to, da se S 
trgovina varuje za izobražene trgovce, ne pa za 
vsakega, ki pade v trgovino iz kakega drugega 
stànu.

Da se je uvedel v Ljubljani tak nedeljski 
počitek, kakor ga nima nobeno drugo večje mesto ! 
v Avstriji, je gotovo devet desetin zasluge pripisati [ 
Merkurju. Tudi ureditev odpiranja in zapiranja 
trgovin se bo dosegla v splošno zadovoljstvo, o tem 
sem prepričan, samo treba je stvari, ki se tičejo dvoje- 
stranskih interesov, zlepa opraviti.

Lahko trdim, da ni organizacije na Kranjskem, 
ki bi v osmih letih toliko storila, kakor naše društvo. | 
Prve dve leti je „Merkur“ bil v slabem denarnem 
položaju, od leta 1903 pa smo tudi v denarno urejenih 
razmerah, kajti sklad za „Trgovski dom“ znaša okrog , 
15.000 K in podporni zaklad okrog 9000 K. Sploh ni j 
bilo stvari, da bi odbor ne ugodil članom, če so prišli 
k njemu. Skrbel je v vsakem oziru, da se je ugodilo 
njih željam, bodisi tudi glede zabave.

Potem je govornik razpravljal o tem, za kakšne 
podpore bi se lahko rabili dohodki podpornega zaklada. 
Je to brezposelnost, onemoglost, podpore vdovam in j 
sirotam. Podpirati bi bilo le člane in njih rodbine. 
Umestno bi bilo zahtevati, da je kdo gotovo dobo 
član, predno ima pravico do podpore. Za podpore bo 
porabljati obresti glavnice, primaknilo se bo pa lahko 
tudi primeren znesek iz rednih tekočih dohodkov. 
Odbor želi, da članstvo pove svoje želje.

Gospod Al. Lilleg se zahvali g. dr. Windischerju 
za obsežno poročilo in opozarja na važnost in korist 
trgovskega bolniškega podpornega društva v Ljubljani. 
To društvo nudi obilo ugodnosti obolelim, pa daje 
tudi podpore onemoglim. Slovenski trgovski nastav
ljenci se premalo zanimajo za to lepo napravo, morda 
40 "/„ ljublj. trgovskih sotrudnikov niso člani. Kar se 
tiče načina podpiranja pri društvu „Merkur“, se mu 
zdi najpotrebnejše podpirati brezposelnost. Za to ni 
skrbljeno.

V debato je nato poseglo več gospodov, med 
njimi: Volk, Janc, Golob, Oblak, Kostevec, 
ki so izražali svoje želje in stavili nasvete. Resumé 
debate je sledeči :

Podpira naj se:
1. brezposelne člane in sicer najdalje šest 

tednov tekom enega leta. Podpiranec se mora izkazati, 
da je bil vsaj šest mesecev društveni član. Za mlajše, 
šele oproščene trgovske sotrudnike zadostuje tri mesece;

2. onemogle člane, ako drugod ne dobivajo 
podpor. V prvi vrsti pridejo vpoštev oni, katerih 
trgovsko bolniško in podporno društvo ni hotelo spre
jeti za člane. Ti morajo biti najmanj tri leta društveni 
člani;

3. ubožne rodbine članov.
4. Podpore se dajo tudi v drugih oziravrednih 

slučajih, zlasti ako kak član ne more doplačati za časa 
brezposelnosti ali bolezni zapadlih prispevkov za pokoj
ninsko zavarovanje.

Gospod Jelačin je predlagal, da bi se del 
rednih dohodkov za „Trgovski dom“ porabil za pod
porni zaklad. V mislih ima zlasti prispevke od kave, 
ki jo prodaja v prid „Trgovskemu domu“; ti dohodki 
rastejo. Ta dohodek bi se seveda lahko zvišal, ako bi 
se člani še bolj zavzeli za prodajo te kave. Nasvet 
g. Jelačina je bil sprejet z navdušenjem, zlasti so ga 
odobravali trgovski sotrudniki.

Dr. Windischer je z veseljem pozdravil ta 
predlog ter priporočal, da bi člani s tem jako ojačili 
podporni zaklad. Dobro je sicer, da se nabira tudi za 
„Trgovski dom“, ker da ta rajši v ta namen, oni zopet 
v drugega. Oba sklada se bosta pa gotovo porabila v 
dobrodelni namen in v korist članov. Društvo ne na
merava, kakor je razširjena napačna misel, iz sklada 
za „Trgovski dom“ zgraditi kako palačo, ampak bo 
to dobrodelna naprava, služeča koristim članstva.

Predsednik g. Lilleg se je nato zahvalil za 
obilno udeležbo ter zaključil sestanek, poživljajoč, naj 
se člani v velikem številu udeleže občnega zbora, ki 
bo 24. januarja 1909. M.
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Praktiška geologija.
Dr. Karel Hinterlechner (Dunaj).

Uvod.
Geologija*) ima namen nas seznanjati:

1. s snovnimi lastnostmi,
2. z zgradbo in
3. z zgodovino naše zemlje.

Zaradi praktiške vrednosti prvega in vendar le 
bolj teoretiške**) drugega ter posebno tretjega momenta 
se hočemo pečati na tem mestu edino s snovnim 
vprašanjem. Na tem polju se stikata namreč včasih 
delokroga modernega trgovca-podjetnika in geologa- 
praktika.

Da se nas ne bode razumelo napačno, naj pri
pomnimo izrecno, da ne nameravamo obdelati toza
devnih vprašanj sistematiško na tem mestu. Naš namen 
je le podati najvažnejše splošne pojme ter navodila, 
kako se naj postopa pri prvih ukrepih, kadar se prične 
trgovec zanimati za kako rudo ali slično snov. Pre
prečiti neuspehe vsled popolne neinformiranosti, in 
povzdigniti podjetnost slovenskih trgovskih krogov pri 
rudniških vprašanjih, kolikor dovoljujejo to realne 
razmere — to so edini smotri tega spisa. Zato naj se 
ga presoja le raz to stališče. Teorije se bodemo do
taknili le tam, kjer se nam bo videlo to neobhodno 
potrebno.

Snovne lastnosti naše zemlje se tičejo v pretežni 
večini rudnin ali mineralov.

Rudnine imenujemo neorganska, trda, le redko 
kapljiva, naravna telesa, ki niso zmesi, in ki so nastala 
brez človeškega vpliva ali kakega organskega procesa. 
Neko izjemno stališče zavzemajo pri tem : premog, ka
meno olje, asfalt in sorodne snovi. Rudnine, ki sestoje 
samo ali vsaj deloma iz težkih kovin, — ki so zlato, 
srebro, živo srebro, baker, železo, platin itd. — nazivlje 
teoretiški mineralog posebej kot rude (das Erz).

V delnem nasprotju z mineralogijo imenuje (prak
tički) nauk o rudiščih (Erzlagerstättenlehre) sploh 
vse rudninske snovi rude, ki sestoje vsaj deloma iz 
kake kovine in iz katerih smo v stanu dobivati v ve
liki meri in z gmotnim uspehom kovin ali 
njihovih spojin. V nastopnem bomo rabili izraz rude 
edino le v tem poslednjem zmislu, ki tedaj ne zahteva, 
da je ruda posamezen mineral, temveč se zadovoljuje 
tudi z mineralnimi zmesmi. Pripomnimo naj še, da 
pri tem niti ne gre le za težke kovine, temveč za 
kovine sploh.

Razen tega prištevamo rudam tudi vse one 
rudninske snovi, iz katerih smo v stanu dobivati

*) Gè (grško) zemlja, svet; lògos (gr.) beseda, veda.
*!l) Temu članku paralelen spis teoretiške vsebine je pričel 

izhajati ravnokar v mesečniku „Slovan“ (Založništvo D. Hribarja 
v Ljubljani).

potom današnje tehnike v velikem in z gmotnim 
uspehom žvepla in žveplene kisline.

I.
Pri vsakem rudniškem podjetju razlikujemo lahko 

dva stadija: 1. predpriprave in 2. metodiško-raci- 
jonalno obdelovanje.

Predpriprave imenujemo tu vse ono, kar mora 
ukreniti (namišljeni) bodoči rudniški posestnik še predno 
se odloči financirati kako tozadevno podjetje.

Med predpriprave spada vsled tega, kakor bo
demo videli, v prvi vrsti geološka informacija, s katero 
se mislimo pečati. V prvi vrsti to storimo tem lažje 
zaradi tega, ker je drugi stadij itak izrazito trgov
skega značaja.

Kdor hoče pričeti obdelovati kako rudišče meto- 
diško-racijonalno, mora biti popolnoma na jasnem s 
sledečimi 4 vprašanji, ki se tičejo :

a) geološke zveze rudišča,
b) njegove oblike,
c) njegove vsebine in
d) postanka rudišča.

a) Geološka zveza kakega rudišča vsebuje 
vprašanje, v kakšnem razmerju so njegove rude napram 
okolici, ki jo ne prištevamo več rudišču. Da potrebuje 
presojevalec pri tem studiju najtemeljitejšega geološkega 
znanja, se razume samo ob sebi. Ker bi bila popolna 
razlaga tega' momenta docela geološko-teoretska in 
veliko preobširna, zato ne sodi tu sem. Omenimo naj 
pa, da nam služijo tozadevna spoznanja 1. v to, da 
vemo, kako zasledovati specijalno rudišče in 2. da vemo, 
na kaj imamo paziti, če hočemo zaslediti v istem kraju 
kako novo, tedaj še neznano, analogno. Druga točka 
postane prelahko eminentno važna a) z ozirom na 
rudniško pravo odnosno ji) na nasprotno konkurenco.

b) in c) Vprašanje po obliki in vsebini je 
merodajno, ker se da izračunati približno vsebino 
kakega rudišča s tozadevnimi dati. Vsebina pa odločuje 
med drugim : a) koliko se sme investirati oziroma ji) se 
li sme podjetje sploh financirati ali ne.

d) Postanek kakega rudišča se vidi morda na 
prvi pogled kot popolnoma teoretiško vprašanje; vkljub 
temu mu pa moramo pripisovati zelo veliko važnost 
tudi v praktiškem oziru, Kakor geološka zveza kakega 
rudišča, tako natri ovaja namreč tudi a) odgovor na 
vprašanje o postanku analogna, sorodna rudišča v 
istem kraju. Toda še več! Ako si hočemo ustvariti 
docela jasno sliko kakega rudišča, moramo priti ß) tudi 
do eventualnega spoznanja, kakšno je rudišče v glo
bočini. Ta moment je neštetokrat v najožjem stiku 
s celo vrsto vprašanj, ki se nanašajo na finance pod
jetja. Ker potrebujemo tu obširnega geološko-kemijskega 
znanja, naj tudi te zadeve ne zasledujemo več dalje.
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Da je v stanu si ustvariti predvsem praktiški 
geolog jasno sliko o vseh teh zadevah in zato tudi 
o rentabiliteti kakega rudišča, to spoznanje je prodrlo 
dandanes že v najširše kroge. Zelo megleni so pa še 
sedaj oni pojmi, ki se tičejo vprašanj, kakor so: 1. Kaj 
naj stori stranka najprej, ko se prične zanimati za kak 
rudiščni objekt? 2. Kaj naj stori stranka z ozirom na 
lastno korist, predno povabi geologa, ki ji naj preišče 
rudišče ter jo pouči z ozirom na spredaj navedene 
momente.

Zato, in da se morejo poučiti tudi popolno ne
informirani krogi, naj pojasnimo v nastopnem najele- 
mentarnejše tozadevno vprašanje.

Kdor je imel opraviti kaj več v rudniških zadevah 
s širšo javnostjo, vé, da si marsikdo ni na jasnem niti 
s pojmom ruda. Meni se je pripetil n. pr. pred dvemi 
leti sledeči slučaj. Obišče me nek dunajski veletržec 
ter me povabi, da si ogledam neko „rudišče“ na Češkem. 
Stvar naju je stala vsakega tri dni časa; in uspeh? 
Snov, ki jo je smatrala stranka za rudo, je bila čisto 
navadna rudnina, brez vsake tehniške vrednosti, 
takozvano „mačje srebro“ (znanstveno muskorit ali 
kalijeva sljuda)!

Da ne doživi stranka takega ali enakega razoča
ranja poleg p r ece j šn j i h stroškov, bi svetovali vsa
komur, ki ni poznavalec rudnin oziroma rud, da 
naprosi, ne da bi obešala stvari na veliki zvon, 
osebo svoje bližnje okolice primernega pojasnila.

Če se tozadevna informacija ne bi videla stranki 
zanesljiva, ali če sploh ne bi imela nikakega zaupnika, 
naj se pa vsaj najprej informativno obrne do 
kakega znanstvenega zavoda ali znanega geologa. 
Na Dunaju je več zavodov, ki dajo tozadevna po
jasnila; omenimo naj:

1. „c. kr. geološki državni zavod“*); zavod kot 
tak ali posamezni njegovi uradniki;

2. „c. kr. glavni poskusni zavod“**);
3. „c. kr. tehnološki obrtni muzej“***) in še drugi.
Vsaj za geološki državni zavod smemo tudi

pripomniti, da nima plačati stranka za tozadevne i n - 
formacije ne vinarja, če priloži znamke za odgovor.

Samoobsebi se seveda razume, da mora stranka 
vposlati množico 300 do 500 g dotične rude, za katero 
se zanima. Le redko smo namreč v stanu odgovoriti 
na stavljeno vprašanje, ne da bi videli snovi.

S tem, da naj predloži stranka primerno množino 
snovi, ki jo zanima, postavljena je pred vprašanje: 
Kako izbrati materijal? Prav lahko se namreč 
zgodi, da prezre nestrokovnjak ravno najznačilnejše 
momente, v tem ko pazi na vse mogoče postranske 
stvari. Skušnja uči, da je to celo navadno.

*) III. okraj, Rasumofskygasse 23.
**) III. okraj, Heumarkt 1 (poslopje novčnega urada).

***) IX. 2. okraj, Währingerstrasse 59.

V tem oziru naslednja pojasnila.
Zgornje plasti, to je vso oranico, najprej odstrani, 

kjer slutiš rudo, v kameneni njeni podlagi pa napravi 
plitev jarek — preko vsega rudišča. Snov, ki jo na
koplješ iz jarka na ta način, zdrobi v kose, premešaj 
ter razdeli v štiri dele z lopato. Iz dveh od vseh štirih 
kvadrantov, ki jih dobiš na omenjeni način, odstrani 
ves materijah Snov ostalih dveh kvadrantov premešaj 
nanovo prav dobro, razdeli jo zopet v štiri kvadrante 
in postopaj z njo sploh kakor pri prvi delitvi. To delo 
nadaljuj na opisani način tako dolgo, da ostane od 
vsega kakor rečeno kakih 300 do 500 gramov.

Če ne vemo, kako se razteza rudišče, potem naj 
odstrani lajik kakor prej, predvsem oranico. Mesto da 
bi pa izkopal en sam jarek, izkopati mora sedaj dva, 
ki naj stojita drug na drugem navpično. V vseh drugih 
ozirih se postopa kakor smo opisali zgoraj.

Mesto, kjer se je postopalo na ta način, in smer 
obeh jarkov, zaznamenuj precizno v specijalni karti v 
merilu 1:75.000. Vse skupaj predloži izvedencem.

Na podlagi takih podatkov sme pričakovati stranka 
vsaj od c. kr. geološkega državnega zavoda ah njegovih 
uradnikov vedno — sicer neobveznih, a kolikor je 
iz daljave mogoče reči — zanesljivih nasvetov, kako 
postopati dalje. Če ni na vsej stvari nič, sme biti 
uverjen vsakateri, da se mu ne napravi prav nobenih 
stroškov. V nasprotnem slučaju se pa mora seveda 
dogovoriti s kakim geologom, da mu rudišče preišče 
natančno.

Da se pričenjajo v tem stadiju stroški za pri
zadeto stranko, je samo obsebi razumljivo. Ker pa 
stvar še nikakor ni neovržnogotovo ugodna, zato si 
štejemo v dolžnost opozoriti, da presodi vsakdo na
tančno svoje gmotne sile. Včasih čutijo ljudje tudi 
razmeroma male izgube precej dolgo!

Zato je morda ravno tu najtopleje priporočati 
ustanovitev malih družb. V neugodnem slučaju nima 
nobena od strank, ki se zanimajo za stvar, preveč 
izgube; ako stoje stvari ugodno, se pa rabi itak toliko 
kapitala, kakor ga imajo le malokateri posamezniki 
med nami. (Dalje prih.)

Kako se moramo informirati.
V nekem prejšnjem članku smo govorili o po

menu kreditnih informacij in informacijskih pisarn. 
Danes pa hočemo nekoliko pokazati, kako se moramo 
informirati o premoženjskih razmerah iskalca kredita.

Z rastočim prometom in naraščajočo trgovino 
raste tudi izkoriščanje kredita, ker danes ni trgovca, 
ki bi lahko brez kredita izhajal. Konkurenca pa sili 
nele trgovca, da išče na več straneh kredit, ampak 
sili tudi tovarnarja, grosista in vsakega, ki mora delati
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z odjemalci, da si išče novih odjemalcev in novih 
odjemališč.

Ako je količkaj previden, se bo o vsakem novem 
odjemalcu povprašal, kako in kaj, ker vsak se trudi, 
da je le z dobrimi tvrdkami v trgovski zvezi. Ako I 
tedaj dobi tovarnar ali grosist naročilo trgovca, s 
katerim še ni bil v kupčijski zvezi, se bo gotovo 
poprej informiral o razmerah naročnika, predno bo | 
njegovo naročilo izvršil. Recimo pa, dà sta že bila v 
zvezi in grosist pozna svojega odjemalca, da je vreden 
kredita do 1000 kron. Ali sedaj pa zahteva ta odje
malec kredita do 3000 kron. Tudi v tem slučaju se 
bo vsak previden trgovec povprašal, ali lahko svojemu 
odjemalcu dovoli tudi večji kredit.

O tem ali onem trgovcu začnejo krožiti neugodne 
govorice. Tudi v tem slučaju bomo poizvedeli na 
merodajnem mestu, ali so take govorice osnovane, 
kako so nastale in ali ni naša terjatev, ki jo imamo j 
pri dotičnem trgovcu, v kaki nevarnosti.

Odjemalec, ki je na glasu imovitega in dobro | 
akreditiranega trgovca, ki je vedno točno plačeval, 1 
navadno z odbitkom skonta, postane naenkrat počasen 
in nereden plačnik. Račune pusti odprte čez rok. To | 
se nam seveda čudno zdi in po daljšem, brezvspešnem ] 
čakanju ga počastimo z zelo ponižnim pismom, s 
katerim si dovoljujemo ga opozoriti na zapadle, a še 
neporavnane račune, obenem ga pa prosimo za na- 
daljna cenj. naročila. Toda pismo ni imelo zaželjenega j 
vspeha, od nikoder ni ne denarja, ne kakega odgovora j 
tudi ne kakega naročila. Tega odjemalca kratkomalo 
ostreje terjati si ne upamo, ker vsak, tudi najtrdnejši 
trgovec včasih lahko pride v položaj, da mora porav
navo računov svojih dobaviteljev nekoliko zavleči, ker 
je recimo zidal in tako porabil veliko denarja, ali je 
sam izgubil večji znesek, ali je moral posebno veliko 
kreditirati in ne more dobiti denarja itd. Vedno veliko 
kreditiranega ima trgovec na deželi in dobi denar na
vadno enkrat v letu, ko proda kmetovalec svoje pri
delke, sicer pa mora trgovec celo leto čakati. Pa tudi 
tisti trgovec, ki ima „fine“ odjemalce, ni veliko na 
boljem, ker bolj so odjemalci „nobel“, dalj časa osta- i 
nejo dolžni. Ako tedaj tak trgovec ni posestnik večje 
razpoložne glavnice, pride lahko v mučni položaj', da 
mora rok za račune nekoliko podaljšati. Da bi takega 
trgovca, ki je sicer vedno točen, pa postane vsled 
neugodnih okolščin nekoliko počasen, kratkomalo ostro 
terjali ali celo tožili, ne gre, ampak se bomo poprej 
povprašali, kako kaj stoji in kaj je vzrok njegove 
netočnosti.

Navedli smo le nekaj slučajev, v katerih nastopi 
potreba se informirati o premoženjskih razmerah odje
malca. Da dobimo informacije, povprašamo ali infor
macijske pisarne ali pa druge zanesljive tvrdke in 
osebe. Informacijske pisarne ne igrajo pri nas posebne

vloge in tudi ne zaslužijo posebnega vpoštevanja, ker 
domačega takega podjetja nimamo, tuje pa naših 
razmer ne poznajo, delajo z zaupniki, ki pa velikokrat 
niso naklonjeni slovenskemu trgovcu. Zategadelj pro
simo poročil take osebe, o katerih mislimo, da poznajo 
premoženjske razmere, zanesljivost in vrednost iskalca 
kredita. V važnejših slučajih povprašamo pri dveh in 
ako se poročila stvarno razlikujejo, povprašamo še pri 
tretjem. Odjemalci, ki naročijo prvikrat pri kakem 
dobavitelju, navadno navedejo takozvane „reference“, 
to so znane tvrdke ali osebe, katere poznajo naročnika 
in pri katerih se dobavitelj lahko informira.

Precej težko je dobiti zanesljiva poročila o polo
žaju odjemalca. Naš trgovec je še precej občutljiv in 
se čuti takoj žaljenega, ako se povprašuje o njegovih 
razmerah. Vsak prikriva kolikor le mogoče svoj položaj. 
Gotovo je, da ni nikomur po volji, ako kdo drugi 
gleda v njegove liste, vendar moramo zastopati sta
lišče, da kdor išče zaupanja drugih, mora drugemu 
tudi pokazati, na kaj ta lahko zida svoje zaupanje.

Na Kranjskem igra vrh drugega še strankarstvo 
večjo ulogo, kakor pa premoženjske razmere. Kleri
kalizem in liberalizem sta ustvarila kaj nezdrave raz
mere, ki se zrcalijo tudi v informacijah. Poročila so 
pa tudi zategadelj nepopolna, ker je jako težko ali 
skoraj nemogoče komu pogledati v „žep“, to je, kon
statirati, koliko ima premoženja, kako gre kupčija, 
komu zaupa itd. Sploh nemogoče pa je komu pogle
dati v „srce“. Slučaji kažejo prepogosto, da ta, ki je 
bil včeraj največji poštenjak, ki je užival vse spošto
vanje in zaupanje, ki je točno plačeval, kar je bil 
dolžan, danes stori namenoma korak, s katerim oško
duje vse upnike. Koliko jih vzame nenadoma „noč“, 
ali Amerika, o katerih se je mislilo, da so poštenjaki 
prve vrste in so se kot taki delali in poslovali vse
povsod pravilno. Kolikrat se nenadoma zgrudi velika 
banka, kateri so zaupali svoj denar tudi največji pre- 
vidneži. Kdo je vedel, da so se vršile defravdacije ali 
poneverjenja, ki so povzročile propad podjetja.

Vsaka informacija nam zategadelj more povedati 
le to, kar se je že zgodilo, nam slikati v prvi vrsti 
preteklost in le nekaj sedanjosti, bodočnost nam je 
prikrita.

Ker je dajatev informacij le čin prijaznosti, za
tegadelj moramo prositi za poročilo posebno vljudno 
ter izreči že naprej zahvalo. Običajno se izreče tudi 
zagotovitev, da se bo informacija porabila tajno in 
brez vsake obveznosti za dajalca informacije. Pismo 
se zaključi z opazko, da smo vedno pripravljeni za 
protiuslugo.

Tvrdko (ime), o kateri povprašamo, ne imenujemo 
v pismu, ampak se napiše na posebnem lističu, ki se 
potem prilepi z enim koncem na pismu, ali se pa 
ime napiše na spodnjem levem voglu pisma, da
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prejemnik pisma ime lahko odreže, ali pa se napiše na 
strani drugega lista. To naredimo zategadelj, da do
tični, pri katerem povprašamo, lahko prikrije dotično 
ime. Navadno trgovec reši taka pisma sam, da osobje 
sploh nič ne zna o tej kolikor toliko kočljivi zadevi.

Preidimo sedaj na to, kako odgovarjamo na kre
ditna informacijska vprašanja. Ker se s takimi vprašanji 
apeluje na naše resnicoljubje in nepristranost, je naša 
moralna dolžnost poročati nepristransko to, kar nam 
je znano. Poročilo moramo sestaviti previdno in strogo 
resnično. Vsako pretiravanje, kakor v ugodni tako 
neugodni smeri, je nedopustno. Krožeče govorice je 
navesti kot take. Opustiti se morajo vsakorsna nami- 
gavanja, iz katerih se ne da sklepati na nobeno 
stran, ali prejemnik poročila lahko napačno sklepa. 
Ako nisi povsem zanesljivo poučen, raje odkloni in
formacijo, kakor pa da daš informacijo, ki je napačna. 
Posebno previden moraš biti, ako se prosi, da izrečno 
navedeš vsoto, ki se po tvojem mnenju lahko zaupa. 
Tak odgovor se navadno ne da, ker ako imenuješ | 
previsok znesek, lahko pride povpraševatelj v škodo, 
nasprotno pa se lahko škoduje kreditu dotičnega, o 
katerem se povprašuje, ako se imenuje prenizek znesek.

Nikakor ni na mestu v informaciji poročati, ta 
je liberalec, ta klerikalec itd. ker to ne spada v infor- | 
macijo, ne igra nobene vloge pri kreditu, pač pa je 
važno vedeti, koliko premoženja ima dotičnik, pre
mičnine ali nepremičnine, bremena pri premičninah, 
koliko časa obstoji, kako vodi svoje podjetje, ali pre
vidno in z uspehom, je delaven, varčen itd. Ali je 
trgovina dobro založena in dobro obiskovana, je | 
trgovec priljubljen ali ne, se mora boriti s konkurenco : 
in kakšno, plačuje redno, ali ga je kdo že tožil in rubil itd.

Poročilo mora biti tedaj jasno, pa kratko. Posebno 
neugodna poročila se dajejo jako kratko. Seveda ne 
more biti poročilo vselej tako kratko, poleg tega pa 
temeljito, kakor je bila sledeča informacija, ki mi je 
prišla nekoč v roke: „je pred sodnijo prisegel, da 
nima nič“. Prejemnik te informacije je natančno vedel, 
koliko sme dotičnemu zaupati. Druga informacija se 
je zopet glasila: „branjarija, brez premoženja, kupčija 
gre slabo, le na povzetje.“ Zopet druga informacija 
se je glasila: „stara hiša, obstoji čez trideset let, mož 
poštenjak, premoženja čez 100.000 kron, vreden večjega 
kredita, plačuje točno.“

Tu navedene informacije so vzete iz prakse in 
jih je dobil pisec tega članka. Navedel bom pa še 
nekaj odlomkov drugih informacij, ki so zanimivi pa 
tudi žalostni. Izraze sem pridržal, kakor so v originalu. 
Neka informacija pravi „da se z ženo ravsata in kav- 
sata, ni božjega miru v hiši.“ To so sicer precej za
sebne zadeve. Druga informacija pravi, da „mož rad 
vleče žganega“. Ta lastnost seveda ni ne v čast ne 
v korist dotičnega trgovca. Zopet druga informacija

pravi da „žena radi škili po drugih in se tudi z 
drugimi peča“ in zopet ena informacija je navajala, 
da „imata sin in hčerka preveč nezasluženega de
narja“ itd. To so stvari, ki igrajo pri trgovcu večkrat 
žalostno in tudi osodepolno ulogo, posebno ako mož 
in žena ne vlečeta oba na eno stran ali otroci za
pravljajo to, kar oče pridobiva.

Koncem vsakega poročila o premoženjskih raz
merah se dostavi navadno še opazka „brez obvez
nosti“. S tem hoče poročevalec reči, da ne prevzame 
nobene odgovornosti za svoje pojasnilo. Navadno se 
prosi tudi, naj ostane poročilo tajno. Vsa kupčija sloni 
dandanes na upanju, polovica kupčije pa je odvisna 
od informacij. Kdor pogleda v trgovsko življenje, bo 
videl v tem življenju podlago naši trditvi.

Končno pa moram navesti stavek kot vodilo 
pri dajanju informacij, katerega je napisal neki star 
mož v svoji informaciji :

„Ni prav svojega bližnjega slabo soditi, a bliž
njega varovati škode, je pa naša sveta dolžnost.“

Večja podjetja imajo že tiskana poizvedovalna 
pisma in se izpolni le datum naslov in ime. Vendar 
je pa boljše pisati taka pisma sproti, posebno ako se 
povpraša pri zasebni osebi.

V nastopnih primerih hočemo navesti nekatera 
poizvedovalna pisma in tozadevne odgovore.

Vprašanje:
V Ljubljani,.......................

Gospoda
A. Pipan & Kom p.

v Trstu.
Dovoljujem si poslužiti se Vaše prijaznosti s 

prošnjo, da nam blagovolite po možnosti natančno 
poročati o premoženjskih razmerah, poštenosti in de
lavnosti spodaj navedene tvrdke, ki se poteguje za 
naše zastopstvo za Trst in okolico.

Zahvaljujoč se Vam naprej za to uslugo, Vas 
zagotavljamo popolne tajnosti ter smo za enake slučaje 
vedno radevolje na razpolago.

Z odličnim spoštovanjem 
Jugoslovanska tovarna kavinih surogatov.

(Tu stoji ime dotičnega o katerem se povprašuje).
Odgovor (na zadnji strani pisma);
Zastopnik različnih tvrdk, odličen mož, uživa kot 

zastopnik vsestransko zaupanje. Ima tudi premoženje. 
Brez obveznosti.

Vprašanje :
V Celju,........................

Slavna
Trgovsko-obrtna zadruga

v Ljubljani.
Opirajoč se na zvezo, obračam se do Vas s 

prošnjo, blagovolite mi sporočiti svoje mnenje o spodaj
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navedeni tvrdki. Omenjena tvrdka želi blagovnega 
kredita do 3000 kron. Ker pa te tvrdke ne poznam, 
ne morem poprej izvršiti naročila, dokler ne izvem o 
njenem premoženjskem položaju.

Izvolite mi tedaj z obratno pošto javiti, ali se 
označeni znesek lahko zaupa, ali so premoženjske raz
mere imenovane tvrdke vobče take, da lahko brez ne
varnosti stopim z njo v trgovsko zvezo.

Zahvaljujem se naprej za prijaznost, zagotavljam 
Vas tajnosti ter beležim z

vsem spoštovanjem
N. N.

Tu je prilepljen listič z imenom dotične tvrdke.
Odgovor (ugoden):
Odgovarjajoč na Vaš dopis z dne............Vam

javljamo, da imenovana tvrdka, o kateri poizvedujete, 
sicer še ne obstoji dolgo, a vendar uživa zaupanje in 
je na dobrem glasu. Lastnik tvrdke je iz dobre in 
premožne hiše, ima zadostno glavnico, je marljiv, 
varčen in jako vesten, spoštovan med občinstvom. Po 
našem mnenju se mu imenovani znesek lahko zaupa, 
ker mu gre kupčija dobro in tudi redno plačuje. 
Zategadelj lahko stopite v kupčijsko zvezo.

Prosimo Vas, da obdržite to poročilo zase, a za 
posledice ne prevzamemo nobene odgovornosti.

Z vsem spoštovanjem 
„Trgovsko-obrtna zadruga“ v Ljubljani.

Neugoden odgovor:
O tvrdki, za katero ste se povprašali, Vam žalibog 

ne moremo ugodno poročati. Kakor vemo, je mož jako 
slab plačnik, išče vsestransko kredita, kar spričujejo 
tudi številna vprašanja, ki jih dobivamo.

Govori se, da je bil zaradi neplačila že tožen. 
Trgovina obstoji sicer že več let, vendar vsled družin
skih razmer ne prospeva. Tudi je mož prevzel preveč 
meničnih obveznosti, katerim ne bo mogel zadostiti.

Izvolite to porabiti tajno in brez naše obveznosti.
Ali:
Na Vaše cenj. vprašanje smo žal primorani Vam 

odsvetovati zvezo z dotično tvrdko, ker so njena sred
stva jako skromna in se zadnji čas bori s plačilnimi 
težkočami.

Toliko v Vašo vednost. B. n. o. (= brez naše 
obveznosti).

Odklonjen odgovor:
Žal nam je, da Vam ne moremo ničesar poročati 

o imenovani tvrdki, ker nismo z njo v nobeni zvezi, 
tedaj iz lastne izkušnje ne moremo ničesar reči, a 
drugje pa tudi ne moremo ničesar zanesljivega izvedeti.

Ljubo nam bo, ako Vam bomo mogli v drugem 
slučaju ustreči.

Slovensko trgovsko društvo v Mariboru.
Vlil. redna seja dne 3. t. m. ob 3. popoldne v navzočnosti 

g. dr. Pipuša, Jagodiča, Berdajsa in Weixla. Predsednik 
otvori sejo, zapisnik se prečita in odobri. Nadalje se razpravlja o 
prireditvi velikega trgovskega plesa, ki se končno zaradi pomanj
kanja godbe opusti. Tajnik predlaga, da bi se namesto velikega 
plesa priredila dva trgovska večera in sicer 24. t. m. in 14. svečana. 
Predlog se sprejme. Nadalje se razpravlja o občnem zboru ter 
določi zanj dan 24. t. m. ob 3. popoldne. Spored je sledeči : 
1. Pozdrav predsednika; 2. poročilo blagajnika; 3. poročilo tajnika 
o letošnjem delovanju; 4. poročilo računskih preglednikov; 5. volitev 
novega odbora ; 6. slučajnosti.

Občni zbor. Vsi člani slov. trgovskega društva v Mariboru 
so vabljeni k občnemu zboru, ki se vrši v nedeljo 24. januarja 
1909, ob 3. popoldne v gostilni „Narodnega doma“ ter tudi na- 
prošeni, da se ga zanesljivo udeleže.

Raznoterosti.
Sedemdesetletnica Ivana Murnika. Skromno in v najožjem 

krogu je dne 3. t. m. praznoval gospod cesarski svetnik Ivan Murnik 
svojo sedemdesetletnico. Dasi gospod jubilar že precej let vsled 
bolezni ne deluje več v javnosti, ima pa še po celi deželi mnogo 
prijateljev in častilcev, ki se z ljubeznijo, hvaležnostjo in spošto
vanjem spominjajo zelo zaslužnega ces. svetnika. Murnik je bil 
rojen dne 3. januarja 1839 v Otoku pri Radovljici, dovršil višjo 
gimnazijo v Ljubljani z odliko ter se vpisal v juridično fakulteto 
na dunajski univerzi, kjer je dobil absolutorij. Kot odvetniški kon- 
cipijent je potem vstopil v pisarno dr. Lovro Tomana v Radov
ljici ter se leta 1865 preselil s svojim šefom v Ljubljano. Dr. Toman 
je bil tukaj tudi tajnik trgovske in obrtniške zbornice, in ko se je 
temu mestu odpovedal, je postal Ivan Murnik njegov naslednik. 
Tajniško mesto je opravljal do vstopa v pokoj leta 1901 in si je 
pridobil za razvoj in pospeševanje trgovine in obrta na Kranjskem 
velikanske zasluge. Tudi na političnem polju je Ivan Murnik kot 
zaveden Slovenec vedno stal v ospredju. Leta 1870 je bil izvoljen 
za državnega poslanca, še poprej pa za deželnega poslanca. Od 
leta 1871 do 1878 ter od 1. 1883 do 1. 1900 je bil obenem deželni 
odbornik ter od 1. 1876 do 1907 član deželnega šolskega sveta 
kot zastopnik deželnega odbora. V deželnem odboru je imel po
ročilo o industriji, obrtu, deželnem zakladu in železnicah. O. ces. 
svetnik je sodeloval že pri gradnji gorenjske železnice in se takrat 
udeleževal vseh komisijonalnih ogledov, velikansko zaslugo pa 
ima, da se je zgradila dolenjska železnica. Dvanajst let je bil tudi 
predsednik c. kr. kmetijske družbe Kranjske, ki ga je po odstopu 
izvolila za svojega častnega člana. Bil je tudi njen zastopnik v 
državnem železniškem svetu, potem član obrtnopospeševalnega 
sveta c. kr. trgovskega ministrstva in član osrednje komisije za 
obrtni pouk. Njegovi zaslugi je tudi pripisovati, da so se 1. 1888 
ustanovile c. kr. strokovne šole za lesno obrt in umetno vezenje 
v Ljubljani. Ivan Murnik je bil tajnik Rdečega križa, potem pod
predsednik in je še zdaj predsednik tega ljudomilega društva. 
Tudi kot pisatelj je bil Murnik delaven in sicer je bil še pod 
Bleiweisom urednik Novic, za velikansko delo „Österreich-Ungarn 
in Wort und Bild“ je spisal daijši sestavek kakor je tudi za Exner- 
jevo delo „Die Hausindustrie in Österreich“ popisal domačo indu
strijo na Kranjskem. Za tako vsestransko zaslužno delovanje je 
cesar jubilarja večkrat odlikoval. Že 1. 1871. je dobil viteški križec 
Franc Jožefovega reda, 1. 1884. naslov cesarski svetnik in 1. 1898. 
red železne krone tretje vrste. — Spominjati se pa moramo sedem
desetletnice cesarskega svetnika Ivana Murnika še posebno zato,
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ker je ves čas stal na čelu organizacije slovenskega trgovstva v 
Ljubljani. Predno se je še ustanovil „Merkur“, je obstajalo slo
vensko trgovsko pevsko društvo, čigar predsednik je bil ves čas 
g. jubilar. Ivan Murnik je bil z rajnkim Kersnikom ustanovitelj 
našega društva in ves čas njegov predsednik, torej mu naše dru
štvo tem bolj dolguje vso hvaležnost in spoštovanje. Društvo je 
že pred dvemi leti izvolilo g. jubilarja za častnega člana za nje
gove zasluge. Vkljub hudi bolezni je jubilar neprestano stal na 
strani našega društva ter ga vsikdar dejansko podpiral. Zato izre
kamo v imenu, vseh članov željo, da bi g. jubilar, ki je vse svoje 
življenje posvetil delovanju za blagor svojega naroda in še posebej 
za slovenske trgovce, na večer svojega življenja dosegel tudi 
ozdravljenje ter kakor mu je še duh čil, tudi telesno še prišel med 
nas. Bog živi še dolgo našega zaslužnega jubilanta !

Slovenskim trgovcem in rudniškim interesentom. Bele 
vrane so med nami, ki se zanimajo za trgovsko stran rudniških in 
podobnih vprašanj. Tujci obogate pri nas, ne da bi delali od pod
jetij, ki dajo domačinu, težaku, komaj vsakdanjega kruha. Tega ni 
kriva šele v poslednji vrsti skoro popolna neinformiranost v teh 
zadevah, ki jo opazujemo v svojih vrstah. Da bi odpomoglo tem 
nezdravim razmeram, je naprosilo naše uredništvo priznanega stro
kovnjaka na geološkem polju našega dunajskega rojaka gospoda 
dr. Karla H in ter lech n er j a, člana c. kr. geološkega državnega 
zavoda (Dunaj III/2 Rasumofskygasse 23), da napiše za list spis, ki 
bi poučil vsakega interesenta o prvih korakih, ki jih ima storiti, 
predno financira kako rudniško podjetje in še o tem in onem, kar 
pride v poštev pri takih vprašanjih. Z ozirom na važnost avizi- 
ranega spisa za naš domači kapital, si šteje uredništvo v svojo dolžnost, 
opozoriti nanj slovensko javnost. Izhajati prične ta za naše razmere 
jako pomembni članek v današnji številki ter bo izhaja! skoro 
celo leto.

„Pogubna gospodarska politika ob meji.“ Opozarjamo 
slovenske trgovce in obrtnike na ta članek, ki je izšel v „Našem 
listu“ z dne 9. t. m. in ki se peča s strankarsko gospodarsko po
litiko, kakor jo je začela razvijati mariborska „Straža“. Proti takemu 
nastopanju se bo odločno postavilo po robu vse slovensko trgov
stvo in obrtništvo !

*

O pariški modi prinašajo „Mitteilungen des Österreichisch- 
Ungarischen Export-Vereines“ 4. letnik sledeče jako važno poročilo: 
Pariz ne prvači samo v modi za damske obleke in nakit, marveč 
je tudi najznamenitejše produkcijsko središče sveta. V to kategorijo 
spadajoči predmeti igrajo odlično vlogo v francoskem izvozu in 
treba je samo naslednjo tabelo pregledati, da se vidi, kako je izvoz 
na tem polju leta 1907 narastek

Svilnate tkanine.......................
pariški predmeti.......................
modni predmeti in cvetice . . 
narejeno perilo.......................

Izvoz 1,907 več kot 1906 
v 1000 frankih

341.856 36.479
202.059 30.609
158.741 23.887
39.072 5.524

Omenjati je treba, da je „narejanje“ mode prešlo skoro po
polnoma od tovarnarjev na velike krojače. Skoro do konca XIX. 
stoletja je določeval modo tovarnar. Tovarnar je izumel s pomočjo 
svojih risarjev vzorce, in po teh je napravil krojač svoj izdelek. 
Danes pa so se vloge menjale. Krojaču, ki razpolaga pogosto z 
znamenitimi močmi, porodi se misel in on zahteva od tovarnarja, 
da mu za uresničenje te nabavi primerno blago. Da prevladuje na 
tem polju krojaštvo, je vzrok ta, ker se je ženskega krojaštva po
lastil veliki kapital. Medtem ko so običajno drugi krojači prej imeli

i male atelijeje in so imeli izbrane odjemalce, katerim so jako drago 
zaračunavali, se je vsled pritiska tujcev v Pariz zgodilo, da so danes 

j po celih hišah in celo večjih skupinah hiš v najdražjem delu 
pariškem (Rue de la Paix, Place Vendòme) nastanjene krojaške 
tvrdke, katerih imetniki so veliki kapitalisti. Največje teh tvrdk so 

j v stanu vso produkcijo tovarnarja s svilo ali cveticami prevzeti, za 
j kar mu predpisujejo vzorce, katerih ta potem nobeni drugi tvrdki 

ne sme prodajati. Krojač si na ta način zasigura za njegove izdelke 
nekak monopol. Medtem ko se je moda preje prenašala iz dvora

I ali gledališča, izhaja danes iz krojaškega salona in krojač jo vpo- 
rablja za „lanciranje“ posebne vrste svojih izdelkov. V Parizu se 
odpravljajo ti izdelki ponajveč potom gledališča med svet. Mnogi 
veliki krojači imajo pogodbe z gledališkimi umetnicami, da jim 
dajejo ali svoje izdelke zastonj, ali pa proti velikim popustom, one 
so pa zavezane nositi te izdelke pri premijerah na odru. V vseh 
časopisih izide potem po premijeri razen literarne kritike igre po
sebno poročilo, v katerem so opisani kostumi umetnic, seveda z 
navedbo imena krojačevega, ki ga je napravil. To reklamo po 
časopisih pa morajo krojači drago plačati. Tudi se pogostokrat 
zgodi, da se ime krojača že na gledališkem listu bere. Po odru 
tako vpeljane mode se potem po celem svetu lancirajo po tujcih, 
ki jako radi kupujejo. Dasi natančne statistike ni, vendar lahko 
rečemo in to je jako skromno naziranje, da je bilo v Parizu l'/2 
milijona tujcev, ki so Pariz obiskali 1. 1907.

Jubilej patentnega urada. Z 31. decembrom 1908 je minilo 
deset let, odkar se je ustanovil patentni urad. Privilegijski zakon 
iz leta 1852 ni več zadoščal potrebam rastoče industrije, zato se 
je čim nujneje pojavljala zahteva po modernem patentnem pravu, 
ki se je obistinila z gori omenjenim zakonom.

Nemška tvrdka Franck iz Zagreba še vedno izziva slo
venske trgovce. V zadnjem času ta rajhovska firma neprenehoma 
nadleguje slovenske trgovce po svojih potnikih, kateri imajo 
predvsem nalogo razširjati lažnivo vest, da je ta tvrdka slovanska, 

} ker ima tovarno v Zagrebu. Njeni potniki pozivljejo slovenske 
) trgovce, da morajo naročati Franckovo cikorijo, če hočejo veljati 

za dobre Slovence in če se resnično ravnajo po geslu „Svoji k 
[ svojim“. Zgodilo se je že v več krajih na Kranjskem in Štajerskem, 

da so se drznili potniki te nemške firme na tako skrajno nesramen 
način žaliti narodnostni čut slovenskih trgovcev. Pri večini so se- 

j veda dobili zasluženo lekcijo, nekateri trgovci pa, ki so bili o 
razmerah slabo poučeni, so vendar verjeli lažnivim besedam ter 
zopet naročili nemško Franckovo cikorijo. Firma Franck iz Zagreba 
podpira nemški Schulverein in laško Lega nazionale, potem pa si 
upa tako impertinentno nastopati pri slovenskih trgovcih. Naši 
trgovci naj pokažejo vrata takim izzivačem ter popolnoma opuste 
prodajo Franckove cikorije. Saj imamo domačo „Prvo jugoslovansko 
tovarno kavnih surogatov“ v Ljubljani, ki izdeluje znano „Zvezdno“

J cikorijo in ki zasluži, da jo podpira vsak slovenski trgovec. To naj
bi si naši trgovci dobro zapomnili !

Društvene vesti.
VIII. redni občni zbor slov. trgovskega društva „Merkur“ 

bo v nedeljo, dne 2 4. januarja 1909 L, ob 10. dopoldne v 
društvenih prostorih v „Narodnem domu“. Na dnevnem redu so 
sledeče točke: 1. Pozdrav predsedstva. 2. Poročilo tajnika. 3. Po
ročilo blagajnika. 4. Poročilo preglednikov računov. 5. Volitev od
bora. 6. Predložitev štatuta za podporni zaklad. 7. Slučajnosti.
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Pevski zbor našega društva je priredil povodom prazno- I
vanja 70letnice društvenemu predsedniku gospodu ces. svetniku 
Ivanu Murniku v soboto, 9. t. m. zvečer podoknico. DnelO.t.m. 
pa je šel odbor gospodu, svetniku čestitat. Prvi predsednik gospod

še posebe prinesel pozdrave društvenikov, ki so ta dan dopoldne 
zborovali v društvenih prostorih. Gospod cesarski svetnik se je za 
čestitke toplo zahvalil ter sporočil tudi zahvalo za krasno petje. 
Ob tej priliki je daroval gospod, ces. svetnik Murnik podpornemu 
zakladu društva „Merkur“ 100 K, za kar mu izreka odbor naj
toplejšo zahvalo.

•5'

„Knjigovodstvo.“ Opozarjamo gg. društvenike na knjigo, 
„Eno- in dvostavno knjigovodstvo“, ki jo je izdalo naše društvo. 
Društveniki, nabavite si vsi to prepotrebno knjigo, ki je zahtevala 
toliko gmotnih žrtev, in širite zanimanje zanjo. Knjiga stane s 
poštnino vred K 480 ter jo je naročiti naravnost pri društvu.

*

„Trgovskega koledarja“ za leto 1909 imamo le še malo 
v zalogi. Kdor ga še nima, naj ga kmalu naroči !

*

Darilo. Predsednik našega društva gospod cesarski svetnik 
Ivan Murnik je daroval povodom svoje 70letnice podpornemu 
zakladu našega društva 100 K. Za velikodušen dar izrekamo gospodu ] 
ces. svetniku najiskrenejšo zahvalo z željo, da bi ga še mnogi ! 
posnemali. *

„Trgovski Dom." G. Ivan Stritar, kavarnar v Ljubljani, 
je daroval za „Trgovski Dom" 10 K. Gosp. J. Seliškar, trgovski 
potnik, pa 1 K. Obema darovalcema izrekamo toplo zahvalo. Naj 
bi našla darovalca mnogo posnemalcev !

•j:

Nova slovenska trgovina. Pretekli mesec sta prevzela j 
gg. Gerkman in Lenasi manufakturno trgovino gosp. Ihla v 
Stritarjevih ulicah. Oba gospoda sta vrla narodnjaka ter jima želimo 
najlepši uspeh.

Trgovski dom. G. Ivan Jelačin, lastnik prve jugoslovanske 
tovarne za kavne surogate v Ljubljani, je poslal našemu društvu 
na podlagi pogodbe za drugo polletje 1908 K 440 38 za „Trgovski 
dom“. Mi beležimo z veseljem to vest, posebno še, ker so se 
dohodki v tej polovici skoro podvojili Vseeno pa apelujemo na 
slovenske trgovce in trgovske sotrudnike, naj spravijo teh res iz
bornih kavnih surogatov še več v promet. Naj bi se že uresničila 
naša. želja, da bodeta tako konzument kot prodajalec dajala vedno 
prednost domačim izdelkom, če njih kakovost in cena odgovarja 
kakovosti in ceni tujih.

Čeke so poslali: L. Bürger, Ljubljana F. Dežman, 
Trbovlje. Julij Kovačič, Škofja Loka. Fr. Repič, Ajdovščina. 
Strle in dr., Ajdovščina. Martin Šaleker, Mislinja. Fr. Žagar 
Markovec.

Članarina. Gg. člane našega društva, ki so še s članarino 
na dolgu, prosimo, da denar nemudoma dopošljejo, da nam je 
mogoče knjige še pravočasno zaključiti.

Promet z nabiralnimi vozovi na progah Ljubljana-Trst 
in obratno ter Dunaj-Ljubljana in obratno. Po dolgem priza
devanju si je pridobil odpravitelj gosp. I. Škerlj v Ljubljani od 
ravnateljstva c. kr. južne železnice koncesijo za upeljavo rednega 
obrata z nabiralnimi vozovi na gori navedenih progah. To znatno 
pridobitev na našem šped. polju radostno pozdravljamo in opra
vičeno smemo upati, da se bodo vsi tukajšnji gg. trgovci ter slav. 
občinstvo posluževali te ugodnosti. S tem izmanjšajo sebi želez
niške stroške, obenem'pa pripomorejo k emancipaciji slov. špedicije. 
Za nabirànje blaga je ravnateljstvo južne železnice odkazalo gosp. 
Škerlju potrebne prostore v skladiščih tako v Ljubljani kakor v 
Trstu. Gg. trgovci in .slav. občinstvo naj blagovoli oddajati svoje 
pošiljatve v Ljubljani gosp. Škerlju, ki jih opremljene z imenom 
naslovnika gori navedenim potom odpremi v Trst. Poveritelj gosp. 
Škerlja v Trstu sped, društvo ,„Balkan“, te pošiljatve prevzame ter 
jih dostavi naslovnikom. Obratno pa naj gg. trgovci in slavno ob
činstvo naročajo svojim dobaviteljem v Trstu, naj naročeno blago 
oddajo, špedicijskemu društvu „Balkan“, ki bode prejeto blago v 
imenu g. Škerlja odpremilo v Ljubljano. Na isti način se bo vršil 
promet med Dunajem in Ljubljano. V tem slučaju pa je poverjenik 
gosp. Škerlja šped. tvrdka „Pollak & Feigel“, Dunaj IL, Obere 
Donaustraße 89 a.

•'t:

Poročil se je dne 14. t. m. vrl član našega društva, gospod 
Milan Žnideršič, trgovec v Matenji vasi z gospico Malči Skušek 
iz Metlike. Naše najiskrenejše čestitke.

Izkaz društvene posredovalnice. Sprejmo se: 2 knjigovodja 
in korespondenta, 14 pomočnikov mešane stroke, 4 pomočniki špe
cerijske stroke, 2 pomočnika manufakturne stroke, 1 pomočnik 
železninarske stroke, 1 pomočnik modne in galan. stroke, 2 konto- 
ristinji, 2 blagajničarki, 4 prodajalke, 6 učencev. Službe iščejo: 
3 knjigovodji in korespondenti, 2 poslovodja, 2 potnika, 4 konto
risti, 23 pomočnikov mešane stroke, 7 pomočnikov špecerijske 
stroke, 4 pomočniki manufakturne stroke, 3 pomočniki železni
narske stroke, 3 pomočniki modne in galant, stroke, 15 kontoristinj, 
9 blagajničark, 8 prodajalk. Posredovalnica posluje za delodajalce 
popolnoma brezplačno, za delojemalce pa proti majhni odškodnini.

Trgovsko bolniško in podporno društvo 
v Ljubljani.

Seja dne 15. decembra i908. 1. Obolenje je prijavilo 21 
članov. 2. Za bolniške stroške se je izplačalo 7 članom v znesku 
998 K 22 h. 3. Umrli častni član gosp. Jos. Vinko Krisper, za
sebnik v Ljubljani, je volil v svoji oporoki društvu 1025 K 50 h, 
kar se je že prejelo. Dopisov se je rešilo 71.

Trgovsko-obrtno zadrugo v Ljubljani, naš novo

ustanovljeni kreditni zavod, priporočamo trgovcem 

in obrtnikom za nalaganje denarja, za inkaso, za 

denarna nakazila in vsakovrstne kreditne posle.

Društveniki, spominjajte se pri 
vsaki priliki zaklada za
 „Trgovski dom“.
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SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega 
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.

Letnik VI. V Ljubljani, dne 15. februarja 1909. Št. 2.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!

>

Pravilnik podpornega zaklada.*)
§ i-

Podporni zaklad je last slovenskega trgovskega 
društva „Merkur“ v Ljubljani.

§ 2.
Podporni zaklad je dobrotvorna naprava društva 

„Merkur“, namenjena praviloma le društvenim članom.
Podpiranje nečlanov ali njih rodbin se sme vršiti 

le, če temu pritrdi društveni odbor z dvetretjinsko večino.
O vseh stvareh, ki se tičejo „Podpornega zaklada“, 

odloča konečno in definitivno redni občni zbor društva 
z dvetretjinsko večino navzočih članov.

§ 3.
„Podporni zaklad“ upravlja kuratorij, kateri ob

stoji iz petih članov. Kuratorij voli društveni odbor z 
večino glasov, in sicer tako, da pošilja v kuratorij tri 
člane iz svoje srede, ostala dva člana pa voli izmed 
nastavljencev, ki so društveniki.

§ 4.
Kuratorij si voli načelnika.
Načelniku bodi skrb, da se vrše upravni posli 

redno. V stvareh „Podpornega zaklada“ more odbor 
vabiti načelnika k svojim sejam. Načelnik skrbi za 
točno izvršitev sklepov kuratorija.

§ 5.
O sklepih kuratorija glede dajanja podpor po 

§ 10 in sledečih obvešča načelnik društvenega pred
sednika ali namestnika. Nakazila dovoljenih podpor na 
blagajno podpisuje društveni predsednik ali njegov 
namestnik.

§ 6.
Društveni odbor ima pravico takoj odstaviti člane 

kuratorija, če vidi, da se posluje neredno.

§ 7.
Kuratorij si more po potrebi sestaviti poseben 

poslovni red, ki ga potrdi društveni odbor.
*) Pravilnik je sestavil g. dr. Fr. Windischer in je bil so

glasno odobren na občnem zboru dne 24. januarja 1909.

§ 8.
Denarna sredstva.

Za podpore iz „Podpornega zaklada“ služijo:
a) vsakoletne obresti glavnice;
b) polovica prispevkov, ki jih dobiva društvo za 

razpečane kavine surogate od „Prve jugoslovanske 
tovarne v Ljubljani“;

č) oni znesek, ki ga društvo „Merkur“ na vsako
letnem občnem zboru votira v ta namen iz rednih 
dohodkov.

§ 9.
Vsi drugi dohodki, kakor volila, dohodki veselic, 

odmembe iz poslovnih prebitkov, darila itd. se stekajo 
v glavnico.

§ io.
Podpore.

Podpore se dajejo :
a) podpore vrednim članom, ki so dokazano brez

poselni, ne da bi sami zakrivili;
b) onemoglim, za delo nesposobnim članom;
c) ubogim vdovam in sirotam društvenikov.

§ H-
Brezposelnost.

Do podpore za primer brezposelnosti imajo v 
zmislu § 10 le tisti društveniki pravico, ki so že vsaj 
šest mesecev člani društva, oziroma prvo leto po iz- 
učenju vsaj tri mesece člani društva.

Podpora za primer brezposelnosti se daje najdalje 
šest tednov v razdobju enega leta.

Podpora znaša pri onih, ki so nad pet let dru
štveniki, na dan maksimalno 2 K -10 v tekom prvih 
štirih tednov, 2 K tekom ostalih dveh tednov. Pri 
onih, ki še niso člani pet let, za prve štiri tedne 
maksimalno 2 K, za ostala dva tedna pa največ L50 K.

O podporah brezposelnim odloča kuratorij, ki 
ustreza prošnjam ali jih odklanja, ne da bi moral 
navesti razloge. Prosilec ima pravico vzklica na odbor, 
ki odloča konečno.

Poleg te podpore se more od primera do pri
mera priskočiti brezposelnemu v pomoč na ta način,

2
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da se plača zanj za čas brezposelnosti odpadajoči 
obrok plačila za penzijsko zavarovanje.

§ 12.
Podpore onemoglim članom ter podpore 

vdovam in si no tam društvenikov. 
Podpore za slučaj onemoglosti se naklanjajo

praviloma le takim prosilcem, ki so že tri leta društveni 
člani ter so dokazali, da se jih navzlic prijavi ni sprejelo 
v „Trgovsko bolniško in podporno društvo v Ljubljani“; 
vdovam in sirotam se dajejo podpore le, če je bil mož 
ali oče tri leta društvenih.

Izjeme sme dovoliti društveni odbor z dvetretjinsko 
večino v izrednih slučajih, če je res sila velika.

O izmeri in trajanju v tem paragrafu omenjenih 
podpor odloča odbor društva po svojem svobodnem 
prevdarku v mejah-razpoložnih sredstev konečno, in 
sicer na temelju predlogov kuratorija „Podpornega 
zaklada“.

Praktiška geologija.
Dr. Karel Hinterlechner (Dunaj).

(Dalje.)
II.

Tudi dandanes so še, ki mislijo: geologa pri 
vprašanjih o rudiščih sploh ne rabim. Nasprotno so 
seveda tudi, ki prisojajo geologu odločitve, kakršnim 
ni živa duša kos. Take stranke pričakujejo včasih, da 
jim napravi geolog meni nič tebi nič račune o renta- 
biliteti itd., ne da bi mu nudile zadostne prilike rudišče 
izpoznati.

V nastopnem naj podamo zato nekaj navodil, na 
kaj naj pazi že podjetnik sam in to še p red n o po
kliče geologa, da ve odgovoriti na eventuvalna vpra
šanja , ki mu jih zastavi morda strokovnjak in da 
pospeši na ta način geologovo delo — v lastno korist.

Prva skrb podjetnikova naj bo, da izve za vse 
golice v okolišu rudišča. Golice imenujemo ona 
mesta, kjer je videti živo skalo, kjer je torej odstranjeno 
umetnim ali naravnim potom vse rastje ali oranica. 
Včasih pove veščaku okolica kakega rudišča več nego 
to samo. K okolici smemo prištevati v tem oziru včasih 
rudi precej oddaljene lokalitete.

Zadevno drugih vprašanj naj uvažuje stranka 
zlasti nastopno.

A. Rudišče, ki ni sploh nič, ali pa, ki 
je vsaj premalo razgaljeno, se ovaja včasih po 
naslednjih lastnostih, ki jih vsaj deloma lahko zasleduje 
inteligentnejši interesent, ne da bi bil geološko-strokovno 
naobražen:

1. oblika zemeljske površine;
2. barva prsti v okrožju rudišča ;
3. izvir studencev;
4. rastlinske razmere, in končno

5. razsip, ki ga ovaja vsako rudišče v svoji ne
posredni okolici.

Drugih sem spadajočih momentov tu zato ne 
omenjamo, ker je treba za njih zasledovanje izvežbanega 
geološkega očesa.

1. Oblika zemeljske površine v okolic 
kakega rudišča je lahko trojna ter zavisi od trdote 
posameznih hribin s posebnim ozirom na rudišče samo.

a) Rudišče sestoji lahko iz trših rudnin kakor 
okolica. Vsled tega štrli kot rebro ali v kaki drugi taki 
obliki v zrak. To zlasti tedaj, če ne pokriva rudišča 
gramoz. V vseh takih rudiščih zasledimo navadno 
mnogo kremenjaka (der Quarz), ki ga je spoznati po 
njegovi silni trdosti, in ker se sveti, če ga razbiješ, 
tolščeno. Naravne ploskve kristalov imajo steklen sijaj. 
Ako krešemo kos ob kos, dajeta iskre.

b) Kadar je snov, iz katere je rudišče, mečja nego 
hribine v okolici, tedaj izdolbe voda navadno žleb, 
brazdo ali slične oblike tekom časa. Tu se vzdiguje 
torej okolica nad rudišče. Na pobočjih je v takih slu
čajih paziti zlasti na grape in jarke.

č) Kjer je rudišče enako trdo, kakor njegova 
okolica, tam ne vidi nestrokovnjak sicer nikakih pojavov, 
kakršne smo ravno opisali. Zato ga pa podpirajo 
momenti, ki jih bomo razložili pod 2. in 5. točko.

2. Barva prsti v rudiščevem okrožju. 
Izkušnja uči, da učinkuje voda, ki se pretaka v vrhnih 
zemeljskih plasteh, vedno in povsod na svojo okolico. 
Eksistujoče kemijske spojine razkroja, da nareja iz njih 
nove. Posebno važne so v tem oziru razne spojine 
železa, ki ga je dobiti domalega v vseh rudiščih, 
seveda v raznih množicah. Vsaka rudninska snov, ki 
je tako rjava kakor ilovica, ali tako rdeča kakor opeka, 
sestoji namreč vsaj deloma iz železa.

Vrhne partije kakega rudišča, ki nimajo mnogo 
železa v sebi, imenuje nemški rudar „Eiserner Hut“ in 
francoski slično „chapeaü de fer“ ; zato ga smemo 
morda tudi mi nazvati „železni klobuk“.

S tozadevnimi pojavi se bomo pečali pozneje 
podrobneje. Tu naj zadostuje, če še dostavimo, da se 
ovaja popolnoma analogno navzočnost: bakra po 
zelenih in modrih barvah, svinca po rumeni, cinka 
po beli, nikla po razno zeleni in kobalta po kakor 
breskov cvet rdeči barvi.

3. Izvir studencev. Včasih imajo rudišča 
obliko ogromnih desk. Take oblike imenujemo grede 
(Gänge). Kar se tiče izvirov studencev z ozirom na 
grede,- pa pravi že neki star pregovor nemških rudarjev: 
„Ein jeder Gang hat sein eigenes Wasser“. Razlaga 
tega bi nas dovedla predaleč. Tu naj zadostuje za to 
le nastopno. Grede se delajo po zemeljskih razpokah. 
Vsak, kdor si je izkopal ali dal izkopati kedaj vodnjak, 
pa vé, da izvirajo studenci najrajše ravno iz zemeljskih 
razpok. Zato ovajajo često skrita rudišča. Na površju
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zemlje se zgodi poslednje zlasti na ta način, da se 
pricedi z vodo obenem kaka rjava (železo ovajajoča) 
blatna snov na dan. Podrobna tozadevna opazovanja 
spadajo edinole v področje geologa-veščaka, ker je 
treba za to posebnega znanja.

4. Rastlinske razmere. Znano je, da pri- 
mešavajo vrtnarji zemlji, v kateri gojé hortenzije, 
železnega okisa (Eisenoxyd), da dobe raznobarvnih 
cvetov. Tu vpliva torej rudninska snov brezdvomno na 
barvo rastlininega cveta. Enako je znano, da vplivajo 
rudišča ha žita oziroma njih barvo ; poslednja 
postane vsled rudninskega vpliva svetlejša ali 
temnejša. Takih pojavov je pa še mnogo, le da se ne 
moremo pečati z njimi podrobno. Na tem mestu naj 
zadostuje, če opozorimo lajika, da se zanima nekoliko 
tudi za rastlinstvo v okolici rudišča, ki ga interesuje, 
če zapazi kaj, kar se mu ne vidi tako, kakor 
so razmere sicer v rudiščevem ozemlju. 
Kake malenkosti ali posamezni slučaji pa pri 
tem ne pridejo vpoštev!

5. Brezprimerno važnejše nego so rastlinske raz- | 
mere, je vprašanje o razsipu (der Schutt), ki ga 
ovaja vsako rudišče v svoji okolici. Poleg 
barve prsti v okrožju kakega rudišča, je to celo eno 
najvažnejših vprašanj, če ne sploh najvažnejše, na 
katero naj pazi že nestrokovnjak. Poslednje zlasti j 
tedaj, kadar ni vstanu izkopati jarkov in postopati, 
kakor smo navedli na 4. strani „Vestnika“, kar je itak 
žalibog prepogosto nemogoče!

Voda, ki se cedi po zgornjih plasteh zemlje, j 
zmrzuje pozimi. Pri tem se razširi za 1/11 svoje vsebine. 
Znana stvar je dalje, da nam poškoduje tualitam kak 
kamen, ker ga razžene. Isto se vrši samo v večji meri, 
v naravi sploh. Zaradi tega se drobe velike skale; 
padaje (v globočino) pa razpadajo v še manjše kosce. 
Ta in podobni procesi se vrše tako dolgo, da razpade 
tudi najsilnejša skala v droben prah. Kamenje, ki se 
nahaja na naših poljih, je vsaj v pretežni večini produkt 
opisanega naravnega pojava — razsipavanja in za to 
ga imenujemo razsi.p ali grušč.

Razsip, ki ne pade v vodo, katera bi ga odnesla 
v ptuje kraje, obleži navadno na istem mestu, kjer 
je nastal. Kolikor izpremeni svoje nahajališče pod 
vplivom plugovim pri oranju, je tako malenkostno, da 
ne pride za naša vprašanja sploh nič vpoštev.

Tekoča voda odnaša razsip, vsled česar ga je 
najti seveda vedno tudi daleč v vodovju pod ono 
točko, kjer so razpadale prvotne hribinine, in torej 
tudi rudišče. Ker pa ne odnaša voda nikoli grušča 
navzgor, je dana opazovalcu zgornja meja ozemlja, 
v katerem naj se išče rudišče z onimi najvišje ležečimi 
točkami, na katerih je sploh še našel zasledovano rudo 
v kakem prostoru, žlebu itd. V tem okolišu je bode 
najbrže tudi največ našel.

Primerno izpremenjeno velja poslednje za rudišča, 
ki se nahajajo na pobočjih ali brežinah: rude, ki jih 
je najti v vznožju kakega griča ali hriba, so lahko vse 
istotam, mogoče je pa tudi, da so se privalile tja iz 
kateregakoli višje ležečega dela gorskega pobočja. 
Višje seveda ne leži rudišče nikoli, nego je najti po
slednje, najvišje rudske sledove.

Nestrokovnjaku, ki se zanima za kako rudišče, 
priporočamo vrhutega, da zasleduje pri vseh tozadevnih 
opazovanjih posebno kremenjak, ki ovaja, če je iz 
kakega rudišča, zelo rad rjave pege ali lise (železo!) 
ter je kakor izjeden. To rudnino opazi lajik preje 
kakor rudo samo, ker je prvič (navadno) trša od rude, 
vsled česar se dalje ohrani pod mehaniškim vplivom 
tekoče vode, in drugič, ker se ne izpremeni tako lahko 
kakor katerakoli naših rud.

Vsako tozadevno opazovanje pospešuje, kakor že 
omenjeno, lahko eminentno strokovnjakovo delo na 
licu mesta, vsled česar ima zaradi pridobljenega časa 
le stranka sama največjo korist.

Zlasti v govoru stoječi moment je pa tudi v 
nekem drugem oziru neprecenljive važnosti včasih. Tu 
mislimo na pravno stran rudarstvenega vprašanja.

(Dalje prih.)

IX. redni občni zbor slov. trgovskega 
društva „Merkur“.

Ob številni udeležbi se je vršil deveti redni občni 
zbor našega društva, dne 24. januarja t. 1. v društvenih 
prostorih.

Predsedoval mu je I. podpredsednik g. Lilleg, 
ki je prisrčno pozdravil zastopnike časopisov ter vse 
zborovalce. Spominjal se je v preteklem letu umrlih 
članov in sicer gg. Petra Majdiča v Jaršah, Frica 
Novaka in Franceta Koli m an n a v Ljubljani, Ivana 
M a j d i č a v Kranju in Jakoba Petrovčiča v Trebnjem 
ter prosil zborovalce, da v znak sožalja vstanejo raz 
sedeže.

Za overovatelja zapisnika je imenoval gg. Sušnika 
in Tostija ter dal potem besedo tajniku g. Golobu, 
ki je poročal takole :

Častiti zborovalci!
V čast si štejem Vam danes že šestič podati v 

imenu odbora poslovno poročilo o društvenem delo
vanju v preteklem letu. Odbor si je v svesti, da je z 
vztrajnim delom zaslužil Vaše zaupanje. Zato mi dela 
le veselje Vam podati podrobno odborovo poročilo. 
Predvsem poudarjam, da si je odbor kot Vaš zaupnik 
štel v dolžnost delovati v procvit društva in v korist 
članov. Vsled tega tudi ni svojega delovanja in uspehov 
obešal na veliki zvon, marveč tiho in mirno reševal 

! svojo nalogo.
2*
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Kakor Vam znano, je stopilo penzijsko zavaro
vanje za privatne uslužbence s pričetkom tega leta v 
veljavo. Društvo se je svoj čas trudilo, da se pritegne 
v zavarovanje vse trgovske sotrudnike brez razlike. 
Nasprotna temu je bila večina trg. sotrudnikov na 
Dunaju in tako še danes nismo na jasnem, kdo bo 
vse privzet v to zavarovanje. Radi priznavamo, da ima 
zakon mnogo hib, ki bodo bolele tako trgovca kot 
nastavljenca, mnenja pa smo, da je to pričetek in da 
se bo zakon moral bolj prilagoditi zahtevam tako 
trgovcev kot nastavljencev. V splošnem pa moramo 
reči, da je boljše nekaj kot nič, posebno ker trgovski 
stan kot tak obdrži s tem, da se ga pritegne temu 
zavarovanju, svoj ugled. Ako pride do splošnega sta
rostnega zavarovanja, bo pripadnike našega stanu 
bolelo, če bodo pritegnjeni temu zavarovanju, ko bodo 
morali plačevati visoke prispevke, upliva pri upravi pa 
ne bodo mogli imeti, ker bodo silno majorizirani od 
drugih stanov, katerih težnje so popolnoma druge kot 
težnje naših sotrudnikov in našega naraščaja. Kot 
omenjeno, storili smo vse, da se ves trgovski stan 
pritegne zavarovanju za privatne nastavljence.

Dokaz usposobljenosti za trgovske obrte je že 
sedaj nad eno leto uveljavljen. Upamo, da ga obrtna 
oblast v polnem obsegu izvršuje. Za naš naraščaj je 
ta zakon velikega pomena, saj je s tem dana našemu 
naraščaju lepša bodočnost za osamosvojenje. Dalje naj 
omenjam zakon o ureditvi počitnega časa v trgovskih 
obrtih in o službenem razmerju. Zakon je državni zbor 
sprejel, a gosposka zbornica ga ni sprejela. Upamo, 
da bomo že v tekočem letu v položaju, v našem listu 
uveljavljenje tega zakona poročati. Omenjam naj še, 
da je dežela ustanovila dvorazredno trgovsko 
šolo, katere I. letnik se je otvoril letos. Šola bo bolj 
lokalnega pomena. Zato izražamo zopet na tem mestu 
nujno prošnjo, naj bi merodajni faktorji storili vse, 
da se tudi višja trgovska šola v Ljubljani, ki bo veli
kega pomena za ves slovenski narod, čimprej osnuje. 
Prostora za abiturijente bo v izobilju. Naj omenjam, 
da bo po novi železniški zvezi z Dalmacijo Ljubljana 
in sploh vsi slovenski kraji mnogo pridobili. Če še 
pristavljamo, da bo Bosna, ko dobi svojo konstitucijo, 
hitro napredovala in moramo mi z Bosno veliko bolj 
računati kot do sedaj, se menda več ne bo našlo ljudi, 
ki bi mogli ovreči res nujno potrebo dobre višje trgov
ske šole v Ljubljani. Pri tej priliki se nam zdi umestno, 
ozreti se na velik razvoj naših severnih bratov Čehov, 
ki so, kakor je pokazala lanska jubilejna razstava v 
Pragi, tako kolosalno napredovali. Če se vprašamo, 
kdo je pospešil ta napredek, moramo priznati, da je 
ravno krasno razvito šolstvo in posebej še trgovsko 
in obrtno šolstvo pripomoglo k tako lepemu gospodar
skemu procvitu Čehov. Slednjič naj omenjam, da se 
je lansko leto po naši inicijativi ustanovil denarni

zavod „Trgovsko-obrtna zadruga“, ki vrlo deluje ter 
da je ljubljanski gremij trgovcev svoj delokrog znatno 
razširil s tem, da je pritegnil v gremij vse ljubljanske 
trgovce, ki plačujejo nad 20 K davka, ter dalje, da 
naše bratske trgovske organizacije v Celju in Mariboru, 
ki so z nami v stalni zvezi, vrlo delujejo, upam, da 
sem omenil vse važnejše momente, ki so za nas po
membni ter s tem preidem na podrobno odborovo 
poročilo : Odbor je sestajal na podlagi pravil iz pred
sednika, dveh podpredsednikov, predsednika razsodišča 
in 18 odbornikov in dveh preglednikov računov. Vse 

j posle so upravljali odbor in odseki. Odbor se je kon- 
I stituiral v seji dne 2. februarja pod predsedstvom dru- 
i štvenega predsednika ces. svetnika Ivana Murnika. Vse 

nadaljne seje sta vodila vsled obolelosti predsednika 
' društvena podpredsednika gg. Lilleg in Drčar. Odbo- 

rovih sej je bilo v pretekli poslovni dobi 11, v katerih 
so se reševale vse tekoče zadeve. O svojem delovanju 
je vodil odbor sejne zapisnike in poslovno knjigo.
V izvršitev svoje naloge so pomagali odboru odseki, 

j izmed katerih so imeli posebno redakcijski, posredo
valni in veselični odsek obilo posla. Redakcijski 
odsek je sestavil zopet za tekoče leto ličen in poučen 
koledar, ki se je med slovenskim trgovstvom že zelo 
udomačil. Uredila sta koledar gg. dr. Marn in Silv. 

j Škerbinec. Lahko trdimo, da smo dosegli s koledarjem,
! ki dobro služi našemu trgovstvu, lepe uspehe. V delo

krog tega odseka je spadala tudi izdaja „Slov. trg.
Vestnika“. Da je Vestnik res izborno urejevan in da 
prinaša res dobre članke, o tem upam, da ste častiti 
zborovalci sami prepričani, podkrepuje pa to tudi dej-

! stvo, da je pridobil Vestnik v preteklem letu zopet lep 
krog naročnikov, tako da ga sedaj razpošiljamo v 900 
izvodih.

Slednjič mi je omeniti, da je po inicijativi tega 
odseka, ki je vodil vse predpriprave, društvo izdalo 
knjigo „Slovensko eno- in dvostavno knjigo- 

' vodstvo“, katero je spisal mag. revident g. Iv. Vole. 
Nismo se strašili ogromnih gmotnih žrtev (okoli 
2800 K), ki jih je izdaja te knjige zahtevala, kajti pre
pričani smo bili, da je ta knjiga, kakoršne Slovenci 
do sedaj še nismo imeli, nujno potrebna. Knjig smo 
sicer že precej prodali, vendar pa ne toliko, kolikor 
bi bilo z ozirom na to, da je to prva slovenska knjiga 
te vrste, pričakovati. Zato apelujem pri tej priliki na 
slov. trgovstvo sploh in na druge faktorje, ki knjigo 
gotovo pogrešajo, da jo nabavijo. Vas pa prosim, 
častiti zborovalci, da širite zanimanje za knjigo. Čim
prej bodo stroški pokriti, temprej se bo mogoče od
boru zanimati za izdajo še drugih slov. trgovskih knjig, 
v prvi vrsti slov. korespondence. Sporeden s tem od
sekom je učni odsek, ki je priredil lansko leto italijanski 
knjigovodski in tarifni tečaj, ki so se vsi zaključili s 
prav lepimi uspehom. Tudi v tej zimski sezoni se je
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učni odsek trudil otvoriti razne učne tečaje, a priglasilo 
se je tako malo udeležencev, da odsek svojega namena 
ni mogel uresničiti. Učnemu kot redakcijskemu odseku 
je bil načelnik požrtvovalni odbornik gospod dr. Fran 
Windischer. Posredovalnico je vodil odbornik gospod 
Ivan Volk.

Iz sledečih podatkov razvidite, da je bilo delo
vanje posredovalnice vzorno in vspešno. Posredovalnica 
je imela v preteklem letu 1630 poslovnih številk. 
Poleg tega je razposlala nad 800 komadov tiskovin. 
V tej dobi nam je bilo javljenih 318 prostih mest od 
strani trgovcev. Od strani nastavljencev pa 314. Ko
smatih dohodkov je imela posredovalnica 520 K 42 h, 
proti lanskim 400 K 05 h. Uspehov nam je bilo jav
ljenih v 97 slučajih trgovskim sotrudnikom in 31 slu
čajih kontoristinjam, blagajničarkam in prodajalkam 
in 15 knjigovodjem in kontoristom.

Omenjam končno, da je bilo delodajalcem plačati 
pristojbino in sicer članom eno krono, nečlanom pa 
dve kroni. Pri tej priliki predlagam v imenu odbora, 
da bodi z ozirom na to, ker društvena sredstva to 
dopuščajo, posredovanje za člane odslej brezplačno 
ter prosim g. predsednika, da ta predlog koncem mo
jega poročila da na glasovanje.

Stem preidem na veselični odsek, čigar na
čelnik je bil g. Ivan Jelačin. Odsek je vodil vsetruda- 
polne predpriprave za društveno veselico dne 5. julija 
leta 1908, ki je krasno vspela in nesla „Trg. domu“ 
in podpornemu zakladu vsakemu približno 2500 K- Ne 
bom se dalje pečal z veselico, ker je itak bilo poročilo 
o njej priobčeno v sedmi številki „Sloven. Trgovskega 
Vestnika“. Po naročilu odborovem pa predlagam, da 
izreče današnji občni zbor svojo iskreno zahvalo ča
stitim narodnim damam in pomnoženemu veseličnemu 
odseku za trudapolno delo, dalje vsem tvrdkam in 
drugim osebam, ki so si stekle zasluge za tako lep 
uspeh, najtoplejšo zahvalo. Tudi pevski odsek je 
izvršil svojo nalogo častno. Nastopil je sedemkrat ter 
posebno z lepim uspehom sodeloval pri veselici dne 
5. julija 1908.

Pevski zbor je priredil zasluženemu društvenemu 
predsedniku povodom praznovanja 701etnice dne 
9. t. m. podoknico. Zapel je tudi žalostinko umrlemu 
g. Kolmannu.

Slednjič mi je navesti še nekatere najvažnejše 
dogodke, ki jih je društvo v preteklem letu izvedlo. 
Društvo je priredilo več sestankov s predavanji. Skli
calo je sestanek, na katerem se je temeljito razpravljalo 
o štatutu za podporni zaklad, o katerem bo imel 
današnji občni zbor sklepati.

Vsled prošnje celjskega društva je društvo pre
skrbelo, da je g. dr. Marn v Celju dne 5. decembra 
1908 predaval, dalje je odposlalo naše društvo gospoda 
dr. Gregorja Žerjava v Maribor, da se je udeležil v

imenu našega društva trgovsko-obrtnega shoda dne 
j 6. decembra 1. 1. ter tam govoril o slovenskem gospo

darskem pokretu v zadnjem času.
Društvo vzdržuje knjižnico in čitalnico. V čitalnici 

je članom 35 časopisov na razpolago. Da vsakdo lahko, 
kadar hoče, obišče čitalnico, je društvo odredilo, da 
dobe društveniki pri g. Volku posebne ključe. Knjižnica 
se je v preteklem letu zopet izdatno pomnožila. Po
sebno oddelek slovenskih knjig smo zelo popolnih. 
Knjižnico oskrbuje g. Volk vzorno. Razposodilo se je 
v preteklem letu 1132 knjig.

Razen posredovalnice se je v pretekli poslovni 
dobi rešilo 480 raznih dopisov ter odposlalo več tisoč 
tiskovin, tičočih se koledarja, članarine, knjigovodstva 
i. t. d. Pojasnila so se dala v raznih obrtnih, pravnih 

j in železniških zadevah ; dalje so se dala pojasnila glede 
reklamacij, o borznih uzansah, o užitnini, o deželni 
nakladi na pivo, vino in žganje, preskrbeli smo izredno 
veliko interesentom naslove raznih tvrdk za dobavo in
prodajo blaga, dalje več prestav iz tujih jezikov.

Društvo je prejelo v preteklem letu sledeče iz
datnejše podpore, darila in volila. Stalno omizje gostilne 
pri Perlesu je darovalo pevskemu in podpornemu za
kladu ter za „Trgovski dom“ 20 K. Dalje so darovali 
za „Trgovski dom“ g. Robert Kolman n v spomin 
na svojega umrlega očeta 1000 K, S. Gruška 50 K, 
Fr. Majdič, Jarše, 50 K, posojilnica v Ribnici 50 K, 
Kmetska posojilnica v Ljubljani 50 K, Avg. Vidic na 
Trati 20 K. Podpornemu zakladu je daroval društveni 
predsednik g. cesarski svetnik Ivan Murnik 100 K, 
trgovski sotrudniki pa so izročili odboru čisti dohodek 
od plesnega venčka 15. februarija 1. 1. 190 K. Društvo 
je prejelo v preteklem letu podporo od slav. trgovske 
in obrtne zbornice 500 K ter od slav. gremija trgovcev 
400 K- Od g. Ivana Jelačina, lastnika jugoslovanske 
tovarne za kavine surogate, pa je prejelo društvo od 
prodanih kavnih surogatov 706 K 26 h.

Društvo je štelo v preteklem letu 608 članov in 
sicer 1 častnega, 2 ustanovnika, 532 rednih in 73 pod
pornih članov. Društveno glasilo se je razpošiljalo vsem 
članom brezplačno, poleg tega je pa imelo društvo 
215 naročnikov na list.

Stem sem s svojim poročilom pri koncu ter prosim, 
da je blagovoli slavni občni zbor na znanje vzeti. 
(Odobravanje in ploskanje.)

Predsednik je nato dal na glasovanje poroče
valcev predlog, da posluj društvena posredovalnica 
odslej za vse člane brezplačno.

Predlog se je soglasno sprejel.
Blagajnik g. Vlach je poročal o računskem za

ključku za leto 1908. in sicer so bili naslednji do
hodki:

Članarina 6750 K 30 h; inserati v „Vestniku“ 
594 K 95 h; posredovalnica 422 K 84 h; učni tečaji
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135 K; podpore 1286 K; društvene knjige 499 K 13 h ; 
obresti 79 K 47 h ; razpoložnina in deleži v trgovsko- j 
obrtni zadrugi 3284 K 81 h; skupaj torej dohodkov 
13.052 K 50 h.

Stroški so bili in sicer upravni: 3655 K 83 h ; 
honorar učiteljem 531 K 50 h; knjižnica 426 K 59 h; 
društveno glasilo 2627 K 27 h ; izdaja društvenih knjig 
2571 K 01 h; skupaj 9812 K 20 h. Stroškov je bilo 
v tem letu več nego dohodkov, ker je zlasti izdaja 
„Knjigovodstva“ zahtevala veliko denarno žrtev. Bla
gajnikovo poročilo se je z odobravanjem sprejelo na 
znanje.

G. Peruzzi je v imenu pregledovalcev računov 
poročal, da sta z g. Mejačem blagajniške knjige na
tančno pregledala in našla vse v najlepšem redu, zato 
predlaga, da se da blagajniku absolutorij, kar se je 
zgodilo.

Gosp. Kostevc je dalje poročal, da sta z 
gosp. Kesslerjem pregledala pri g. Jelačinu knjige 
glede prometa kavnih surogatov v prid „Trgovskega 
doma“. Našla sta vse izkaze v najlepšem redu in so Ì 
kuponi soglašali s podarjenimi prispevki. G. Jelačin : 
ima za naše društvo res radodarno roko in blago 1 
srce, zato predlaga, da mu občni zbor izreče zahvalo. 
Predlog se je z velikim odobravanjem sprejel.

G. dr. Windischer je predlagal, da se izreče l 
g. tajniku Golobu in blagajniku g. Vlachu topla za- j 
hvala občnega zbora za njih vestno poslovanje, trud j 
in požrtvovalnost. Tudi to se je sprejelo z navdušenim 
odobravanjem.

G. predsednik preide potem k naslednji točki 
dnevnega reda, k volitvam v odbor ter predlaga, 
da bi se per acclamationen izvolilo mnogozasluženega 
sedanjega predsednika g. ces. svetnika Ivan Murnika , 
zopet za predsednika. Sprejeto soglasno.

G. Meglič je dalje predlagal, da bi se z vzkli- | 
kom volilo tudi1 oba podpredsednika in predsednika 
društvenega razsodišča. Predlaga, da se za I. podpred
sednika voli trgovec g. Alojzij Lilleg in za II. pod
predsednika trgovski sotrudnik g. Fran Drčar, za 
predsednika društvenega razsodišča pa g. dr. Karel 
Triller, ki so tudi sedaj imeli te časti. Nasvetovani 
gospodje so se soglasno izvolili.

Odborniki so se volili po listkih in so bili skoro 
soglasno izvoljeni. Iz vrste samostojnih trgovcev gg.: 
Franc Berjak, Ivan Jelačin, Ignacij Kessler, 
Ivan Kostevc in Andrej Šarabon. Iz vrste sotrud
nikov gg: Pavel Fabjani, Fran Janc, Oroslav 
Jezeršek, Fran Kovač, Ignacij Novak, Silvester 
Skerbinc, Ljudevit Vaši č, Ivan Volk, Josip Vlah 
in Josip Še lo vi n. Iz vrste podpornih članov gg.: 
Fran Golob, dr. Viktor Murnik in dr. Fran Win
discher. Za revizorja sta bila izvoljena: gg. Ivan 
Mejač in Avgust Peruzzi.

Predsednik g. Lilleg se zahvali za zopet mu 
izkazano čast ter obljublja, da bo po najboljših močeh 
deloval za društvene koristi. Pripominja pa, da bi 
društvo pri tako obilem in raznoličnem poslovanju 
gotovo tako ne uspevalo, ko bi mu ne stal na strani 
g. dr. Windischer, ki je prava duša našega društva, 
ona vodilna moč, kateri se moramo zahvaliti, da dru
štvo tako uspeva. Predlaga, da izreče današnji občni 
zbor dr. Windischerju prisrčno zahvalo, kar se je 
z navdušenim odobravanjem sprejelo.

G. dr. Wi n d i s c h e r se je zahvalil za ta izraz 
zaupanja in priznanja ter poudarjal, da je v vsakem 
odboru ciljno delovanje mogoče le, ako vse sile delajo 
kakor v dobrem mehanizmu. In to se je pri Merkur
jevem odboru zgodilo, zato ima pa zadoščenje ne 
samo sam, ampak vsi, da društvo tako dobro uspeva.

O naslednjem predmetu dnevnega reda „Pred
ložitev statuta za podporni zaklad“ je poročal v 
imenu odbora g. dr. Fran Windischer. Podal je 
predvsem v kratkih potezah obris društvenega delo
vanja. „Merkur" si je po osmih letih svojega obstanka 
lahko svest, da je ne le storil veliko na polju trgovske 
organizacije, marveč da je tudi svoje delovanje uredil 
tako, da ustreza praktičnim potrebam slovenskega 
trgovstva. Za lahko zmagljivo članarino nudi „Merkur“ 
svojim članom dobro opremljeno čitalnico, dobro zalo
ženo knjižnico, brezplačno posredovalnico za službe 
in mesta, brezplačni pravni svet in vsakovrstna pojas
nila ; člani prejemajo brezplačno društveno glasilo. 
Društvo skrbi za predavanja, za pouk; izdalo se je 
„Menično pravo“, „Knjigovodstvo“ ; leto za letom 
izdaja „Trgovski žepni koledar“ za majhno ceno. Po 
umnem in varčnem gospodarstvu je zbralo v kratkem 
času toliko glavnico za „Podporni zaklad“, da more 
sedaj misliti na aktiviranje te naprave. Ta naprava bo 
razpolagala z obrestmi zbrane glavnice, s polovico 
letnih prispevkov, ki jih društvo prejema po pogodbi 
s Prvo jugoslovansko tovarno (lastnik g. Iv. Jelačin) 
in z onim zneskom, ki ga društvo odmeni za ta smoter 
iz svojih rednih dohodkov. Podporni zaklad prične 
poslovati s 1. marcem t. L, že prvo leto mu bo na 
razpolago okroglo 1500 K- Izvestno vpoštevna vsota, 
če premislimo, da jo zmoremo sami brez tuje podpore. 
Tudi ta naprava pride članom brezplačno v korist. 
Odbor je stoprav sedaj sklenil predlagati 
aktiviranje te dobrotvorne naprave, ker ga 
je vedno vodilo načelo, da mora vsaka dru
štvena naprava biti denarno tako zagotov
ljena in toliko podprta, da bode lahko 
uspešno, redno in trajno poslovala. V ta 
namen, da poizve želje in mnenje svojih članov, je 
odbor sklical pred 14 dni poseben sestanek. V zmisln 
sklepov tega sestanka in vzpodbud odbora je poroče
valec sestavil statut za podporni zaklad. Društvena
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naprava je prostovoljna, praviloma se podpira le člane. 
Podpore se bodo dajale članom za slučaj brezposel
nosti, za slučaj onemoglosti;, podpiralo se bo nadalje 
vdove in sirote po članih. To je najpotrebneje, ker 
zato ni skrbljeno drugod. Vodilo pravilnika je, da se 
starejšim članom naklanjajo nekoliko večje podpore. 
Upravo vodi poseben odbor. Zaklad je društvena last, 
končno besedo ima vedno govoriti društveni občni zbor.

G. dr. Win di scher je nato prečital statut do
besedno in podal potrebna pojasnila k posameznim 
točkam. Besedilo statuta prinašamo na prvem mestu 
v celoti.

Predsednik otvori razpravo o statutu. Ne oglasi 
se nihče, da bi stavil izpreminjevalni predlog. Pred
sednik odredi glasovanje. Statut je bil soglasno in z 
odobravanjem sprejet.

K besedi se oglasi g. dr. Windischer in pred
laga, da v zmislu določil pravkar sprejetega statuta 
sklene občni zbor: 1. iz tekočih dohodkov za 1. 1909. 
je porabiti za namene podpornega zaklada 600 K. 
2. polovica dohodkov od prispevkov „Jugoslovanske 
tovarne“ se odslej porablja za tekoče Ipotrebe „Pod
pornega zaklada“. Predloga sta bila soglasno sprejeta.

G. dr. Windischer nato poživlja gg. člane, da se 
zavzamejo v lastnem interesu za čim obilnejšo prodajo 
kavnih surogatov „Jugoslovanske tovarne“.

Ker se k točki „Slučajnosti“ ni nihče priglasil k 
besedi,, zaključi predsednik g. Lilleg občni zbor še 
enkrat se zahvaljujoč za obilni obisk in poživljajoč 
društvene člane, da vsak po svoji moči deluje v prid 
društva in na ta način tudi v prid slovenskega trgov
skega stanu.

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
V Skomrah pri Konjicah je po dolgi mučni bolezni umrl 

bivši marljivi član našega društva gospod Alojzij Prosenak, ki 
je bil tudi vnet član celjskega „Sokola“. Lansko poletje se je 
močno prehladil in moral v postelj, ki je ni zapustil, dokler ga ni 
rešila smrt. N. v m. p. !

•1:

Trgovska bolniška blagajna za Štajersko. Po dobi osmih 
mesecev je vrnilo ministrstvo pravila z opombo, da glede javnih 
ozirov, ki pridejo iz stališča izvršitve obveznega delavskega bol
niškega zavarovanja v poštev, ne more ustanovitve dovoliti. Društvo 
bode seveda vložilo rekurz in storilo nadaljne potrebne korake. V 
Celju hočejo tudi ustanoviti gremijalno trgovsko bolniško blagajno 
nemški trgovci in se morda na ta način, da se ustanovitev od naše 
strani namenjene bolniške blagajne prepoveduje, pripravlja gremi
jalni blagajni pot. Vsekakor pa vidimo, da so se tudi nemški 
trgovci naveličali okrajne bolniške blagajne, ki jo vodi znan 
Oechs, ki kar besni, ako sliši slovensko besedo. Zasledovali 
bodemo vsak korak in storili, kar je v naših močeh, dasi smo 
Slovenci povsod le zatiran rod.

Trgovski plesni venček se je vršil dne 2. svečana, kakor 
prejšnja leta v veliki dvorani „Narodnega doma“. Dobro poznavajoč 
pomanjkanje na razvedrilu in užitku zabav, ki ga trpi slovensko 
občinstvo v Celju, kajti prej večkrat vršeče se gledališke predstave 
so sedaj skoraj popolnoma izostale, tudi koncertov ni in razen 
trgovskega plesa in sokolske maškarade, nobene plesne prireditve, 
je društvo naročilo vojaško godbo c. in kr. pešpolka št. 17 iz 
Celovca in hotelo s tem cenj. obiskovalcem pokazati pozornost in 
nuditi tudi tistim, ki morda ne plešejo, glasbeni užitek. Žal, da je 
bila udeležba precej pičla in je posebno veliko manjkalo celjskih 
Slovencev, med temi nekatere rodbine mladih narodnih voditeljev, 
pa tudi uradniški stan ni bil zastopan. Samoumevno je, da slabi 
obiski ne dajejo posebnega veselja za bodoče prireditve, to tem 
manj, ker društvo ne ve nobenega vzroka, zakaj bi se njegove 
prireditve prezirale.

Slovensko trgovsko društvo v Mariboru.
I. občni zbor slov. trg. društva v Mariboru se je vršil 

dne 24. prosinca t. 1. ob 3. popoldne v restavraciji „Narodnega 
doma“. Gosp. predsednik pozdravi navzoče člane ter se zahvali za 
precej obilno udeležbo. Nato da besedo gosp. tajniku, ki obširno 
poroča o delovanju društva v tekočem letu. Omenil je posebno 
tudi zapreke, ki so močno ovirale delovanje, pri vsem tem pa 
je društvo izdatno napredovalo. Nato poroča gosp. blagajnik o 
blagajniškem stanju, ki je jako povoljno ; letni dohodki so znašali 
K 5718 52, stroški K 5230 12, ter je ostalo društvu gotovega denarja 
K 488'40, razven tega znaša društveni inventar K 42371, torej 
skupno premoženje K 91211. — Računski pregledovalec gosp. 
dr. Pivko poroča, da sta z gosp. dr. Sernecem pregledala društvene 
blagajniške knjige ter našla vse v najlepšem redu. Nadalje se 
zahvali odboru za veliki trud, ki ga je imel ter mu izreče zaupanje. 
Novi odbor se je izvolil sledeče: predsednik gosp. dr. R. Pip uš; 
podpredsednik g. Simon Jagodic, poslovodja; tajnik g. Vilko 
Weixl, trgovec; blagajnik g. Vilko Berdajs, trgovec; odborniki: 
g. Ivan Šoštarič, trgovski sotrudnik, g. Franjo Lenart, trgovski 
sotrudnik, g. J. Horvat, slikarski mojster; kot računska pregle
dovalca g. Rop, trgovec in g. dr. Ljudevit Pivko. Pri slučajnostih 
predlaga gosp. Weixl, da bi se tudi obrtni stan začel bolj organi
zirati, ker ima za to v Mariboru in okolici izvanredno dobro polje 
ter bi se v kratkem dalo doseči ustanovitev obrtnega društva. Slov. 
trgovsko društvo bode gotovo to ustanovitev po možnosti podpiralo. 
Tako društvo bi imelo velikanski pomen za tukajšnji okraj, bilo bi 
pa tudi lahko eno največjih slovenskih društev v Mariboru. Gosp. 
predsednik dr. R. Pipuš govori še marsikaj o pomenu in izobrazbi 
trgovskega, kakor tudi obrtnega društva ter prosi cenj. člane, da 
bi tudi v bodočem letu pripomogli za razširjenje društva. Nato se 
občni zbor zaključi.

*

Koncert slov. trg. društva v Mariboru, ki se je priredil v 
nedeljo, dne 7. t. m., se je izborno obnesel. Zanimanje od strani 
občinstva je bilo res velikansko ter je bil tudi obisk jako povoljen. 
Slov. salonski orkester je vzbujal vso pozornost vsled krasnih god
benih točk, ki so se morale večkrat ponavljati. Tudi slav. pevskemu 
kvartetu slov. čitalnice gre vsa čast in hvala za njih sodelovanje 
ter krasno petje. Po dokončanem vsporedu začel se je ples, ki je 
trajal do ranega jutra. Tudi pri tem se je kazalo veliko veselje in 
zanimanje, pa ne samo pri mladih parčkih, ampak tudi priletni 
parčki so se marljivo vrteli v prijetnem valčku.
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Raznoterosti.
Rakova pot tržaškega izvoza v letu 1908. Ravno znane 

številke tržaškega železniškega prometa predočujejo nam sklep — 
kakor prinaša poročilo „Oesterr. Ungar. Export-Revue“ — o stanju 
tržaškega izvoza v, letu 1908.

Z ozirom na obrat železniškega dovoza znašal je izvoz 
prvo polletje

5,218.073 q
proti 5,325.329 „ preteklega leta 

manj za 107.256 q.
Železniški dovoz drugega polletja je znašal 

5,309.735 q
proti 5,467.771 „ preteklega leta 

manj za 158 036 q,
tako, da je letni izvozni promet:

10,527.808 q
proti 10,793.100 „ iz leta 1907 občutil odpadek 

za 265.292 q.
Ni brez pomena pregledati razglašene mesečne izkaze trgovske 

zbornice o razvoju izvoza. Železniški uvoz dosegel je namreč:
julija . . . 1908 . 817.641 q — 60.311 q
avgusta . 1908 . 895.093 „ + 74.329 „
septembra 1908 . 877.362 „ + 55.394 „
oktobra. . 1908 . 955.024 „ + 7-122 „
novembra 1908 . 935.981 „ - 99.023 „
decembra 1908 . 828.635 „ — 135.546 „

Živahen in na številu pridobivajoči izvoz v jeseni, šel je
zadnja dva meseca nenadoma močno rakovo pot; brez odpadka v 
zadnjih dveh mesecih kazal bi pa v drugem polletju še presežek. 
Naravno je tedaj, da je ta preobrat v zvezi z bojkotnim gibanjem 
v Levanti.

Rakova pot izvoza zadeva ponajveč kakor znano sladkor, 
čigar izguba sega 150.000 (in to skoro vse v II. polletju). Večji 
primanjkljaji odpadejo dalje na papir (vštevši papirnato blago in 
lesne izdelke), čigar izvoz se je za 48.000 q znižal; slad, ki je 
izgubil okroglo 40.000 q in špirit, čigar izvozna številka je za 
22.000 q nižje izpadla.

Mineralnemu olju, pivu in pavoli je odpadlo po 
20.000 q.

Kvantitativno vpoštevano, je bil pad izvoza magnezita 
190.000 q.

Na isti poti je stalno skoro vse drugo izvozno blago kakor: 
stavbni les za razne izdelke (— 16.000 q), soda (— 11.000 q\ 
steklo in stekleno blago (— 8000 q), leseno blago, osobito pohištvo 
(— 7200 q), lončeno oziroma ilovnasto, izvzemši opeka (— 5200 q), 
suho sočivje (— 5000 q), vino (— 6000 q), kovinasto blago (— 3500 q), 
potem krompir, vitrijol, usnje, baker, pavolnato, volneno in drobno 
blago i. t. d. Le malo vrst blaga (netiva, likerji, motvozno platneno 
in porcelanasto blago, milo, parafin, mlevski pridelki in mineralne 
vode), je pokazalo primerno stopnjevanje, ki stoji v zvezi z južno
ameriškim prometom.

Vendar je bil uvoz daleko občutnejši v prometnem gibanju 
kot izvoz, kajti železniški izvoz je padel v drugem polletju za več 
nego 420.000 q proti preteklemu letu. Letna importna bilanca je 
mogla skleniti le s presežkom okroglih 190.000 q prvega polletja 
z minus okroglih 235.000 q.

Železniški promet naznanja izgube pol milijona metrskih 
centov ali 2'4°/0. Dasiravno je skoro v vseh pristaniščih vplivala 
kriza prometnega gibanja, tako je ta izguba, ki zadene najvažnejše 
avstrijsko trgovsko pristanišče, absolutno in relativno preogromna.

Naj bi se srečala in izpopolnila v tem prizadevanju tržaških 
faktorjev in inozemskih krogov.

Volitev v trgovsko in obrtniško zbornico kranjsko so
se vršile dne 28. januarja t. 1. in so bili izvoljeni v trgovski 
kategoriji: v veletrgovini Ivan Hribar in Ivan Knez s 45 
glasovi, v srednji trgovini Fran Hren in Ivan Mejač s 379 gla
sovi in v mali trgovini A. Ditrich in Leopold Fiirsager s 699 
glasovi. V montanski skupini sta bila izvoljena dr. Ambrositsch 
in M. Samassa s 4 glasovi. V obrtni kategoriji je bil izvoljen 
v veleobrti Nemec Pa m m er. Njegov protikandidat Slovenec 
Kotnik je dobil enako število glasov 47 in je žreb odločil za 
Pammerja. V srednjem obrtu Josip Lenarčič in Vinko Majdič 
s 725 glasovi in v malem obrtu Ivan Kregar, Jernej Ložar,. 
Tomo Pavšler in Josip Hafner z 2189 ozir. 2192 glasovi.

Monopoliziranje izdelovanja vžigalic. Vsi znaki kažejo, 
da misli vlada v kratkem času uvesti monopol na izdelovanje, 
vžigalic. Vrše se že predpriprave in se bo vlada skoro lotila tega 
vprašanja.. Koncesijska dolžnost za nove ustanovitve tovarn za 
vžigalice bo jako ostra in s tem se bodo pripravila tla za monopol, 
da bo ostal status quo v industriji vžigalic. Tudi so se vsem po
večanjem in bistvenim izpremembam tovarn za vžigalice v zadnjem 
čusu delale administrativnim potom — na precej čuden način — 
zapreke, da so se stavbne komisije, ki so potrebne za take stvari, 
po političnih oblastvih vedno zavlačevale. Ker se pa ta sistem ne. 
bo dal dolgo vzdržati, se pričakuje v kratkem oficijalno naznanilo,, 
s katerim se bo določilo, da se ne bo dalo dovoljenja za stavbene 
komisije in za bistvena povečanja obstoječih tovarn. Kakor znano,, 
je zbornica poslancev sklenila zakon o prepovedi porabe belega 
fosforja. Ta zakon pride še pred gosposko zbornico in se bo še 
malo zavlekel, ker so agrarni' krogi proti njemu, kajti smrekov les 
se potem ne bo v toliki množini porabil in je tem krogom veliko - 
ležeče na tem, da se prehodni termin podaljša. V kratkem torej 
lahko pričakujemo monopoliziranje izdelovanja užigalic.

*
Trgovsko-obrtna zadruga v Ljubljani. Iz uradnega lista 

„Laibacher Zeitung“ posnamemo o omenjeni zadrugi nastopno- 
laskavo priporočilo: „Ta pred letom dni po inicijativi slovenskega 
trgovskega društva „Merkur" v Ljubljani ustanovljena „Trgovsko- 
obrtna zadruga“ deluje danes po preteku njenega kratkega obstanka, 
ob splošnem zanimanju trgovstva v polni meri kot trgovska banka. 
Skupni denarni promet v preteklem letu je znašal nad 15 milijonov 
kron in bilanca prvega leta že kaže čisti dobiček. — Gotovo je 
vesel in v interesu našega trgovstva ležeč dogodek, da je razvijajoči, 
se mladi zavod preselil svojo pisarno v sredino našega mesta, v 
Šelenburgove ulice, ter se tako nahaja na najbolj frekventiranem 
mestu, v prostorih nekdanjega hotela pri Maliču (Hotel Stadt Wien). 
Ustrezaje vedno večjemu zanimanju trgovcev, razteza zadruga 
svoje delovanje na vse denarne in kreditne transakcije ter bode 
predstavljala pravo trgovsko banko tembolj, ker je vsled zvez 
z inozemstvom v položaju, postreči vsekakor kar najkulantneje.. 
Njen glavni smoter vendar še ostane, na eni strani prevzemanje 
hranilnih vlog proti dobremu obrestovanju, na drugi pa ceno pre- 
skrbovanje denarja našim trgovcem in obrtnikom. Na istem prostoru 
v Šelenburgovih ulicah je otvorjena tudi menjalnica, ki se bode 
pečala z menjavo inozemskih valut, nakupom in prodajo vrednostnih 
papirjev in srečk.“

Društvene vesti.
Konstituiranje odbora. Odbor našega društva se je v seji 

dne 31. januarja, kateri je predsedoval društveni predsednik gosp. 
ces. svetnik Ivan Murnik, naslednje konstituiral: za tajnika je bil 
izvoljen Fran Golob, za njegovega namestnika pa gosp. Oroslav 
Jezeršek; za blagajnika gosp. Josip Vlach ter za njegovega.
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namestnika gosp. Ljudevit Vašič; za arhivarja, gospodarja in 
knjižničarja pa g. Ivan Volk. V tej seji se je vršila tudi volitev 
v odseke ter so bili izvoljeni sledeči gospodje:

a) v gospodarski odsek: Josip Drčar, Franc Janc, 
Ivan Jelačin st., Ignacij Kessler, ces. svetnik Ivan Murnik, 
Andrej Šarabon, Josip Šel o vi n in Josip Vlach;

b) v pevski odsek: Josip Drčar, Ignacij Novak, Ante 
Pintar, Al. Sachs in Veličan Volk;

c) v posredovalni odsek: Oroslav Jezeršek, Ignacij 
Kessler, Ivan Kostevc, Franc Kovač, Silvester Škerbinec 
in Ivan Volk;

d) v redakcijski odsek: Franc Golob; dr. Rudolf 
Marn, Silvester Škerbinec, Ivan Volk in dr. Fran Windi
scher ;

e) v učni odsek: Karel Meglič, dr. Viktor Murnik, 
Avgust Tosti, Ivan Vole in dr. Fran Windischer;

f) v veselični odsek: Franc Berjak, Pavel Fabiani, 
Franc Janc, Ivan Jelačin st., Ivo Jelačin ml., Ivan Kostevc, 
Franc Kovač, Ignacij Novak, Ljudevit Vašič in Josip Vlach.

Volitev kuratorija za podporni zaklad pa se je preložila za 
prihodnjo sejo. *

Opozarjamo na inserat g. Pogačnika v Spod. Šiški glede 
oddaje trgovskih . prostorov v najem. Po našem mnenju se bo 
trgovski promet v Spod. Šiški vsled zidanja železniških delavnic, 
kjer bo nastavljenih 4000 raznih rokodelcev in delavcev, zelo po
vzdignil ter našim članom že sedaj svetujemo, da posvetijo temu 
dejstvu svojo pozornost.

Darilo. Dolgoletni član našega društva, gosp. Fran Souvan 
sin v Ljubljani, je daroval povodom otvoritve svoje trgovine pod
pornemu zakladu našega društva 20 K. Gosp. darovatelju se toplo 
zahvaljujemo ter želimo njegovemu podjetju, ki je slovensko, obilo 
uspeha.

O knjigi „Slovensko eno in dvostavno knjigovodstvo“,
ki jo je izdalo naše društvo, sta prinesla „Slovenski Narod“ in 
„Laibacher Zeitung“ zelo pohvalne ocene. Interesente opozarjamo 
na to prepotrebno knjigo z vabilom k naročbi. Cena s poštnino 
vred 4 K 80 h.

Podporni zaklad, ki ga je aktiviralo naše društvo, ustre
zajoč želji članstva, prične poslovati s 1. marcem t. 1. Med dohodki 
podpornega zaklada so po sklepu občnega zbora tudi prejemki, ki 
jih dobiva „Merkur" kot pogodbene prispevke od prodaje kavnih 
surogatov „Prve jugoslovanske tovarne“ v Ljubljani. Čim obilnejša 
bo prodaja teh domačih slovenskih izdelkov, temvečje dohodke bo 
imel podporni zaklad. Poživljamo torej slovenske trgovce in slo
venske trgovske sotrudnike, da se zavzamejo kar najvneteje za 
razpečavanje kavnih surogatov „Prve jugoslovanske tovarne". S 
tem podpirate slovensko obrtnost, hkratu pa mnogo lahko koristite 
novoustanovljeni in prepotrebni dobrodelni napravi našega društva. 
V vaših rokah je odločitev, kako bo uspeval podporni zaklad, na
menjen podpori brezposelnih, onemoglih ter podpori vdov in sirot.

Prispevki od „Zvezdne kave“, ki jo je v mesecu januarju 
razpečala „Prva jugoslovanska tovarna za kavine surogate v Ljub
ljani“ v korist „Trgovskemu domu“ in „Podpornemu zakladu“ 
znašajo K 9717. To dejstvo jasno dokazuje, kako živo je zani
manje v slovenskih trgovinah za ta izvrstni izdelek in kako izdaten 
vir dohodkov si je pridobilo naše društvo, če bodo gospodje trgovci 
in trgovski sotrudniki trajno pospeševali prodajo „Zvezdne“ kave.

Ako ostanejo prispevki vsak mesec saj na sedanji višini, tedaj se 
bo skupna vsota letnih prispevkov v primeri z lanskim uspehom 
zopet znatno pomnožila. Naj bi torej zanimanje za to slovensko 
podjetje ostalo trajno, da bode polagoma „Zvezdna“ kava v slehrni 
slovenski trgovini nadomestila podobno nemško blago.

Lep vzgled slovenskim trgovskim sotrudnikom je gosp. 
M. K., trg. sotrudnik pri neki tvrdki v Kostanjevici na Dolenjskem. 
Nedavno je naslovil na „Prvo jugoslovansko tovarno za kavne 
surogate v Ljubljani“ pismo, v katerem s posebnim zadovoljstvom 
poroča, kako dobro je uvedel „Zvezdno“ kavo mesto nemških 
izdelkov, ki jih je dosedaj naročal njegov šef. Vsaki odjemalki, ki 
je zahtevala nemško cikorijo, je pojasnil na kratko, da od nemške 

' cikorije nimajo Slovenci nobene koristi, od „Zvezdne“ kave pa 
prejemajo prispevke razna narodna društva. Ko se je vsaka posa- 

i mezna odjemalka prepričala o izvrstni kakovosti „Zvezdne“ kave, 
je vdrugič vsaka sama zahtevala ta slovenski izdelek. Tako je 
stopila v dotični trgovini na mesto nemške cikorije iz Zagreba 
slovenska „Zvezdna". Zasluga za to pridobitev gre torej v veliki 
meri omenjenemu gospodu trgovskemu sotrudniku, ki je s tem 
pokazal, kaj se vse doseže z dobro voljo in odločnostjo. Naj bi 
tudi drugi gospodje sotrudniki v slovenskih trgovinah sledili temu
posnemanja vrednemu vzgledu!

Čeke so poslali: K. Cimperšek, Sevnica; F. Dolenc, 
Kranj; F. Kuttin, Postojna; Neimenovan, Gorenje Gorje; F.

1 Tavčar, Selce in D. Vrinšek, Rečica. — Hvala!

Trgovski plesni venček, ali da prav imenujemo to prire
ditev, zaključni venček slovenskih trgovskih sotrud
nikov, se je vršil v soboto, dne 13. t. m. zvečer v veliki dvorani 
„Narodnega doma“. Če pomislimo, kolike zahteve se ravno pri nas 

t v Ljubljani stavijo na občinstvo glede na predpustne prireditve, 
j če upoštevamo, da je bilo že nekaj takih prireditev v velikem 

obsegu, da se nam jih ravno toliko in še več obeta, ne glede na 
to, da je človek vsled teh in onih zvez dolžan od ene domače 
zabave k drugi, a glej tu — dvorana polna in zopet polna. E, da 

j naš mladi trgovski svet! Ljubljana postaja velikomestna in gotovo 
je naše trgovstvo eden prvih činiteljev, ki ima za to največje 
zasluge. In kakor je neumoren pri svojem resnem delu naš trgovec, 
tem živahnejši, tem neumornejši je tudi po resnem delu pri veseli 
zabavi. Ni se torej čuditi, da se je zaključni venček razvil v eno 

; najprijetnejših, najanimiranejših, ali da rabimo izraz nekega sogle- 
I dalca — najsrčkanejših letošnjih plesnih prireditev. Da, da, če se 
j ti oglasi takole poskočen valček, pa ti sloni na prsih nežna stvarca,
1 ni vrag — brr, kako grdo je čuti to besedo — da ne bi tudi naj- 
i zagrizenejši častilec „glavne knjige“ in njenega „imeti“ in „dati“ 
j začutil, da je poleg tega „glavnega“ še nekaj „glavnejšega“, tisto, 
j katerega razvijajoči se in polni cvet so zvili prireditelji v ta venček.

Kakor smo že rekli, je bila udeležba res najčastnejša. Ples je 
i otvoril gosp. Kostevc z gospo Knezovo in za njima seje raz

vrstila vsa ostala množica plesalk in plesalcev, katerih smo pri 
[ prvi četvorki našteli 102 para. Vodja plesom je bil gosp. Fabiani, 

ki je vešče vodil tudi plesne vaje, katerih zaključek je bil ta 
venček. Prireditev je posetila cela vrsta naših odličnjakov, med njimi 
župan Hribar, deželni poslanci Knez, Plantan, dr. Tavčar, dr. Triller 
in Turk, trgovska zbornica je bila zastopana po predsedniku dež. 
poslancu Lenarčiču, podpredsedniku gosp. Mejaču in svetniku gosp. 
Urbancu, dr. Murniku in dr. Windischerju, nadalje predsednik od
vetniške zbornice dr. Majaron, deželno vlado je zastopal svetnik 
Kulavicz, navzoče pa je bilo vse naše slovensko trgovstvo ljub- 
jansko, pa tudi veliko z dežele in lepo število prijateljev našega
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trgovstva. Damam so se izročila krasna damska darila, lep spomin 
na ta večer, h katerega tako radostnemu uspehu je gotovo tudi 
mnogo pripomogla naša izborna „Slovenska Filharmonija“. Gostil
ničar „Narodnega doma“ je v vsakem oziru poskrbel za dobro 
postrežbo. Rana ura je že bila, ko je bilo treba misliti na razhod, 
a še tedaj — „oh, tako zgodaj!“ Kaj ne da? Kakor je bil moralni, 
tako tudi financijalni uspeh te prireditve popoln. Koliko je bilo 
prebitka, ki je namenjen podpornemu zakladu slovenskega trgov
skega društva „Merkur“, bomo poročali v prihodnji številki.

Po „Slov. Narodu".
*

Srebrno poroko sta praznovala 9. t. m. postojnski župan 
in trgovec g. Gregor Pikel in njegova soproga Marija, rojena 
Kalister. Gospodu slavljencu, članu našega društva, čestitamo ob 
tej priliki kar najiskreneje.

Izkaz društvene posredovalnice. Sprejmo se: 1 knjigovodja 
in korespondent, 2 kontorista, 12 pomočnikov mešane stroke, 2 po
močnika špecerijske stroke, 4 pomočniki manufakturne stroke, 
3 pomočniki modne in galanterijske stroke, 5 kontoristinj, 4 bla
gajničarke, 4 prodajalke. Službe iščejo: 2 knjigovodja in kore- 
spondenta, 2 kontorista, 13 pomočnikov mešane stroke, 5 po
močnikov špecerijske stroke, 3 pomočniki manufakturne stroke, 
2 pomočnika železninske stroke, 4 pomočniki modne in galanterijske 
stroke, 9 kontoristinj, 6 blagajničark, 11 prodajalk. Posredovalnica 
posluje za člane brezplačno. V mesecu januariju je bilo naznanjenih 
17 prostih služb, iskalo je pa službe 28 oseb. Ugodno se je po
sredovalo v 11 slučajih.

Trgovsko bolniško in podporno društvo 
v Ljubljani.

Ravnateljska seja dne 15. januarja 1909. 1. V društvo sta 
se sprejela 2 redna člana. 2. Obolenje je prijavilo 22 članov, med 
katerimi sta bila sprejeta v „Leonišče“ 2 člana. 3. Za bolniške 
stroške se je izplačalo 11 članom v znesku K 1229 25, dalje trem 
društvenim zdravnikom za II. polletje 1908 K 1833 60 in dvema 
lekarnarjema K 285'88. 4. Raznoterosti: Umrlo je leta 1908 deset 
rednih članov. Raznih dopisov se je rešilo 58.

Trgovsko-obrtno zadrugo v Ljubljani, naš novo
ustanovljeni kreditni zavod, priporočamo trgovcem 
in obrtnikom za nalaganje denarja, za inkaso, za 
denarna nakazila in vsakovrstne kreditne posle.

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.
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SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega 
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.

Letnik VI. V Ljubljani, dne 15. marca 1909. Št. 3.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
■v

Se vedno penzijsko zavarovanje.
S prvim januarjem tekočega leta se je uveljavil 

zakon o penzijskem zavarovanju privatnih uslužbencev 
in ustanovila so se tudi že deželna mesta — za Slo
vence deloma v Trstu, deloma v Gradcu. Pisali smo 
že veliko o tem v listu in naše društvo je tudi zavzelo 
že stališče, zlasti v tem oziru, da se tudi trgovski na
stavljenci pritegnejo v to zavarovanje. To se ni zgodilo, 
ker je bil od strani organizacij trgovskih nastavljencev, 
v prvi vrsti na Dunaju, prevelik odpor in se je vlada 
z naredbo letošnjega leta definitivno odločila, da 
trgovski nastavljenci niso podvrženi penzijskemu zavaro
vanju, ampak le one osebe, ki izvršujejo v pretežni 
večini duševno delo.

Človek bi zdaj mislil, da je vse v redu in da 
poslujejo deželna mesta v zmislu zakona, kakor tudi, 
da se osebe, ki so podvržene zavarovanju, priglasijo, 
kakor to zakon zahteva. A temu ni tako. V „Razno
terostih“ priobčujemo notico, da poživljajo politične 
oblasti delodajalce, naj zglasijo penzijskemu zavaro
vanju podvržene osebe, sicer jih zadene v zakonu 
omenjena kazen. Izkazalo se je namreč, da število 
doslej priglašenih zavarovancev še daleko ne doseza 
števila zavarovancev, ki se je na podlagi statistike pri
čakovalo in da je glavni vzrok ta, da jako veliko de
lodajalcev ne zadosti zglaševalni dolžnosti glede svojih 
nastavljencev. In zakaj to? Vzroke hočemo ravno z 
naslednjim povedati, ter zlasti našim nastavljencem raz
loge predočiti, ki so vodili njih tovariše na Dunaju in 
drugod, da so se uprli temu zavarovanju.

Redko le je kak zakon izzval tako glasno proti- 
agitacijo kakor penzijsko zavarovanje. Nastala je pravcata 
pasivna rezistenca in pretežna večina delodajalcev 
trgovske in spedicijske stroke je opustila zglasitev, rav
najoč se po navodilih svojih društev. Nasprotno so pa 
industrijci priglasili svoje nastavljence, ker so jim to 
njih organizacije nasvetovale. Vzrok leži v tem, da 
nudi penzijsko zavarovanje pravim, bolje plačanim in 
stalnejše nastavljenim privatnim uradnikom veliko 
več, nego bi dosegli s socijalnim zavarovanjem. Večina 
industrijskih uradnikov je pa v boljšem gmotnem po

ložaju. Pri trgovini pa prevladujejo slabše plačani, 
pogostnejši brezposelnosti izpostavljeni nastavljenci, ki 
se gmotno ne razločujejo dosti od boljše plačanih de
lavcev. Pri nas, zlasti v Ljubljani, je v tem oziru res 
bolje nego drugod. Vsled tega imajo ti nastavljenci 
več interesa na tem, da se jih prevzame v delavsko' 
zavarovanje. Podobne razlike vladajo tudi pri deloda
jalcih. V industriji igrajo nastavljenci razmeroma majhno 
vlogo ; celo večja industrijska podjetja izhajajo z malim 
številom pisarniških moči, dočim imajo že manjša 
trgovska podjetja jako veliko število nastavljencev. Vsled 
tega je penzijsko zavarovanje za industrijalce v resnici 
relativno veliko manjše breme nego za prave trgovce, 
iz česar se da tudi razlagati odpor zoper zakon v in
dustrijskem in v trgovskem taboru.

Korist penzijskega zavarovanja velja res za prave 
privatne uradnike, ne pa za manj dobro plačane 
nastavljence zlasti v detajlni trgovini, in ti bi bili na 
boljšem, ako se jih pritegne v socijalno zavarovanje, 
kjer bo država toliko prispevala sama, dočim tukaj 
ničesar ne prispeva. Dolodajalci kakor nastavljenci 
trgovskih strok navajajo še druge razloge proti temu 
zakonu, katerih pa ne bomo omenili. Kakor smo že 
uvodom omenili, se je naše društvo postavilo na drugo 
stališče in je z a zavarovanje tudi trgovskih nastavljencev. 
Toda huda protiagitacija zlasti na Dunaju je vlado 
napotila, da je izdala naredbe, po katerih naj se pre
sojajo posamezni slučaji zavarovancev. Priznati se pa 
mora, da je presojanje jako težavno in komplicirano 
in da bo najbrž šele judikatura upravnega sodišča 
prinesla jasnost in sigurnost v zamotano situacijo.

Penzijski zakon je v mnogoštevilnih posameznostih 
jako potreben reforme in se mora na vsak način pre
drugačiti. Najboljše bi bilo, ako bi se ravnalo po na
činu, ki so ga vse industrijske in trgovske korporacije 
od vsega početka priporočale, namreč spraviti 
penzijsko zavarovanje v organično zvezo 
s socijalnim zavarovanjem, vsled česar bi se 
prehod med temi zavarovanji olajšal in tudi stroški 
znatno znižali. Posebne zahteve privatnih uradnikov 
naj bi se vpoštevale z dodatnim zavarovanjem in z

3
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modifikacijami, ki bi veljale samo za te, to velja zlasti 
glede prostovoljnega zavarovanja za večje zneske.

Penzijsko zavarovanje torej še zdaj ni v redu in 
dotične kroge, ki se upirajo zavarovanju, bodo najbrž 
šele občutne kazni primorale, da izpolnijo zglaševalno 
dolžnost. To bo pa tudi trajalo toliko časa, da pride 
novela k temu zakonu, ki bo vpoštevala želje in zah
teve vseh. Dr. R. Marn.

Praktiška geologija.
Dr. Karel Hinterlechner (Dunaj').

(Dalje.)

Po avstrijskih zakonih *) prištevamo vse rudnine, 
ki so rabljive (§ 3: „benützbar sind), ker imajo v sebi 
(= „wegen ihres Gehaltes an“) „kovine**), žveplo, 
galun, vitrijol ali kameno sol“, dalje „ce
mentne vode“ [razstopine modre ali bakrene galice 
(das Kupfervitriol) v vodi], „grafit in zemeljske 
smole ter končno vse vrste premoga“ k pri
držanim rudninam. Bistvo tozadevnih določb je 
deloma to-le.

Razmeroma neomejeno oblast ima zemljiški po
sestnik na svojem posestvu le dokler ne išče in sploh 
ne dobiva katero od pridržanih rudnin. Za vsako 
vprašanje, ki se tiče poslednjih, si moramo izposlovati 
uradnega dovoljenja.

Dovoljenje v to dobi vsak, ki je upravičen pri
dobivati in imeti nepremično posest; izvzeti so le 
nekateri uradniki in njih družine (deloma).

V tem oziru ne pozna torej zakon nikake razlike 
med posestnikom in neposestnikom zemljišča, na katerem 
se nahaja kaka pridržana rudnina. Tu velja edino 
stari naš pregovor: „Kdor preje pride, preje melje“.

Pravice rude slediti in dobivati podeljuje rudar- 
stvena oblast (Bergbehörde).

Brez posebnega dovoljenja posestnikovega je 
prepovedano rude slediti le v nastopnih slučajih:

1. v vseh poslopjih ;
2. na zaprtih dvoriščih ;
3. v zagrajenih vrtih, na pokopališčih in na tratah, 

ki so obzidane;
4. na mestih, ki niso oddaljena niti 38 metrov 

od lokalitet, ki jih navajamo pod 1.—3. točko.
V nekaterih posebnih slučajih odločujejo upravne 

oblasti.
Vsak rudosledec je zavezan 1. da pokaže svojo 

rudosledno pravico posestniku zemljišča, kjer hoče
*) Splošno rudarstveno pravo od 23. maja 1854.

*♦) Nauk o rudiščih prišteva k rudam tudi takozvani 
„Bauxit“, ki se nahaja pri nas tudi v Bohinju (vsled česar so 
ga nazvali Wocheinit), a rudarstveno pravo ga izključuje (§ 3 ter 
ukaz trgovskega ministrstva in naredba od 11. januarija 1866, 
štev. 17.761), čeprav dobivajo iz te rudnine in sicer v velikem 
aluminij, ki je kovina.

rude slediti, in to, pred n o začne s tozadevnim delom 
ter 2., da se poskusi, dogovoriti s posestnikom v 
zadevi odškodnine (§ 26: „ein Übereinkommen zu 
versuchen“).

Ako se stranki ne zedinita glede zadevne od
škodnine, tedaj sme prositi rudosledec pri političnem 
uradu dovoljenja, da sme z delom pričeti (§ 27).

V takih slučajih določi politična oblast odškodnino, 
ki jo mora rudosledec začasno zagotoviti (§ 27 a): 
„einstweilen sicherzustellen“).

Obenem mora prositi rudosledec takoj pri rudar- 
I stvenem uradu, da se prisili*) posestnika, da odstopi

dotično ozemlje. Razume se, da proti plačilu.
Rudoslednih pravic je več. Za nas je merodajna 

na tem mestu le „izključljiva rudosledna pra
vica“. Ta obstoji namreč v tem, da je pridržana po
stavno naprej določena mera zemljiške površine stranki, 
ki je za to prosila pismeno, v svrho poznejšega pri
dobivanja rude. Na istem mestu, za katero ima 
kdo to pravico, je vsakemu drugemu zabranjeno rudo 
slediti. Ta pravica je torej obenem podjetnikovo varstvo. 
Največja pravica je pa lahko največja krivica.

Mislimo si, da se je ravnala kaka stranka strogo 
j po nasvetih, ki smo jih podali doslej. Razen kar je 

imela pri tem delu skrbi, žrtvovala je vsled tega nekaj 
I svojega časa in denarja. Brez postavnega varstva bi se 

pa okoristila mogoče zvijačnim potom za tuj trud in 
! denar kaka druga stranka, ki ni žrtvovala ne trenotka

in ne vinarja.
Zato naj dostavimo svojim prejšnjim nasvetom 

še, da si naj vsak, ki misli kje slediti rude, brezpogojno 
in takoj izposluje „izključljivo rudosledno 
pravico“.

Vsak naš korak mora biti strogo premišljen ter 
mora imeti stvarno podlago. Zato tudi ravno 

j omenjeni. V to nam pa služi v neštetih slučajih
edini razsip!

Nezadostno razgaljeno rudišče ne dovoljuje nikake 
J cenitve številkoma. V takih slučajih naj stranka torej 
I te ne le ne zahteva, temveč naj eventuvalnim ra

čunom „izvedenčevim“ niti ne veruje! V praksi se 
I naleti v tem oziru pogosto na popolnoma neverjetne

slučaje.
Ako ni rudišče zadostno razgaljeno, sme zahtevati 

stranka od izvedenca le :
1. da pove, kaj se mora storiti, predno se ceni 

dotični objekt;
2. da pojasni, kaj smemo morda pričakovati od 

provizorno preiskanega objekta ali kratko : po
jasnitev šans, in

*),,... bei der Bergbehörde sogleich um die Einleitung 
des Verfahrens über die zwangsweise Grundüberlassung anzusuchen“

I (§ 27 b).
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3. da poda eventuvalno proračun ali nasvete 
z ozirom na delo, ki ga omenjamo pod prvo točko. 
Vsak geolog ne poda proračunov z ozirom na dela, 
ki se naj izvrše, da bi bilo rudišče zadostno razgaljeno.

B. Dodatno naj omenimo, da je zadostno za 
cenilca-geologa razgaljeno kako rudišče le | 
tedaj, če je videti toliko rude, da je njeno razmerje 
napram srednji letni produkciji v dotičnem rudniku 
enako 3:1 ali z drugimi besedami, trikrat toliko je 
mora videti, kakor je v enem letu povprek nakopljejo.
V tem oziru sledi več pozneje. . •

III.*)
Zaznali smo že, da učinkuje voda, ki se pretaka 

v vrhnih zemeljskih plasteh, vsepovsod na svojo okolico, 
da razkraja pri tem eksistujoče kemijske spojine, ter 
da nareja iz njih novih. S temi pojavi se hočemo tu 
nekoliko podrobneje pečati.

Voda vpliva na rudnine lahko kot taka, ali pa 
učinkuje po raznih snoveh, ki se nahajajo (navadno) 
v njej in ki so: kisik (Sauerstoff), ogljikova ki
slina (Kohlensäure), razne organske kisline, klorove 
spojine itd.

Rudnine, ki jih izpreminja voda v rudiščih, spa
dajo v pretežni večini med sulfide. Ti so spojine 
raznih kovin (kakor železo, baker, svinec, srebro, 
cinek itd.) z žveplom.

Izpremembe same se izvrše (splošno povedano) 
tako, da nastanejo iz sulfidov razne spojine, v katerih 
igrajo važno vlogo ogljikova kislina, žveplo v zvezi s 
kisikom, klor, fosfor itd. Prva vloga pa pripada 
pri tem skoro vedno kisiku. Ta proces imenu
jemo zato okisavanje ali oksidacijo; oni del 
kakega rudišča v katerem se nahajajo le, ali vsaj v 
veliki večini tako nastale rude pa njegov okisani, 
oksidovani ali oksidacijski pas (Oxydations- 
Zone). Ta del skoro vsakega rudišča se ovaja po 
različno rjavi ali rdeči barvi, ker je tu vedno več ali 
manj železa.

Kolikor več je rude v kakem rudišču, tem silnejši 
je navadno oksidacijski pas, če prav ne vedno in 
povsod. Poslednje velja posebno za razsežnost „že
leznega klobuka“. Rudišča brez tega se celo le 
redko izplača obdelavah.

Oni del kakega rudišča, ki sledi neposredno pod 
oksidacijskim, imenujemo cementacijski pas. Tu 
se nahajajo največkrat samorodne (gediegen) kovine; 
te niso kemijsko spojene s kako drugo snovjo. V 
cementacijskem pasu se nahaja torej baker, železo

*) Tiskovne pomote v štev. 2: str. 14. (desna kolona):
6. vrsta od zgoraj „v okolici“ mesto „v okolic“

14. „ ................trdoti“ „ „trdosti“.
20. „ „ spodaj „imajo“ „ „nimajo“
26. „ „ „ „razkraja“ „ „razkroja“.

zlato, srebro itd. z vsemi istimi lastnostmi, ki So lastne 
posameznim teh kovin.

Šele pod cementacijskim pasom sledi tretji in 
poslednji del vsakega rudišča. Ta je neizpremenjen ; 
zato ga nazivljemo n e iz p rem e n j e n i ali primarni 
pas.

Kako neizmerno važna so vsa tu sem spadajoča 
teoretiška vprašanja tudi za trgovca-praktika, se raz
vidi iz nastopnega.

V prvem poglavju tega spisa smo rekli, da mora 
biti vsak, ki hoče obdelovati kako rudišče metodiško- 
racijonalno, popolnoma na jasnem med drugim z vpra
šanjem po vsebini rudišča, kajti od tega je od
visno a) koliko se sme investirati in b) se sme li 
podjetje sploh financirati ali ne?

Če premislimo, da ima premnogo rudišč tudi z 
ozirom na rentabiliteto tri različne pase, ki odgovar
jajo zgornjim trem, tedaj se moramo že samo zaradi 
tega vprašati, kateri pas naj služi torej v pod
lago vsem kalkulacijam? Naravno le najstal- 
nejši! Le oni del vsakega rudišča more biti za pro
račune merodajen, ki je najmanj izpremenjen in to je 
spodnji, primarni ali neizpremenjeni del rudišča. Vsako 
izjemo mora geolog zaznamenovati podjetniku izrecno 
kot tako ; v izjemnih slučajih se sicer tudi lahko nekaj 
zasluži v ostalih dveh pasih, nevarno pa je tu včasih 
veliko investirati.

Kakšne so razmere v posameznih pasih pri raz
ličnih rudninah, s tem se hočemo pečati podrobneje 
v drugem, specialnem delu tega spisa. Na tem mestu 
le sledeče.

Kakor smo že pojasnili, imenuje (praktiški) 
nauk o rudiščih rude vse one rudninske snovi, ki 
sestoje vsaj deloma iz kake kovine in iz katerih smo 
vstanu dobivati vvelikeminzgmotnim uspehom 
kovin ali njihovih spojin. Razen tega jim prištevamo 
tudi one, iz katerih dobivamo pod istimi pogoji : 
žveplo oziroma žveplene kisline.

Vsako dobivanje kovin ali njih spojin iz rud 
povzroča stroške. Ti tehniški stroški povzročajo 
zato v prvi vrsti, da se ne moremo zadovoljiti v praksi 
z vsakim rudninskim materijalom. Vsled tega nam je 
dana z ozirom na vsako posamezno rudo neka spodnja 
meja, katere ne sme prekoračiti njena kovinska 
vsebina (Metallgehalt).

Spodnja meja kovinske vsebine ni za vse rude 
ista. V II. delu jo bodemo navedli za vsako kovino 
posebej; splošno velja tole:

Samo ob sebi se razume, bi dejali, da zavisi v 
prvi vrsti od cene one kovine, ki jo dobivamo iz do
tične rude. Čim dražja je kovina, tem skromnejši smo 
napram njihovim rudam. Pri zlatu, ki ga izpirajo iz 
naplavin raznih rek in potokov se zadovoljujejo po
gojno z malimi deli enega samega grama. Nasprotno

3*
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je za železne rude dandanes spodnja meja kovinske 
vsebine približno pri 25% ; iz vsake tone železne rude 
moramo dobiti torej vsaj 250 kg železa, ali iz 4 va
gonov rude 1 vagon železa ! Sicer se delo sploh ne izplača.

V nekaterih plavžih tope sicer tudi rudninske 
snovi, ki nimajo celih 25% železa v sebi; to pa le v 
tem slučaju, če imajo tam opraviti tudi z bogatimi 
rudami, in če pospešujejo prve vsled svoje kemijske 
narave hitrejše talenje poslednjih. Kar izgubi namreč 
tehnika pri njih na eni strani vsled primanjkljaja železa, 
vsaj isto pridobi na drugi zaradi hitrejšega talenja itd.

Pri teh okolnostih je jasno, da moramo imeti 
vedno obrnjene oči tudi na vprašanje: iz katerega 
rudiščevega pasu je ta ali ona ruda? Zgodi 
se, da včasih ni videti v „železnem klobuku“ sploh 
nič več onih rudnin, ki so skrite pod njim, toda tudi 
obratno je mogoče. Lahko so prebogate in nas varajo. 
Nestrokovnjak naj se v ta vprašanja v lastnem inte
resu nikoli ne vtika v tem zmislu, da bi hotel kaj 
odločevati brez zadostnega strokovnega znanja.

Od geologa je edino odvisno, kako izbere ma
terijal, ki ga dobi od njega kemik v roke; od teh 
rezultatov pa zavisi določitev spodnje meje kovinske 
vsebine dotične rude, ki nas zanima v posebnem slučaju.

Z določitvijo spodnje meje kovinske vsebine, ki 
jo ima kaka ruda pa še davno ni storjeno vse.

Lahko se zgodi namreč, da ima ruda celo več 
kovine v sebi, kakor je tehnika sploh zahteva za po
kritje stroškov pri plavžarskem (hüttenmän
nisch) dobivanju dotične kovine, a vkljub temu se 
podjetje ne izplača, ker povzročč pasivnost — razne 
posebne rudniške razmere, kakršen moment je, n. pr. 
predolg in vsled tega predrag transport do plavža.

V izgled naj služi tudi nastopno. V naših krajih 
bi se izplačalo dobivati po 5 do 7 gramov zlata iz 
tone zlatonosne rude (ne naplavine!). To je tedaj z 
ozirom na sedanjo tehniko spodnja meja kovinske 
vsebine zlatonosnih rud. Docela drugačne pa so raz
mere v Transvai u. Tam so imeli poslednje čase 
približno po 12’4 gramov zlata v toni, pa so še komaj 
izhajali, ker je (beli) delavec predrag. Brez importa 
kulijev*) bi bili transvalski rudniki vkljub omenjeni 
množici zlata celo — pasivni.

IV.
Namen vsake rudosledbe je, da nas seznani z 

vsemi onimi lastnostmi kakega rudišča, ki smo jih 
navedli že v prvem poglavju tega spisa.

Kako more slediti provizorno rude nestrokovnjak, 
smo očrtali splošno v I. in II. poglavju. Nastopno ne
koliko opazk o sistematiški rudosledbi izvedencev.

*) Kuli ji so indijski, kineški, japonski itd. dninarji-izseljenci, 
ki opravljajo tam, kamor so se preselili posle, ki so jih opravljali 
ondi svoj čas sužnji. Pravzaprav so to nekaki moderni robi!

Rudarstvena znanost (Bergbau - Kunde) razlikuje 
dandanes štiri načine rudosledbe, ki so :

1. navadna rudosledba;
2. preiskovanje z raznimi vrtali (Bohr

vorrichtung);
3. magnetska in
4. elektriška rudosledba.
1. Navadna rudosledba. Ta operira z:

d) jarki,
b) rovi (Stollen) in
c) prepuhi (Schächte).

V vsakem jarku, ki ga izkopljemo v rudosled- 
bene namene, hočemo razkriti le vrhne partije 
kakega rudišča. Poslednja nimajo vedno enakih oblik. 
Zato mora skrbeti izvedenec že takoj iz početka, kako 
naj razvrsti posamezne jarke. Kjer imajo rudišča obliko 
ogromnih desk, tam se mora izkopati jarke preko njih 
širine. Pri rudiščih, ki imajo popolnoma nepravilno 
obliko, pa mora izvedenec postopati vedno po lastnem 
preudarku na podlagi geološko - mineraloških opazovanj. 
Za to ni nikakih navodil.

Splošno pričenjamo s kopanjem vsakega jarka 
tam, kjer smo našli rudišče. Pri sistematiški rudosledbi 
mora segati jarek do žive skale.

Z jarki hočemo vedno razgaliti, kakor rečeno, le 
vrhne partije kakega rudišča. Če naj preiščemo poslednje 
v njegovi celoti, rabimo neobhodno rovov ali celo 
prepuhov. Prvi so več ali manj vodoravni, poslednji 
pa navpični, ali pa vise saj tako, da bi tekla lahko 
voda od izhoda prepuhovega v njegov podzemski 
konec.

Stroški so pri kopanju rovov manjši, od onih pri 
kopanju prepuhov. Zal, da rovov ni vedno mogoče 
izkopati. V tem oziru odločuje oblika zemeljske po
vršine. V ravninah brez dolin so izključeni. Ker se iz 
rovov odteka tudi voda brez posebnih priprav, smo v 
stanu preiskati v njih v ugodnih slučajih vse tri pase 
kakega rudišča.

Kadar doseže kak prepuh gladino talne vode 
(Grundwasser-Spiegel), tedaj se napolni na svojem dnu 
z njo toliko, da je tam vsako opazovanje izključeno. 
Ker se pa prične prvotni, tedaj neizpremenjeni pas 
rudišč ravno v tej ravnini, zato se ne seznanimo tem 
potom ravno z najvažnejšim delom vsakega rudišča, 
če nismo v stanu odstraniti vodo s stroji.

Za prakso je ta moment velepomemben. Pri zlatu, 
srebru in tudi pri bakru je treba namreč v takih slu
čajih vedno upoštevati, da je v obeh pasih nad gla
dino talne vode več kovine najti nego v primarnem 
pasu, ki je pa za vsaki rudnik prej ali slej odločilen.

2. Preiskovanje rudišč z raznimi vrtali 
je že zato eminentne važnosti, ker se nam tu ni treba 
ozirati na talno vodo. Delavec, oziroma stroj stoji lahko 
pod milim nebom ali pa vsaj daleč od onega mesta,
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kjer obdelujemo rudišče in stroj nam sam privleče one 
snovi iz zemeljske notranjosti, ki nas zanimajo.

S tozadevnimi vprašanji se nameravamo pečati 
na podrobno v prihodnjem poglavju.

Kako se ima postopati z izvrtano snovjo, to je 
zadeva, ki se tiče geologa ; v tem stadiju ne operira 
itak (razumna) stranka nikoli brez strokovnih navodil.

3. Magnetska rudosledba je le tam na 
svojem mestu, kjer gre vsaj predvsem za železne rude. 
Zanesljivo je tem manj, čim večje je razdalje med 
severnim tečajem zemlje in med rudiščem.

4. Z elektriško rudosledbo ni do danes 
niti teorija sama popolnoma na jasnem; zato naj jo 
tu samo omenimo zaradi popolnosti.

O modernem trgovanju.

Razen realnega blaga imamo v modernem trgovskem 
prometu še drugo veliko skupino trgovskih objektov, 
ki tvori predmet posebne trgovske kategorije : trgovine 
z vrednostnimi papirji ali efekti, ki se zelo 
razlikuje od blagovne trgovine. Predmeti trgovine z 
efekti so razen efektov v ožjem pomenu menice, ino
zemski bankovci in papirnati denar, ravnotako ino
zemske mince, nekovane druge kovine in dospeli ku
poni. Najvažnejšo vlogo med temi trgovskimi objekti 
igrajo efekti v ožjem pomenu. Še v začetku prejšnjega 
stoletja so bili le malo v prometu, njihovo število je 
pa neizmerno narastlo od začetka železnične dobe. 
Tudi so zvečinoma izgubili že svoj izvirni značaj kot 
naložbeni papirji in sicer radi vednega izpreminje- 
vanja kurzov in so tako postali pravcati trgovski 
predmeti, mnogim dobrodošla prilika za špekulacijo 
in borzno igro. Velikanska železniška, industrijska in 
rudokopna podjetja, kakor tudi modernim razmeram 
odgovarjajoči razvoj bank — vse to je provzročilo, da 
so ustanovili mnogoštevilne akcijske družbe. In kapi- 
taliji teh akcijskih družb so v obliki akcij ali drugih 
borznih zadolžnic preplavljali trg. K temu so prišle še 
zadolžnice držav, posameznih dežel, mest in korporacij, 
ki so se tudi vsled vedno rastočih kulturnih nalog 
občin hitro množile. Kot objekti prave trgovine pridejo 
efekti le toliko v poštev, ker so podvrženi kurznim 
izpremembam. To pa manj velja za efekte s trdnim 
obrestovan jem, kakor pa za akcije. Dočim torej vpo- 
rabljamo obresti donašajoče efekte z malimi izjemami 
kot naložbene papirje, tvori večji del akcij glavni pred
met trgovine z efekti. Varni papirji, to so oni, pri ka
terih imamo razen trdnega obrestovanja tudi v dol
žniku dobrega in solidnega plačnika, le malo izpremin- 
jajo svojo ceno in to izpreminjavo provzroča gibanje 
povprečne obrestne mere ali premoženjskih naložb.

*) Glej „Slov. trgovski Vestnik“ štev. 1. 1. 1908. Ured.

Kurz špekulacijskih papirjev se pa ravna tudi po 
letnem dobičku, katerega pričakujejo od dotičnih pod
jetij. Tega se pa more med letom le težko in nena
tančno, pri novih podjetjih se ga pa sploh ne da do
ločiti. In tako se dogaja, da že same govorice, ki so 
navadno le borzni manevri, provzročajo precejšnje 
kurzne izpremembe.

Glavni trg za trgovino z efekti je borza, na 
kateri se zedini ponujanje in popraševanje. Ker se 
kupčija koncentrira v rokah nekaterih posredovalcev, 
ki fungirajo kot namestniki naročajočih bankirjev, za 
katere sklepajo prodaje in kupe, je izenačevanje precej 
enostavno. Bankirji so komisijonarji kapitalistov, ki 
hočejo s svojimi naročili le svoje premoženje drugače 
naložiti ali pa delati špekulativne trgovske operacije. 
Razen tega pa na borzi špekulantje tudi direktno ob
čujejo, ki iščejo z glasnim izklicevanjem ceh kontra- 
hentov. Korist, katero daje ekonomično borza, obstoja 
predvsem v tem, da se laže kupujejo naložbeni papirji 
v svrho dobre in dobičkanosne vporabe kapitalij in 
da se laže dobe gotova sredstva. Tudi za prodajanje 
novih vrednosti, ki pridejo navadno s posredovanjem 
večjih bank ali konzorcijev bankirjev v promet, je borza 
najpripravnejši kraj, na katerem se razen tega uravna
vajo cene posameznih efektov po njihovi notranji 
vrednosti in po eventualnih dobičkih, katere se v pri- 
hodnjosti pričakuje. Na drugi strani je pa ravno borza 
pospešila razvoj špekulacijske kupčije, ki dandanes 
skoraj izključno prevladuje v trgovini z efekti in ki 
tudi občinstvo zapelje, da večkrat izpreminja svoje 
vrednosti. Špekulacijska kupčija se največkrat vrši v 
obliki terminske kupčije, vendar morejo imeti tudi 
kassa-kupčije špekulativne namene, ker te kupčije 
spričo velike občutljivosti borznih trgov lahko tudi pri 
manjšem obsegu provzročajo kurzne izpremembe. Ku
pec zastavi za gotov denar kupljene efekte, da s tem 
denarjem kupi nove papirje, katere tudi lombardira 
in maskira na ta način nedostajanje kapitala. Večje 
operacije v terminskih kupčijah se navadno po po
sredovalcih vrše na ta način, da naročitelj položi go
tovo vsoto, katero jamči posredovalcu za eventualne 
diferenčne izgube — kupna vsota papirjev je pa mnogo 
višja. Špekulacijska kupčija se je vobče v efektni trgo
vini bolj razvila nego v blagovni kupčiji, posebno pa 
premijska kupčija, ki je navadno le igra in katero 
sklepajo na denarnih borzah v različnih oblikah, tako 
tudi v zvezi s trdnimi dobavnimi kupčijami.

Razen z efekti v ožjem pomenu se dandanes 
trguje v obliki arbitražne kupčije tudi z menicami in 
drugimi mednarodnimi plačilnimi sredstvi. Pri teh 
kupčijah se napravi dobiček z razlikami kurzov na 
posameznih borzah. Vobče so diference meničnih kurzov 
na borzah kulturnih držav dandanes vsled prometnih 
sredstev, ki izenačujejo obstoječa nasprotja, le še
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majhne, in arbitraža mora torej kar najbolj hitro iz
rabiti kurzne izpremembe in celo le z majhnim dobičkom. 
Ta dobiček izda torej še le pri večjih operacijah. Take 
kupčije zahtevajo, da se radi manjših stroškov zedinijo 
različne firme na posameznih trgih v participacijske 
družbe, ki si potem pošiljajo druga drugi rimese, da 
jih prodajo. Posebno one menice precej izpreminjajo 
kurze, ki se glase na dežele s papirnato valuto, dočim 
velja to o državah z izpreminjajočo se valuto za vse 
devize.

Trgovina z valutami in dragimi kovinami služi 
predvsem izenačevalnim svrham splošnega prometa, 
posebno da se pokrijejo potrebne kovinske zaloge 
velikih notnih bank. Da bi se s temi v pravem po
menu trgovalo, se v deželah z urejenimi denarnimi 
razmerami le redkokdaj zgodi.

III.
Trgovina podpira in omogočuje koncentracijo 

produkcije na najpripravnejših točkah s tem, da pre
važa blago, ki je v produkcijskih krajih v velikih mno
žinah zbrano, v konzumcijske pokrajine. Pogoj dobrega 
in uspešnega razvoja veleobrata, ki označuje obrtno 
delovanje sedanjosti, je, da vsako posamezno podjetje 
kolikor mogoče razširi okoliš, kamor oddaje svoje 
izdelke. In tudi trgovska organizacija se mora prila
goditi tem zahtevam in po njih urediti svoje delovanje. 
Bolj kot vsi drugi obrti se mora trgovina svobodno 
gibati, če hoče popolnoma izpolnjevati svojo narodno
gospodarsko funkcijo. Trgovca sili njegov lastni interes 
k delu; on podpira produkcijo s svojim kapitalom, 
katerega skuša vedno tja dirigirati, kjer ga najbolje 
lahko vporabi. Le popolnoma svobodni promet blaga 
more v državi pospeševati ono stanje narodnega go
spodarstva, v katerem se naravne produkcijske pogoje 
najboljše izrablja, moč in delo kar najbolj hrani, kapital 
in prebivalstvo pa kar najuspešneje porazdeluje. Država 
ima torej dolžnost, da v notranjem prometu osvobodi 
trgovino vseh mej in bremen. Direktno pa država pod
pira trgovino s tem, da ureja pravne razmere, da pod
pira razvoj transportnih sredstev in prometnih naprav, 
da ureja valuto, mero in uteži in da se sploh ozira 
na vse posebne potrebe trgovine.

Da se je tupatam omejila svoboda trgovine in 
oblastveno uredil notranji promet, se je to zgodilo le 
z ozirom na splošni blagor. Kakor morajo imeti za 
izvrševanje raznih obrtov z ozirom na splošni blagor 
ali varnost državno koncesijo, tako imamo tudi zako
nite predpise, ki podrejajo gotove trgovske panoge iz 
istih vzrokov oblastveni kontroli. Predvsem je trgovina 
s strupi, katero pa mora posebno v detajlnem proda
janju policijsko nadzorovati, da jo izvršujejo le lekar
narji ali pa druge zanesljive osebe. Ravno tako je 
kupčija z razstreljivi, kakor tudi s starinami — prva 
radi nevarnosti, druga radi eventualne tatvine — od

visna od oblastvene koncesije, in to koncesijo sme 
oblast takoj zopet odvzeti, kakor hitro vidi, da je 
trgovec nezanesljiv. Iz ozirov na splošni blagor je na
kazana tudi gotova omejitev prodajaln za detajlno 
prodajanje žganja in špirita. Da se zabranjuje nepo
štenost v trgovanju, imamo zakonita določila o posre
dovanju trgovskih kupčij, o javnih tehtnicah, o kolportaži, 
o krošnjarstvu in o umazani konkurenci. V mešetarskem 
obrtu imamo le za uradno nastavljene posredovalce 
trgovskih kupčij posebne predpise, sicer je izvrševanje 
tega obrta popolnoma svobodno. V novejšem času 
govore tudi, da bodo opustili institut zapriseženih me- 
šetarjev. Da je krošnjarstvo zakonito omejeno, je z 
ozirom na trgovce gotovo vse hvale vredno. Sicer je 
pa krošnjarstvo spričo velikega razvoja prometnih 
sredstev popolnoma izgubilo svoj narodnogospodarski 
pomen, razvila so se pa takozvana potovalna skladišča 
in potovalne dražbe.

Razen tega imamo takozvane tržnopolicijske pred
pise. Iz interesov, katere ima vsaka večja občina v 
obstoju in razvoju tržnega prometa, si lahko razlagamo 
skrb, katero imajo posamezne občinske oblasti pri se
stavljanju tržnih redov, ustanavljanju tržnic in organi
zaciji dražb. Namen teh tržnih redov je urejevati kupčijo 
in preprečevati goljufijo in druge nepravilnosti, ki se 
posebno pri teh kupčijah kaj lahko dogajajo. Obenem 
pa določajo tržne pristojbine, ki se morajo plačevati 
za vporabo javnih prostorov.

Opustili so ogledovalnice, kakor tudi druge za
vode za uradno konštatiranje kvalitet, kakor srno jih 
imeli v prejšnjih časih predvsem za manufakturno bla
go, ki se je izvažalo. Navzlic principom trgovske svo
bode je država izdala splošna določila za prodajanje 
nekaterih izdelkov, ki ni vezano na posebno koncesijo. 
Ta določila se ozirajo na ponarejevanje živil, na pun- 
ciranje srebrnega in zlatega blaga, na uradno preisku- 
ševanje strelnega orodja in na trgovino z igralnimi 
kartami, barvami in dr. (Konec prih.)

Iz trgovske prakse.
1. Preklic danega naročila.

Jako razširjeno je še mnenje, da je dano naročilo razve
ljavljeno, ako se tekom 24 ur prekliče. To mnenje je pa popol
noma napačno. Od trgovca se sicer ne more zahtevati, da bi imel 
vso juridično učenost v glavi, ker število zakonov, odredb in drugih 
predpisov je tako velikansko, da njih množica in nejasnost zmeša 
celo juriste in druge zakonouke in se ti v tem labirintu sami ne 
izpoznajo. Kar se pa tiče trgovskega stanu in trgovskega življenja, 
za to bi se pa moral vsak trgovec zanimati. Žal, moramo priznati 
da se trgovci jako malo zanimajo za trgovskopravne zadeve in so 
take stvari lastnikom celo „večjih“ tvrdk terra incognita. Kakor smo 
že zgoraj omenili, je jako razširjeno mnenje, da se dano naročilo 
tekom 24 ur lahko prekliče, napačno, ker sklenjena pogodba, in 
kot taka se smatra vsaka sklenjena kupčija, je obvezna za oba 
dela, se pravnoveljavno ne more enostransko razveljaviti, ampak
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morata biti za to oba udeleženca. Kdor tedaj kako naročilo da ali j 
prevzame, si mora biti tudi svest posledic tega početja. Radi ver- j 
jamemo, da bi bilo večkrat ugodno za enega ali drugega udeleženca, i 
ako bi dano naročilo ali sklenjeno pogodbo pozneje lahko razveljavil. 
Navedimo primer : Neki trgovec je kupil za poznejšo dobavo 100 
vreč pšenične moke. Trgovec je s tem kupom špekuliral na poznejši 
dvig cene, mlinar pa seveda na pad. Sreča je pa rajši imela mli
narja, ker cene moke so šle pozneje navzdol. Ko je trgovec videl, [ 
da si s srečo tokrat nista prijatelja in je sklepna cena, po kateri 
je on kupil moko, višja, kot dnevna cena in trpi vsled tega pri 
moki izgubo, je trgovec kar mahnil k mlinarju, mu dokazoval, 
kakšno škodo ima, da se mu godi krivica, naj mlinar popusti itd. 
Recimo pa, da ko bi pa šle cene moke pozneje višje in bi imel 
mlinar vsled razlike v ceni izgubo, dvomimo, da bi bil v tem 
slučaju trgovec tako kulanten, da bi kaj doplačal v ceni.

Torej sklenjena kupčija in pogodba veže oba dela, se eno
stransko ne da razveljaviti in posledice nosi vsakdo sam.

Nekateri trgovci tudi mislijo, da je potniku dano naročilo 
neveljavno, ako svoje naročilo preklicèjo pri tvrdki, katero potnik 
zastopa. Ali tudi potniku dano naročilo se ne more preklicati brez 
važnega vzroka, ker potnik je pooblaščenec in namestnik svojega 
gospodarja, ki svojega potnika ne pošilja na izprehod, ampak ga 
pošlje na potovanje, da nabira naročila in napravi kupčije.

Ako tedaj misliš, da bi ti bilo pozneje lahko žal, ali sploh 
nisi še popolnoma na jasnem, si pri sklepu kupčije ali pogodbe 
izgovori pravico, da v določenem času tudi lahko odstopiš od po
godbe ali dano naročilo prekličeš. Seveda naročila za takoj ne boš I 
mogel preklicati, ker tega izgovora ne bo priznal noben dobavitelj, 
Taki pridržki so na mestu le pri blagu, ki se ti mora poslati J 
pozneje in katero se ne izgotovi posebej za tebe. Torej premisli 
in preudari dobro, predno daš naročilo. Ako ima tvoja boljša I 
polovica v trgovini besedo, ki tudi nekaj odvaga, pokliči tudi njo 
na posvet.

V Gradcu je neka večja trgovina, v kateri delajo oče, mati J 
in sin. Vsi kupujejo ali eden ne kupi nič brez drugih dveh. Srečen 
potnik, ki pride v tistem trenutku „doß olle do sind“.

2. Štirimesečni akcept.
Ako se kupec in prodajalec zmenita, da bo dal kupec za 

računski znesek štirimesečni akcept, je kupec obvezan dati takoj 
po prejemu računa svoj akcept, ki zapade štiri mesece po dnevu 
računa.

Ako odjemalec ne zadosti tej obveznosti in ga je dobavitelj 
zastonj opominjal, ta ni primoran čakati štiri mesece na plačilo, 
ampak lahko zahteva takojšnjo poravnavo računa.

3. Kasaskonto.
Ako odjemalec plača račun v kratkem, navadno v 30. dneh, j 

si lahko za tako zgodnje plačilo odtegne pri predmetih, ki niso 
plačljivi brez odbitka (mast, petrolej, otrobi itd,) popust, ki znaša 
2, 3 ali celo 5% računskega zneska. Tak popust, ki ga da doba
vitelj ali grosist za takojšnje plačilo, imenujemo kasaskonto (tudi 
rabat, vendar ima pojem rabat pri nas drugi pomen).

Kakor nas praksa uči, je veliko takih trgovcev, ki bi lahko 
plačali vse račune takoj in si tako zaslužili kasaskonto, pa vendar 
rajši ostanejo po 4, 6 ali še celo več mesecev dolžni, denar pa 
imajo naložen ali v hranilnici, banki ali drugje za 3 do 41/2°/0 
obresti. Kakor bomo razvideli iz nastopnega, bi ravno s tem de
narjem lahko zaslužili 12 ali še več odstotkov. Recimo liferant da 
blago na tri mesece. Ako se mu pa plača prvi mesec, dovoli 2 ali 
3 °/0 škonta. Za ta dva meseca, ki se blago prej plača, dobi odje
malec 2 ali 3 °/0, torej 12 do 18 “/„ na leto, ali 7 do 9 “/„ več, kakor 
v posojilnici. Kakor iz tega majhnega primera razvidno, si trgovec 
lahko na škontu precej zasluži, ako plačuje račune takoj. Vsekakor

pa mu denar nese več, ako plačuje račune „per kasa“, kakor pa 
da ga ima naloženega v hranilnici.

Vsak trgovec si naj prizadeva, da bo plačal takoj. Pridobil 
si bo ne le dober glas, bo dobro akreditiran in priljubljen pri doba
viteljih, bo užival ugodnejše cene in večji kredit, ampak bo zaslužil 
na škontu, stari računi mu pa ne bodo delali skrbi. Pa tudi doba
vitelj bo na boljšem, ako bodo njegovi odjemalci plačevali takoj, 
ker bo imel več razpoložne tekoče glavnice, bo pa tudi lahko stavil 
ugodnejše cene.

Poglej pa pri vzakem računu dobro, koliko skonta si smeš 
odbiti. Pri nekaterih predmetih se dobi dva, pri drugih tri ali celo 
pet odstotkov.

4. Shranjujte trgovske dopise in račune.
Mnogo trgovcev, posebno pa manjši trgovci na deželi, imajo 

to slabo razvado, da prejetih dopisov in računov ne shranjujejo. 
Pisma in račune, kadar jih plačajo, navadno porabijo za zavijanje 
cimeta ali popra. Zakon sicer zahteva le od trgovca z vsemi pra
vicami (t. j. od protokoliranih trgovcev), da morajo shranjevati 
račune in dopise deset let, vendar mora tudi manjši trgovec imeti 
red. Nikakor ni pravilno, račune in dopise zavreči, kadar so rešeni. 
Taka nemarnost stane trgovca večkrat tudi denar. Posebno pa se 
morajo plačilna potrdila dobro hraniti. Neka trgovka na Gorenjskem 
je naročila od neke dunajske tvrdke nekaj blaga. Račun je v petih 
tednih plačala. Za šest mesecev pa dobi opomin, naj plača račun. 
Dotični tvrdki je takoj pisala, seveda slovenski, ker drugače ni 
znala, da je račun plačala. Liferant slovenskega dopisa ni razumel, 
slovenskega dopisovalca še danes nima, ker mu ta vsled narodne 
mlačnosti ali tudi nezavednosti slovenskega trgovstva ni potreben. 
Stvar se je nekaj časa vlekla in končno je liferant tožil. Trgovka 
potrdila ni imela, ker ga je vrgla stran, ni se mogla izkazati, da 
je že plačala in morala je dotični račun dvakrat plačati. Taki in 
enaki slučaji se dogode skoro vsak dan. Vsak trgovec, ki ljubi 
red in natančnost, pa se tudi hoče izogniti morebitnim sitnostim in 
izgubi, shranjuje vse svoje račune in trgovske dopise. F. Z.

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Pri dne 26. svečana vršeči se odborovi seji se je sklepalo 

o važnih zadevah, ki pa še niso tako daleč uspele, da bi mogel 
odbor o njih poročati. Po poročilu blagajnika je razvideti, da 
letošnji plesni venček društva, kljub temu, da se je naročila draga 
vojaška godba in dasi obisk ni bil tak, kakor je bilo želeti, ne izka
zuje izgube, temveč se bo po zaključnem obračunu izkazal še 
morda majhen prebitek. Sklenilo se je tudi, da bode posredo
valnica služb za društvene člane, ki iščejo službe, v bodoče 
delovala brezplačno in opozarjamo cenj. člane na to izredno ugod
nost, katere se naj blagovolijo v potrebi posluževati; prosimo pa 
tudi cenj. gospode šefe, da se posredovalnice, katera prav točno 
deluje, poslužujejo.

Slovensko trgovsko društvo v Mariboru.
I. odborova seja dne 20. prosinca ob polu 9. uri zvečer v 

restavraciji „Narodnega doma“. Navzoči so gg. dr. R. Pipuš, Weixl, 
Jagodič, Berdajs, Horvat in Šoštarič. Predsednik otvarja sejo, nato 
se prečitajo zadnji zapisnik ter razna došla pisma. Akad. fer. 
društvo „Bodočnost“ se obrača do društva, da bi se izpolnila pri
ložena pola, s tem da se navedejo vse v Mariboru in okolici 
nahajajoče slovenske tvrdke in 'obrti, po kateri bi se izgotovile 
razne reklamne table. Sklene se, temu ugoditi. Nadalje predlaga 
tajnik gosp. Weixl, da bi društvo s 1. majem izdalo „Slovenski 
kažipot“ za Maribor in okrožje, v katerem bi se navedle vse
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slovenske tvrdke, industrije in obrti, poleg tega pa tudi vsi bližji ! 
in oddaljeni izleti. Poudarja, da bi ta knjižica imela za Maribor in | 
okolico velikanski pomen, pa le tedaj, ako se da izgotoviti v večji J 
množini tako, da se lahko tudi po deželi brezplačno razdeli. Da 
bi se pokrili s tem narasli stroški, je treba majhnih doneskov od j 
vseh trgovcev in obrtnikov, ki bi se v knjižici navedli. Poleg tega I 
bi se na koncu še navedel vozni red. Te knjižice razpečale bi se 
po mestih, posebno pa premožnejšim osebam po 10 vin. kotnad. 
Predlog se z navdušenjem sprejme ter se pooblasti g. Weixl, da 
ta kažipot sestavi in da društvu v pregled. Nadalje predlaga j 
g. Berdajs, da se je končal trgovski tečaj ter se društvo zahvali j 
vsem g. učiteljem, ki so s svojim obilnim trudom in požrtvoval- ] 
nostjo pripomogli do uspehov. Obenem poroča o blagajniškem 
stanju ter navede, da se je tudi koncert kljub velikanskim stroškom 
prav dobro obnesel. Sklene se prirediti začetkom aprila veliki 
koncert s prijaznim sodelovanjem pevskega zbora slav. čitalnice, 
ki bo v dobrodelni namen, in sicer v prid družbe sv. Cirila in 
Metoda ter „Ljudske knjižnice“ v Mariboru. Seja se zaključi ob j 
10. uri zvečer.

Raznoterosti.
Zglasitev za penzijsko zavarovanje. Splošni penzijski 

zavod za nastavljence je notranjemu ministrstvu naznanil, da je ' 
število po zakonu z dne 16. decembra 1906 k penzijskemu zava- | 
rovanju kot obvezancev zglašenih nastavljencev znatno zaostalo za ] 
številom, ki se je pričakovalo na podlagi statistike. Iz tega se dp 
sklepati, da veliko delodajalcev ali sploh ni zadostilo zglaševalni 
dolžnosti ali pa le deloma. Vsled tega opozarjajo politične oblasti 
na to dolžnost, ki ima za zamudnega delodajalca lahko neprijetne J 
posledice, kajti zakasnela zglasitev je vsled dolžnosti, da mora J 
delodajalec zaostale premije z zamudnimi obrestmi vred naknadno 
plačati in se mu tudi lahko odvzame pravica odtegniti penzijsko j 
kvoto, ki zadene delodajalca, zvezana z denarno škodo in je zato 
v interesu delodajalcev, da tudi v dvomljivih slučajih, ako pretežno 
duševno delo pri nastavljencu ni dognano, pravočasno zglase 
svoje nastavljence.

Organizacija slovenskih trgovskih potnikov. Na vse
stransko željo iz krogov slovenskih potnikov iz Ljubljane, kakor 
tudi iz drugih slovenskih krajev se je zadnji čas priredilo več 
sestankov. Posvetovalo se je na njih o stanovski organizaciji. 
Uspeh teh posvetovanj je pa bil, da se je sklenilo ustanoviti | 
društvo slovenskih trgovskih potnikov, katero je nujno potrebno. 
Pripravljalni odbor je sedaj dovršil vse predpriprave, ter so se 
pravila že poslala vladi v potrjenje. Ustanovni občni zbor se 
bo vršil na Velikonočno nedeljo. Že v osebnem interesu 
vsakega trgovskega potnika je, da pristopi k tej organizaciji, veže 
ga pa k temu tudi stanovska dolžnost. Nemški trgovski potniki so 
že davno organizirani, kar jim nudi velikanske koristi in dobrote. 
Zakaj bi slovenski tovariši ravno kaj takega ne dosegli? Združite 
se, kajti v združenju je moč! Da se zavedate svojih stanovskih 
dolžnosti, pokažite s tem, da slehrni prijavi pristop k društvu. 
Prijave naj se blagovolijo pošiljati na „Pripravljalni odbor društva 
slovenskih trgovskih, potnikov v Ljubljani“.

*
Važna razsodba glede registriranja tvrdke. Za trgovce 

važno vprašanje, če je pristavek „Prvi“ vezan na dokaz resnice 
in ako se sme naslov „dvorni založnik“ kakega družabnika rabiti 
pri tvrdki sami, se je z razsodbo najvišjega sodišča dokončno 
razsodilo. Na Koroškem se je posamezna tvrdka tovarnarja orožja, 
ki je imel naslov „c. in kr. dvorni založnik“ izpremenila v družbo 
z omejeno zavezo. Nova tvrdka se je imenovala „Prva“ in tudi 
ime družabnika z naslovom dvornega založnika se je privzelo v 
novo tvrdkino besedilo. Deželno sodišče v Celovcu je pozvalo

družbo z omejeno zavezo, naj popravi tvrdkino besedilo z izpustom 
besede „Prva“ in „c. in kr. dvorni založnik“, da bo dejstvom od
govarjala. Družba je proti temu rekurirala, češ da beseda „Prva“ 
ne trdi, da je prva tovarna orožja, ampak da je prva družba z 
omejeno zavezo na Koroškem in ker je sicer eno najstarejših in 
najuglednejših podjetij in se od politične oblasti potrjeno poročilo 
trgovske zbornice ozira le na informacije nekega konkurenta in ker 
se končno tvrdkino besedilo ne glasi „c. in kr. dvorni založnik“, 
ampak dvorni založnik. Ta beseda se pa nanaša le na družabnika 
samega, ki ima pravico, do smrti imeti ta naslov. Višje deželno 
sodišče ni ugodilo rekurzu, ker beseda „Prva“ lahko provzroči 
zmoto, da tovarna rekurentinje presega bodisi v starosti bodisi v 
opravilnem obsegu konkurenčne tvrdke, kljub temu, da oboje ne 
odgovarja dejstvom in ker postane dvorni naslov bistveni del 
tvrdke. Tudi najvišji sodni dvor ni ugodil prizivu in potrdil prvotno 
razsodbo, da ne sme imeti označenih besed v besedilu tvrdke.

Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko je imela 
dne 19. svečana svojo prvo sejo v tekočem letu. Hkratu je bila 
to prva seja po izvršenih dopolnilnih volitvah. Predsednik se je 
spominjal umrlega, dolgoletnega člana g. Jerneja Žitnika, ki je z 
vnemo sodeloval dolgo vrsto let v zbornici; izrekel je toplo za
hvalo izstopivšim zborničnim članom gg. Baumgartnerju, Francu 
Kraigherju, Cirilu Pircu in Franu Zamljenu. Podavši naznanilo o 
tekočih poslih je predsednik g. Lenarčič povzel besedo in podal 
obsežno letno poročilo, ki v jedrnatih obrisih podaja pregled in 
ocenitev gospodarskih dogodkov v letu 1908 ter pregled o zbor
ničnem poslovanju v preteklem letu. Iz poročila je bilo povzeti, 
kako hitro naraščajo zbornični posli in kako je treba res požrtvo
valnega dela, da se z malim aparatom, ki je na razpolago, zmaga 
vsa često jako težavna opravila. Zbornični tajnik je podal obsežno 
poslovno poročilo za razdobje od zadnje seje. Iz poročila je bilo 
razvideti, da je zbornica takoj stopila na pozorišče, ko je izšla 
prepoved za kuhanje žganja iz suhih češpelj v pavšaliranih žgalnih 
pripravah. Zbornični član, drž. poslanec g. Ivan Hribar, ki je v tej 
zadevi posredoval osebno v ministrstvu, je naznanil, da je dobil 
poročilo, glasom katerega je vlada odločila, da ta prepoved stopi 
v veljavo še le 1. avgusta 1909. Tako se je najhujši udarec oblažil, 
mogoče bo izprazniti zaloge, za bodočnost seveda odpade dobro
došel postranski zaslužek mnogim našim žganjarjem, in trgovina 
izgubi vpoštevno kupčijo. To vse, da se vzame gospodarsko slabim 
zaslužek in opita še mastnejše lastnike velikih žganjarn. Pri poro
čilu o zborničnih volitvah se je razvila velika — politična debata. 
Debato je otvoril zborn. član g. Ivan Kregar, ki je grajal način 
vršitve volitve, češ da je predsednik izrabil napredni stranki v 
korist pisarno. G. Ivan Kregar je ostro nastopil proti uradništvu, 
trdeč, da je posegalo v volitve in da ne izpolnjuje svojih. dolž
nosti. Napredni zbornični člani so mu ugovarjali. Nato je govoril 
g. Ložar, ki je istotako grajal uradnike, češ da niso nad strankami 
in je zahteval discipliniranje. Zavračal ju je zbornični član g. Ivan 
Hribar, ki je v daljšem govoru dokazoval neutemeljenost trditev 
in obdolžitev predgovornikov in se toplo zavzel za uradnike, ki 
imajo pravico imeti svoje prepričanje in delati zanje ; nato je povzel 
besedo zbornični predsednik ter poudarjajoč, da sta zbornična taj
nika popolnoma na svojem mestu, dejal, da je neumestno soditi 
o delu v zbornici članom, ki zbornico poznajo le od daleč. Zbor
nični tajnik g. dr. Murnik je pojasnil, kako se je razpošiljalo gla
sovnice in dokazal, da pisarne ne more zadeti krivda, če odposlane 
glasovnice ne pridejo vsem volilcem v roko. Poročilo o volitvah se 
je nato vzelo na znanje. Potem so se vršile volitve predsedstva.. 
Izvoljeni so bili z večino glasov za predsednika g. Josip Lenarčič, 
za podpredsednika g. Ivan Mejač in za provizoričnega predsednika 
g. Ivan Schrey. Nato se je izvršilo konstituiranje odsekov. Zbor
nica ima sedaj tri odseke, trgovski, obrtni, prometni odsek; vsak
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od teh šteje pet članov. V državni obrtni svet, ki se je na novo 
ustanovil in je namenjen obrtu in mali trgovini, je zbornica izvolila 
za svojega člana g. Leopolda Fiirsagerja. Mojstrski bolniški bla
gajni, ki jo vzdržuje zveza obrtnih zadrug, je zbornica dovolila 
100 K pod pogojem, da nadalje posluje; razstavi za vajenška dela 
v Metliki pa podporo 50 K. Po izpolnitvi dnevnega reda je zbor
nica razpravljala o nujnih predlogih zborničnega člana g. Ivana 
Hribarja, ki se glasita : „1. Častita zbornica skleni, da je zaprositi 
poštno in brzojavno ravnateljstvo v Trstu, da ukrene, kar je po
trebno, da se premesti telefonska govorilnica na glavni pošti v 
Ljubljani iz II. nadstropja v pritličje in da brzojavk v času od 7. ure 
zvečer do 7. zjutraj, ter ob nedeljah in praznikih popoldan ne bo 
več oddajati v II. nadstropju. 11. Častita zbornica skleni, da je 
zaprositi c. kr. poštno in brzojavno ravnateljstvo v Trstu, da odredi, 
kar je potreba, da se čimprej zagotovi medmestna telefonska zveza 
med Ljubljano in Prago.“ G predlagatelj je oba predloga točno 
utemeljil, na to jih je zbornica soglasno sprejela.

*
Trgovsko knjigovodstvo. Knjigovodstvo igra v trgovskem 

življenju veliko, jako važno vlogo, katere pa žal slovensko trgovstvo 
še ne zna zadostno ceniti. Brez trgovskih knjig ne more noben 
trgovec in podjetnik izhajati, ako se hoče izogniti izgubi, ker 
dobiček, ki ga doseže v svojem podjetju, lahko gre v izgubo, ako 
dobro ne gospodari in ne vodi pravilno knjig. Škoda, ki lahko 
nastane vsled pomanjkljivega vknjiževanja, se ne da povedati. 
S knjigovodstvom ravna še danes veliko trgovcev kakor s kakšno 
pastorko, a to ne samo slovenski trgovec, ampak tudi nemški. Na 
Nemškem ni dosti boljše vkljub precejšnji trgovski izobrazbi. Na 
nekem nemškem trgovskem shodu je označil neki trgovec knji
govodstvo „stumpfsinnige Schreiberkunst“. Marsikateri trgovec se 
izgovarja, da ne potrebuje knjigovodstva, ker tako ve, komu je 
dolžan sam in kdo njemu. Recimo, da ima trgovec res tako dober 
spomin, da bi pomnil vse številke, vse upnike in dolžnike, bi mu 
to vendar rte koristilo mnogo, ker s svojim spominom ne more 
ničesar dokazati pred sodiščem. Končno bi pa tudi trgovcu s tako 
dobrim spominom ušle številke in imena iz glave, odjemalci bi 
izkoriščali njegovo površnost in bi ga sčasoma spravili ob vse, 
izvzemši beraško palico. Saj nas uči življenje da trgovec, ki nima 
uvedenih knjig, slabo izhaja, nikakor -ne napreduje, veliko izgubi 
in navadno pride v konkurz. S tem pa še tudi ni veliko doseženo, 
ako se vodijo knjige brez pravega reda in smotra. Treba tudi 
vedeti, kako se vknjižuje, da se z vknjiževanjem doseže zaželjen 
uspeh. Poznati se mora tudi teorija knjigovodstva. Zategadelj je 
slovensko trgovsko društvo Merkur izdalo slovensko učno knjigo 
„Trgovsko knjigovodstvo“ in je s to zadostilo kolikor 
toliko živi potrebi po taki knjigi. — Slovensko trgovstvo, tako 
samostojni trgovci kakor trgovski sotrudniki, naj sega po učni 
knjigi trgovskega knjigovodstva. To zahteva od prvih njih lastna 
korist, od drugih pa njih bodočnost. Denar, ki se izda za tako 
knjigo, nikoli ni zavržen, ampak nese visoke obresti.

Društvene vesti.
Kuratorij podpornega zaklada. V odborovi seji dne 

1. marca t. 1. so bili izvoljeni v kuratorij za leto 1909. gg. Ivan 
Kostevc, Franc Kovač, Franc Petan, Andrej Šarabon in 
Veličan Volk. *

•j" Umrl je dne 2. marca t. 1. dolgoletni član našega društva 
g. Anton Ditrich, trgovec, zbornični svetnik itd. Prerano umrli 
je bil vrl narodnjak in zaveden trgovec. Slovensko trgovstvo je 
izgubilo v njem navdušenega zastopnika svojih interesov ter ga 
bo posebno Notranjska težko pogrešala. V znak posebnega poča- 
ščenja za zasluge za naše društvo in slovensko trgovstvo se je

odbor udeležil pogreba po deputaciji, ki je sestajala iz gg. Alojzija 
Lillega, Ivana Jelačina in Fran Goloba. Odbor je položil na rakev 
venec. Bodi vrlemu možu zemljica lahka in ohranjen prijazen 
spomin.

Podporni zaklad. Za podporni zaklad so izročili prireditelji 
plesnega venčka, ki je bil dne 13. februarja t. 1. čisti prebitek v 
znesku 366 K 74 h. Odbor izreka gg. prirediteljem tem potom 
toplo zahvalo z željo, da bi ta krasen uspeh bodril društvene 
člane še bolj k delu za svojo stanovsko organizacijo.

Čeke so poslali: Anton Ditrich, Postojina; Jos. Divjak, 
Kostanjevica; J. Kopač, Gorica; Jos. Krošelj, Cerknica; pisarna 
družbe sv. Cirila in Metoda, Ljubljana; J. Plan tar ič, Škofja 
Loka. Hvala!

*
Pevske vaje. Gosp. društvenike opozarjamo, da so se redne 

pevske vaje zopet pričele dne 12. t. m. ter bodo odslej vsak torek 
in petek od 8.-9. ure zvečer v društvenih prostorih G. člane, ki 
imajo veselje do petja, vljudno vabimo, da pristopijo k našemu 
pevskemu zboru in redno posečajo pevske vaje.

Novo podjetje. Pod tvrdko Golob & Volk se je ustano
vilo v Ljubljani novo podjetje, ki izdeluje začasno kremo za čevlje. 
V kratkem pa bo to podjetje pričelo izdelovati tudi čistilo za 
kovine, tla in druge v to stroko spadajoče predmete. Podjetje je 
slovensko, ustanovljeno na solidni podlagi in priporočljivo. Več v 
inseratnem delu.

Opozarjamo čitatelje našega lista na vrsto novih inse- 
ratov s prošnjo, da se blagovole pri naročilih vedno sklicevati 
na naš list.

Izkaz društvene posredovalnice. Sprejmo se: 2 knjigo
vodja in korespondenta, 3 kontoristi, 6 pomočnikov mešane stroke, 
1 pomočnik špecerijske stroke, 6 pomočnikov manufakturne stroke, 
1 pomočnik modne in galanterijske stroke, 3 blagajničarke, 4 proda
jalke, 2 učenca in 1 učenka. Službe išče: 5 knjigovodjev in korespon- 
dentov, 1 poslovodja, 1 potnik, 2 kontorista, 32 pomočnikov mešane 
stroke, 2 pomočnika špecerijske stroke, 3 pomočniki manufakturne 
stroke, 2 pomočnika modne in galanterijske stroke, 10 kontoristinj, 
6 blagajničark, 13 prodajalk. Posredovalnica posluje za člane popol
noma brezplačno, za druge pa proti majhni odškodni.

Zahvala. Podpisani odbor si usoja izrekati vsem obisko
valcem za obisk in posebno še vsem onim udeležnikom, ki so s 
tako izdatnimi preplačili povečali financijelni uspeh našega krasno 
uspelega zaključnega venčka svojo iskreno zahvalo s prošnjo, da 
nam častiti udeležniki ohranijo svojo naklonjenost tudi v bodoče. 
Odbor za prireditev trgovskega plesnega venčka.

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.

Trgovsko-obrtno zadrugo v Ljubljani, naš novo
ustanovljeni kreditni zavod, priporočamo trgovcem 
in obrtnikom za nalaganje denarja, za inkaso, za 
denarna nakazila in vsakovrstne kreditne posle.
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Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega 
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.

Letnik VI. V Ljubljani, dne 15. aprila 1909. Št. 4.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Mednarodni karteli in frusti s posebnim 
ozirom na naše izseljeniško vprašanje.

Spisal Rudolf Šega.

Svetovno gospodarstvo se razvija z nekako ne
verjetno hitrostjo, razne nove gospodarske formacije 
izpreminjajo skoro popolnoma vse življenje. In v tem 
vednem gibanju igrajo v modernem času karteli in 
trusti glavno vlogo. Te moderne gospodarske organi
zacije in konsolidacije dandanes že niso več omejene 
na posamezne države, posamezne narode, temveč pre
koračijo državne meje. Podjetniki se neglede na državne 
meje organizirajo, kartelirajo. Dandanes imamo vsled tega 
mednarodne kartele in fruste. Te organizacije so 
pravzaprav še le bolj v povojih, niso še trdne, sta
bilne. In izpremembe različnih faktorjev svetovnega 
gospodarstva so kaj nevarne tem mednarodnim zvezam, 
toda tudi politične razmere vplivajo na nje. Vendar pa 
vidimo, da se skušajo te mednarodne gospodarske 
zveze trdneje združiti. Vsled tega dobiva trust vedno 
večjo veljavo in moč. Kajti znano je, da je trust orga- 
zacija, ki združuje produkcijo v enotno podjetje 
— torej v popolnoma trdno, nerazdruženo organizacijo. 
Ali se bo posrečilo, da se bodo posamezne industrijske 
stroke vseh dežel in držav združile v eno enoto, ali 
bodo trusti, ki bodo obvladali industrijo vseh držav, 
sklenili med seboj kartelne pogodbe — to je vprašanje 
bodočnosti.

Toda oglejmo si nekoliko razpadle in pa še ob
stoječe mednarodne kartele. Če opazujemo različne 
vrste teh kartelov, tedaj vidimo, da se je predvsem 
kemična industrija mednarodno kartelirala. Vzrok 
temu je ta, da je v tej industriji razmeroma malo tovarn 
in da njeno blago, vsaj v obliki surovin, ni obremenjeno 
s carino. Le tako si moremo razlagati, da so oziroma 
so bili skoraj vsi kemični predmeti mednarodno karte- 
lirani, omenimo le karbol, živo srebro, boraks, umetni 
gnoj, sodo i. t. d. Nadaljni taki karteli so se ustanovili 
v elektricitetni in emajlni industriji. Kartel za idelovanje 
zrcalastega stekla se je po enem letu razdružil.

Iz firme I. & P. Coats Limited se je razvil 
trust za sukanec, ki je združil angleška, ameriška in

belgijska podjetja. Firma je bila 1. 1830. ustanovljena, 
leta 1884. izpremenjena v akcijsko družbo, ki je imela 
akcijskega kapila v nominalni vrednosti 3,750.000 funtov 
ter izdala za 2,000.000 funtov obligacij. Okoli 1. 1890. 
je ustanovila še s tremi konkurenčnimi podjetji skupni 
prodajni biro, toda v najkrajšem času je absorbirala 
svoje kompanjone, vsled česar se je njen akcijski kapital 
zvišal 1. 1896. na 10,000.000 funtov. Ta velika akcijska 
družba ima 16 tovarn, med drugim tudi v Ameriki, 
Rusiji in Kanadi in ima samo na Angleškem čez 
5000 delavcev. Vsled ameriške konkurence je nastala 
nova konsolidacija na ta način, da se je ustanovila 
nova osrednja družba s 27,500.000 funti, ki je 15 pod
jetij absorbirala, katerih akcije so ponajveč prišle v 
posest firme Coats.

Pozneje je prišlo do ožje zveze med „American 
Thread Co.“ in pa „English Sewing Cotton Co“. 
Leta 1898. je skušala firma „Coats“ kot predilnica 
dobiti nadvlado nad predilnicami, ki izdelujejo pol- 
fabrikate, ter je v to svrho kupila „Fine Cotton Spin
ners and Doüblers Association“, ki je nastala iz zveze 
31 podjetij, za katere je plačala 4,000.000 funtov.

Kmalu na to se je zvezalo s to firmo več pod
jetij , med katerimi so bile posebno važne belgijske 
tovarne. Ta mednarodni trust, ki se je razvil iz ene 
družbe, združuje dandanes industrije v Ameriki, Angliji, 
Belgiji in v Rusiji v en trust.

Kartel za boraks se je ustanovil okoli leta 1880. 
Avstrijski in ogrski fabrikantje so se mu pridružili 
leta 1895. Tudi ta kartel je nastal vsled ameriške 
konkurence. Ta kartel je razširjen v Nemčiji, Združenih 
državah ameriških, Francoski in Avstro-Ogrski. Udele
žene tovarne so zavezane jemati ves surovinski mate
rijal iz iste centrale, namreč iz „Borax Consolidated“ 
akcijske družbe v Londonu. V kartelu so združene 
skoraj vse večje evropske tovarne, vendar pa nekatere 
manjše konkurentinje pritiskajo na cene. Avstrijska in 
ogrska produkcija znaša na leto 200 vagonov.

Produkcijski kontingent je razdeljen po deželah. 
Da se ta razdelitev ne krši, so določene visoke kazni. 
V posameznih carinskih okoliših more v zmislu pogodbe
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ena tovarna več, druga manj blaga razpečati. Izenače
vanje se vrši potom zaračunjevalnih pisarn. Tako mora i 
vsaka tovarna, ki je svoj kontigent prekoračila, prevzeti 
diferenco v rafiniranem boraksu za poprečno letno ceno 
od tiste tovarne, ki ni dosegla svojega kontingenta.

„Nobel Dynamit Compagnie“ je nastala 
leta 1886. iz glasgovskih, draždanskih, hamburških in 
oplavenskih tovarn. Sedež „Nobel Dynamit Trust Co. 
Ltd.“ je London in njen akcijski kapital znaša 60 mi- 
ljonov mark. Ta družba si je s kartelno pogodbo, 
kakor tudi z nakupovanjem akcij pridobivala vedno 
večjo tržno vrednost. Sklenila je leta 1899. z večimi 
tovarnami za smodnik kartelne pogodbe, tako s „Rott
weiler Pulverfabrik, Rottweil-Hamburg“, „Kölner Ver
einigte Rheinisch- westfälische Pulverfabriken“, „Kramer 
& Buchholz“ v Rohrschachu, „Wolf & Co.“ v Walsrodu.

S trustom za dinamit so združene sledeče družbe : 
„Rheinisch- westfälische Sprengstoff A.-G.“ v Kolinu s 
4,000.000 markami, „Sprengstoff A.-G. Cosmos“ v 
Hamburgu z 1,200.000 markami in pa „Erzgebirgische 
Dynamitfabrik A.-G.“ v Geyerju z 1,000.000 markami 
akcijskega kapitala. Vse te tovarne so navidezno ne
odvisne, vendar ima večino akcij osrednja družba. Te 
družbe celo zlagajo svoj dobiček ter si ga potem po- 
razdele po gotovih posebnih dogovorih.

Mednarodni kartel za kosti ima kakor 
kartel za boraks tudi namen organizirati dobivanje 
surovin. Kosti se rabijo kot surovina pri fabrikaciji lepa 
in spodija. Kartel hoče predvsem zabraniti izvoz surovin 
in preprečiti tako nastajajoče ovire v izdelovanju ome
njenih fabrikatov.

Interesantno je pri tem kartelu, da so nemški 
fabrikantje zvezani z danskimi in švedskimi, avstrijski 
in ogrski fabrikantje pa z laškimi.

Kartel za žarnice so leta 1903 ustanovile 
najvažnejše nemške, avstrijske, ogrske, holandske in 
švicarske tovarne za dobo 10 let. Prodajna centrala 
kartela je v Berolinu ustanovljena družba z omejeno 
zavezo („Verkaufsstelle vereinigter Glühlampenfabriken 
G. m. b. H.“) z 1,000.000 markami akcijskega kapitala. 
Kartel kupi vso produkcijo posameznih tovarn za do
ločene cene in razdeli potem izkupiček med svoje člane.

Nasproti temu kartelu so ustanovile avstrijske in 
ogrske elektricitetne tovarne zadrugo za nakupovanje 
žarnic. Oba kartela sta sklenila pogodbo, ki ureja pred
vsem transportne modalitete in pa preizkušanje svetiljk.

Važen je tudi kartel za železniške šine, 
katerega so ustanovili leta 1904 na inicijativo düssel- 
dorfskega „Stahlwerksverbanda“.

* **
Vse predpogoje za uspevanje mednarodnih kar

telov pa dobimo pri plovstvu, .kjer sklepajo kartelne

zveze v to svrho, da skupno določujejo transportne ■ 
( cene in preprečijo konkurenco.

Najnovejši pojav v tem oziru je plovstveni
trust, ki se je porodil v Združenih državah ameriških, 
ki je pa svoj vpliv s pogodbami in nakupovanjem 
akcij razširil tudi na evropska podjetja in na ta način 
ustvaril najvažnejši mednarodni kartel, ki ga sploh 
poznamo. Dne 1. oktobra leta 1902 se je ustanovila 
„International Mercantile Marine Company“ 
z akcijskim kapitalom 120,000.000 dolarjev, ki je ob
stojal napol iz prioritetnih akcij, napol iz osnovnih 
akcij. Svoje delovanje je začel z emisijo 75,000.000 
prioritetnih obligacij. Ta trust se je konstituiral kot 
družba države New-Jersey. Toda ni mu zadoščal njegov 
prvotni delokrog, namreč oskrbovati ves transport 
Združenih držav, temveč hotel je kontrolirati vse med
narodno plovstvo. Glavno vlogo pri ustanovitvi tega 
trusta je igral J. P. Morgan, ki si je pridobil akcije 
naslednjih družb: Leyland (49 ladij, 295.000 ton), 
White Star (29 ladij, 266.000 ton), American and Red 
Star (24 ladij, 181.000 ton), Atlantic Transport (23 ladij, 
183.000 ton) in Dominion (14 ladij, 110.000 ton).

Veliki nemški paroplovni družbi, namreč „Nord
deutscher Lloyd“ in „Hamburg-Amerika- 
Pake t fa h rt - Akt i e nges ell s ch aft “, sta s svojimi 
190 ladjami in 1,093.000 tonami obdržali svojo samo
stojnost; vendar sta pa še 1. 1902 sklenili z ameriškim 
trustom kartelno pogodbo na dobo 20 let. Nemški družbi 
sta, da si ohranita samostojnost, svoja pravila izpre- 
menili v tem zmislu, da se sme za ravnatelja izvoliti 
samo nemškega državljana. S tem sta se hoteli ob
varovati pred tem, da bi se ne nakupile njih akcije in 
s tem ne majorizirale. Pogodba, sklenjena med ame
riško družbo in nemškima družbama, vsebuje sledeča 
določila : Razdelil se je okoliš, deli se pa tudi dobiček. 
V nemških pristaniščih imata ves promet nemški družbi, 
v Antwerpnu trust, v francoskih pristaniščih nemški 
družbi in trust, v angleških pristaniščih ima tovorni 
promet trust, za osebni promet pa smeta nemški družbi 
300krat v letu obiskati angleška pristanišča. Kar se tiče 
dobička, morata nemški družbi za slučaj, da znaša 
dividenda več nego 6%, eno četrtino prepustiti trustu, 
če je pa manj nego 6 "/„ dividende, tedaj mora trust 
eno četrtino primanjkljaja pokriti. Če en del ustanovi 
novo podjetje, tedaj ima drugi pravico udeležiti se 
tega novega podjetja. Kontrolo čez „Holland-Amerika- 
Linie“ sta si oba dela pridobila s tem, da imata 
večino akcij.

Kartelna organizacija obstoja v komiteju, v kate
rega pošlje ameriški trust dva člana, nemški družbi pa 
vsaka po enega. Tudi transportne cene urede v posebni 
pogodbi, transportne cene pasažirjev tretjega razreda 
si med seboj porazdele. Sporna vprašanja rešuje po
sebno razsodišče, katero se voli ali katerega imenuje
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skupni odbor. Pogodba se dotika privilegija „Hamburg- 
Amerika “-družbe za zvezo New-York =Vzhodna Azija 
in New-York=Vzhodna Indija.

Ti dve nemški parobrodni družbi sta dobili velik 
vpliv tudi na druge evropske parobrodne družbe. Pri 
„Austro-Americani “ imata merodajno vod
stvo, pri raznih drugih evropskih parobrodnih pod
jetjih sta materijalno interesirani.

S tema dvema nemškima družbama so se kmalu 
zvezala tudi druga parobrodna podjetja, ki tvorijo zdaj 
skupno po načelih takozvanega „poolsistema“ organi
zirano skupino. Z obema vodečima nemškima druž
bama se je ta skupina pridružila Morganovemu trustu. 
Člani tega „poola“ so: „Hamburg-Amerika-Linie,“ 
„Norddeutscher Lloyd,“ belgijska „Red-Star-Line,“ 
„Holland-Amerika-Linie“ in francoska „Compagnie 
Transatlantique“. Zveza, ki se imenuje „Nord
atlantischer Dampferlinien-Verband“, se je 
združila v popolno kooperacijo. Po tej pogodbi, ki 
naj nemškim parobrodnim družbam ohrani 
premoč v izseljeniškem prometu in pa veli
kanske iz tega prometa izvirajoče dobičke, 
prevaža vsaka kontinentalna parobrodna družba gotov 
odstotek izseljenikov, vozne cene se pa določujejo 
sporazumno. Da ta ali ona družba teh odstotnih deležev 
ne prekorači, in da je izključena vsaka možnost to 
pogodbo kršiti, uvedli so skupno obračunjevanje. 
Osrednja zaračunjevalna pisarna je v Jeni, tej predloži 
vsak član zveze svoj prometni izkaz, in če je en član 
več transportiral nego mu gre po procentualni določbi, 
tedaj odda ta prebitek skupni blagajni, ki ga odkaže 
tistim članom, ki so imeli manj transporta. Na ta način 
je konkurenca izključena in družbe morejo vsakokratne 
transportne premije vsak čas enotno regulirati.

(Konec prih )

Praktiška geologija.
Dr. Karel Hinterlechner [Dunaj).

(Dalje.)

V.
Zadevno rudišč zanemarjajo v Evropi rudo- 

sledbo z vrtali (Tiefbohrapparate) še precej splošno. 
To vkljub temu, da so imeli v Ameriki in v an
gleških kolonijah prav povoljnih uspehov pri preis
kovanju sem^spadajočih objektov ter vkljub temu, da 
preiskujejo tudi v evropskih državah že češče p re
mo gišča (Kohlenlagerstätten) na ta način. Ker so zato 
tozadevna vprašanja skoro še popolnoma neznana širši 
javnosti, naj podam v sledečem nekaj osnovnih pojmov, ki 
so potrebni za razumevanje tega načina rudosledbe.

Ako naj navrtamo zemljo na kakem mestu, ra
bimo za to pripravnih strojev, kar je pravzaprav 
samo ob sebi razumljivo; razen teh pa potrebujemo

tudi primernih cevi. V poslednjem oziru je popol
noma izvzet samo en način vrtanja v praksi.

Stroji, iz katerih sestoje vrtala, so v bistvu ti-le:
1. Vrti lo (Bohrer) je oni del vse vrtalne gar

niture, ki prodira neposredno v zemeljske plasti. Po
drobnosti o vrtilih slede pozneje. Tu le to-le. Vrtilo 
je „svedru“ podobno ali docela enako, lahko ima pa 
tudi obliko, ki nima s svedrovo zunanjostjo sploh nič 
opraviti.

2. Gonilo (Triebwerk) vsega sistema; kot tako 
služijo motorji, lokomobile i. t. d. Gonilo stoji vedno 
na zemeljski površini. Vrtanje se pa lahko vrši tudi 
ročno, torej brez posebnih strojev; to do neke sicer 
različne a nikoli posebne globočine.

3. Zveza. Tako imenujemo oni del, ki veže 
včasih posredno vrtilo z gonilom. Dolžina zveze od
govarja vsakodobni potrebi.

Zveza je vrv (Seil) ali pa drogo vj e (Gestänge) 
Poslednje je iz dveh ali več drogov, ki so drug dru
gemu priviti (verschraubt). Navadno je drogovje že
lezno; pogojno je v sredi otlo. Drogovju je vrtilo 
trdno privito ali je pa med obema še neki gibljiv člen.

4. Orodja, s katerimi dobivamo vrtanino (Bohr- 
mehl) na svetlo. Kot take priprave nam služijo pri
merno oblikovana vrtila ali pa takoimenovana čistila. 
Poslednja so v bistvu cevi z ventilom na enem (spod
njem) koncu. Te cevi spuščajo od časa do časa na 
vrtovo (Bohrloch) dno. Skozi ventil vstopi pri tern 
vrtanina v čistilo. Ko je v njem, ga prično vzdigovati. 
Ventil na dnu se obenem zapre vsled materijala, ki se 
je nabral nad njim v čistilu. Tako vzdignejo sčasom 
na zemeljsko površino vso vrtanino. Drogovje morajo 
pri tem postopanju vsaki pot iz vrta popolnoma od
straniti. Vsled tega velika zamuda časa pri takih me
todah vrtanja. Da pridejo temu nedostatku v okom, 
napeljejo skozi otlo drogovje (ali poleg drogovja) vodo, 
do vrtovega dna. To pri precejšnjem tlaku in sicer s 
pomočjo primernih pump. Tekoča voda izplakuje dno 
ter odnaša vrtanino vsled svoje hitrosti na dan. Vodo 
nadomestujejo pogojno druge tekočine. Čistil pri tem 
postopanju nikakih ne potrebujejo.

Kadar zasledujejo rudarstvene namene, vrtajo na
vadno ter obenem izplakujejo dno; ne tako kadar 
iščejo kameno olje. Vsaj v njegovi bližini nehajo iz- 
plakovati.

5. Vrtalni oder ali vrtalni stolp. Prvi se
stoji iz treh ali 4 lesenih ali železnih drogov, ki so 
na enem koncu primerno med seboj zvezani sicer pa 
podobno „v piramido“ postavljeni, kakor zlože vojaki 
puške. Take odre postavijo navadno le pri plitvejših 
vrtih. Njihov princip kaže slika 1. Kjer gre za večje 
globočine, zgrade pravcat lesen stolp, ki je 25 in več 
metrov visok. Včasih ima oder obliko, ki jo kaže 
slika 2.

4*
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Vrtalni oder oziroma stolp mora biti opremljen 
z nekaterimi pripravami, od katerih naj pa omenim 
le škripec, ki služi za pogrezovanje odnosno pri- 
vzdigovanje drogovja i. t. d.

Kakšni naj so sicer stroji v kakem posebnem 
slučaju, je odvisno od geoloških in drugih momentov. 
V vseh teh ozirih ima odločevati edino tehnik teme
ljem geoloških spoznanj.

Slika 1.

Slika*) 1. nam predstavlja vrtalo za ročni obrat 
brez izplakovanja in ki služi za rudosledbe, pri katerih 
ne prekoračimo globočine (kakih) 60 m. V sredi visi 
na vrvi drog, na čigar spodnjem koncu (v zemlji, torej 
nevidno v sliki) je vrtilo. Tik nad zemljo je videti še 
zgornji konec cevi, v katero je vtaknjeno vrtilo. Vrv, 
ki je napeljana čez škripec, navijajo na vreteno na 
levi strani. Kadar to spuste, pade drogovje odnosno 
vrtilo v vrtovo dno. Da ne udarja vrtilo vedno na isto 
mesto, ga sučejo ob enem okoli njegove vertikalne 
osi. V to služita ročaja, ki sta pritrjena drogovju pod 
vrvjo.

*) Vse slike, ki se nanašajo na vrtala — izvzemši 6. 10. in
12. — mi je prepustila tvrdka Trauz 1 et C o. (Komanditna družba 
za vrtanja i. t. d. na Dunaju 1V/2 Wiedenergürtel 2). Vsled tega 
mi je prijetna dolžnost, da se zahvalim tej ter njenemu vrhnemu 
inženerju g. A. Pois u za to ljubeznivost, kakor tudi za razne 
pismene podatke, ki sem jih vporabljal v tem poglavju.

Št. 4.

Slika 2.
Slika 2. nam kaže popolno, prevozno vrtalno 

garnituro, ki služi za maksimalne globočine do 400 m. 
Tu je videti lokomobilo, drogovje (pokonci na
slonjene 4 cevi med 3. in 4. osebo), poseben 
oder, pumpo (na levi spodaj), ki žene vodo po 
cevi (drži jo na desni stoječa oseba) v vrtilo in potem 
v vrt. Pri 3. in 4. osebi (od desne) leži ob odru več 
v rt il naslonjenih, ki segajo delavcu preko kolena.

Uvodno smo že omenili, da rabimo pri vsakem 
vrtanju — izvzemši en slučaj — cevi. Te postavimo 
(natanko navpično) v vrt. Proti naši volji se ne smejo 
premikati ni za las. Cevi služijo v tele namene:

1. Preprečijo naj, da bi se drobilo kamenje 
vrtovih sten, ter da bi padalo vsled tega v njega dno. 
Vsemu podjetju bi bilo namreč zelo nevarno ali vsaj 
škodljivo, ako bi se zagozdilo kamenje med vrtovo 
steno in drogovjei Poslednje bi se skrivilo ali celo 
zlomilo itd.

2. Pri izplakovanju bi se polotila, če bi ne rabili 
cevi, v vrt napeljana voda sten ter bi jih mestoma 
izdolbla, da bi ne bil vrt več vertikalen.

3. S pomočjo cevi preprečimo stranski dotok 
voda in včasih vsled tega šele omogočimo preiskavanje 
sploh. Sicer bi vse potonilo v vrtu.

4. Z demanti bi sicer ne mogli vrtati.
5. V posameznih slučajih odstranimo tako po

sebne dotoke, ki bi željeno snov pokvarili.
Cevi segajo do zemeljske površine (glej sliko 1.). 

Druga je drugi privita. Vse so iz železa. V rudosledne 
namene se poslužujejo cevi, kakršne imajo redko ob 
zemeljski površini svetlobo, katere premer presega dol
žino 32 cm. Ob spodnjem koncu ne sme biti premer 
manjši nego 3 cm.

Zadevno cevskega sistema je treba določiti več 
momentov. Pred vsem približno globočino name
ravanega vrta. Razen te je treba dalje vpoštevati
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posebno svetlobo cevi, ki se jo zahteva ob koncu 
ali ob vrtovem začetku. Od teh in od geoloških 
razmer je odvisna v prvi vrsti debelost cevskih sten.

Svetloba cevi ni niti pri istem vrtu povsod enaka. 
Cim globočje prodremo, tem tanjših cevi rabimo. Ves 
sistem skupaj staknjenih cevi je končno podoben 
ogromnemu, raztegnjenemu daljnogledu ali teleskopu. 
Oko, ki naj bi gledalo skozenj, si je misliti v zemelj
ski notranjosti.

Prevelika štedljivost je ravno pri vprašanju o 
ceveh zelo opasna; maščuje se prepogosto prej ali 
slej. — Kadar je vrt, (ki naj služi v rudosledne naprave 
dogotovljen, izvlečejo iz njega vse cevi, kolikor jih 
sploh morejo; eventualno jih celo odrežejo, da jih 
porabijo pri daljnih vrtih. V vrtu puste potem samo 
oni (odrezani) kos, ki ga sploh ne morejo vzdigniti 
na dan vsled fizičnih težkoč.

Kakor smo že omenili mimogrede je način 
vrtanja v bistvu dvojen: 1. ročen in 2. strojen. 
Pri ročnem vrtanju dosežemo lahko globočino 
kakih 100—150 m in sicer pri malem premeru vrtov. 
Na ta način delujejo navadno v oddaljenih ali težko 
dostopnih krajih. Zlasti če je čas izvršitve postransko 
vprašanje.

Strojni obrat je potreben, kjer gre za globo
čine, ki presegajo 100—150 m-, kjer se zahteva velik 
premer vrtov, ali kjer se naj navrta več vrtov v raz
meroma kratki dobi.

Navadno so dandanes tudi manjša vrtala tako 
sestavljena, da jih lahko rabijo za oba načina vrtanja. 
To že zato, ker je delavec od dne do dne dražji, v 
tem ko izpopolnujejo konstrukcije motorjev bolj in 
bolj, vsled česar je strojski obrat vedno cenejši.

Pri obeh navedenih načinih vrtanja razlikujemo 
dalje več sistemov vrtal. S temi se nameravamo pečati 
pozneje. ________ (Dalje prih.)

O modernem trgovanju.
(Konec.)

Na trgovino z žitom, ki je bila za časa merkan- 
tilističnih idej v mnogem oziru omejena, da se s tem 
zabrani glad in draginjo, se dandanes država le takrat 
ozira, kadar konkurenca izvenevropejskih dežel le pre
nevarno učinkuje na poljedelstvo evropejskih kulturnih 
držav in kadar je treba mimogrede — v slučajih po
trebe — odpraviti carino na žito.

Tudi borzo, borzne kupčije in gospodarsko ter 
moralično škodo, ki izvira iz borzne igre, ureja država. 
Ustanavljanje borz in izdajanje borznih redov, kakor 
tudi terminske kupčije so odvisne od državnega dovo
ljenja. Ravno tako nadzorujejo nekatere države kup
čijski obrat borz. Država skuša predvsem preprečiti 
borzno igro, posebno pa terminske in diferenčne kup
čije z efekti. Na Francoskem so z ozirom na to izdali

zakon, po katerem se radi teh kupčij, ravno tako radi 
dolga pri igrah, ne more tožiti. Toda ta določila so 
imela ravno nasprotni učinek in vsled tega so jih tudi 
preklicali. V sedanjem času skušajo z obdačenjem 
otežkočiti borzno igro.

Ker se je promet vedno bolj in bolj razvijal in 
ker so se. trgovske transakcije hitro vršile, se je moralo 
zakonodajstvo ozirati tudi na ta dejstva in izdati po
sebne norme v trgovskih zadevah ter skrbeti za toza
devno organizacijo pravnega naziranja. Pravna načela, 
ki so imela prej veljavo le vsled dolgotrajne rabe, 
so kodificirali in tvorijo sedaj od države avtorizirano 
normo za sodnijske razsodbe v vseh prepornih slučajih 
trgovskega prava. Ravno tako so prišli namesto prej
šnjih 'stanovskih in korporacijskih sodišč redna sodišča, 
ki kot posebna trgovska sodišča pod prisedstvom 
trgovcev sodijo. Za posebne potrebe borznega prometa 
so se sestavila borzna razsodišča in tudi pri konkurz- 
nem postopanju so se ozirali na trgovski promet in 
izdali posebna določila za trgovski konkurz.

Kot nekake posredovalce med trgovskim stanom 
in državno oblastjo in kot zastopnike stanovskih inte
resov imamo deloma trgovske korporacije, deloma 
trgovske zbornice.

Na zunanjo trgovino vpliva država prav posebno 
s svojo carinsko politiko. Ko je prevladovala svobodno 
trgovska doktrina, je carinski zistem posebno zahodno- 
evropejskih držav do druge polovice prejšnjega stoletja 
temeljil na misli, da naj bodo posamezne države na 
svetovnem trgu solidarne, in je imel za glavno nalogo 
enakomerno pospeševanje vseh narodnih gospodarskih 
koristi. V kolikor so bile te vsled potrebne omejitve 
izvozne trgovine v tej ali oni stroki oškodovane, sku
šalo se je to na drug način nadomestiti s posebnimi, 
določili. Posledica tega je bila, da so bistveno izpre- 
menili carinske predpise, ki so bili prej sestavljeni v 
merkantilističnem zmislu in ki so imeli nalogo, da 
omogočujejo kolikor mogoče ugodno trgovsko bilanco. 
Ker se je mednarodno izenačevanje vršilo vedno 
bolj in bolj s pomočjo vrednostnih papirjev, in so 
torej dragocene kovine vedno bolj stopale v ozadje, 
je postajala razlika med blagovno in plačilno bilanco 
posameznih držav vedno večja. Vsled tega je blagovna 
bilanca tudi izgubila svoj pomen kot merilo za gospo
darski razvoj in kot temelj za trgovinsko politiko.

Merodajni krogi so spoznali, da je treba varovati 
domačo produkcijo pred tujo konkurenco, in so vsled 
tega naložili na vse industrijske in poljedelske pro
dukte, ki so konkurirali z domačimi izdelki, visoko 
uvozno carino, nekatere fabrikate so pa celo prepove
dali uvažati. Nasprotno so pa začeli opuščati obstoječo 
izvozno carino in izvozne prepovedi na sirovine in 
živila, ker so spoznali, da ti enostransko oškodujejo 
dotične gospodarske kroge. Namesto izvoznih premij
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za industrijske izdelke, katere so smatrali za nepra
vične, so uvedli razne carinske oprostitve in izvozna 
povračila, da s tem olajšajo in omogočijo izvoz do
mačih fabrikatov. Uvozne premije za sirovine so pa 
itak izgubile svojo ekzistenčno opravičenost, ko so 
opustili izvozno carino. Carine prosti pri uvozu so 
postali posebni produkti pod pogojem, da se jih v 
določenem času kot fabrikate zopet izvozi. Izvozne 
povrnitve imajo pa vedno značaj carinskih in davčnih 
restitucij, katere se dovoljuje pri izvozu industrijskih 
izdelkov, katerih proizvajanje se podraži vsled tuzem
skega davka na izgotovljeni fabrikat ali pa vsled ob
stoječe izvozne carine od vporabljene sirovine.

Razen na industrijo so se pa ozirali tudi na 
interese trgovine s tem, da so olajševali prevažanje. 
Znižali so pristojbino za tranzitni promet. Razentega 
so pa tudi omogočili s tem, da so napravljali javne 
zaloge ali pod državnim nadzorstvom stoječa privatna 
skladišča in da so otvarjali svobodna pristanišča, carine 
prosti uvoz blaga do momenta, ko se je to blago 
zopet izvozilo. To določilo so mnogokrat tudi vpora- 
bljali pri blagu, katerega so tujci dovažali na tuzemske 
semnje, — seveda le za čas semnja. Ker je dolžnost 
države, da enakomerno upošteva vse gospodarske in
terese, tedaj je državna oblast celo materialno podpi
rala izvozno trgovino, ki je bila radi varnostnocarin- 
skega zistema v prvi vrsti oškodovana. Ta materialna 
podpora se najbolj kaže v tem, da država dovoljuje 
subvencije železnicam in parobrodnim podjetjem, da se 
na ta način izpopolni in olajša promet. Take državne 
podpore so vsled tega opravičene, ker se pričakuje, 
da se bo promet gotovo razvil, če bodo dobra pro
metna sredstva na razpolago, in ker se privatni kapi
talisti vsled nerentabilitete v prvih časih navadno udele
žujejo takih podjetij.

Trgovska mornarica se vsled omejevanja med
narodnega prometa tudi ni mogla razvijati. Prej so vedno 
in povsod dajali prednost le domači mornarici, kar je 
pa mnogokrat zelo oviralo promet, vsled česar je to 
protežiranje precej izgubilo svoj prvotni pomen. Na
sprotno so se pa direktne podpore za grajenje ladij, 
kakor tudi premije za direktne vožnje izkazale kot 
zelo umestne. Na ta način še dandanes podpirajo 
trgovsko mornarico.

V poslednjih treh desetletjih se je trgovska po
litika skoraj vseh evropejskih držav izpremenila, kajti 
vlada se je začela zanimati tudi za poljedelstvo. Dočim 
se je industrija kulturnih držav vobče toliko razvila, 
da skoraj več ne potrebuje posebnega varstva napram 
tuji konkurenci, nastala je za evropsko poljedelstvo 
vsled ameriške konkurence velika nevarnost. Tem iz- 
premenjenim razmeram v mednarodnem prometu je 
sledila tudi carinska politika, ki smatra varstveno ca

rino le takrat za opravičeno, če zavladajo razmere, 
vsled katerih trpi velik del domače produkcije. Sicer 
mora pa vodilni motiv carinske politike obstojati v 
tem, da se vsepovsod ozira na gospodarski blagor 
velike mase prebivalstva. Vozna carina pride torej le 
v toliko vpoštev, v kolikor se nanaša na stvari, katerih 
izdelovanje je obremenjeno s konzumskim davkom, 
ali pa če jo je smatrati za retorzijsko carino. Nasprotno 
je pa vzgojevalni smoter uvozne in prohibitivne carine 
dandanes v kulturnih državah, katerih razvoj je na 
normalni visočini, popolnoma nepotreben. Onih še 
zdaj obstoječih uvoznih prepovedi ne odpravijo le iz 
policijskih pomislekov. V tem oziru je prepovedan 
uvoz stvari, katere izdelujejo v državnem monopolu, 
gotovih vrst orožja in dr., ravnotako iz sanitetnih 
ozirov mimogrede uvoz živine, mesa in drugih stvari, 
ki so nevarne za prenašanje nalezljivih bolezni. Tam, 
kjer izvozna carina še obstoja, ima značaj čiste 
finančne carine; vobče je pa izvoz, kakor tudi prevoz 
popolnoma prost vsake carinske omejitve. Izvozne 
prepovedi izdajajo dandanes le še iz vojaških ozirov 
v slučaju grozeče vojne, in sicer velja ta prepoved 
navadno za konje in vojni materijah

Da si države druga drugi z varstvenimi carinami 
ne škodujejo in da olajšujejo promet, sklepajo med- 
seboj trgovinske pogodbe, ki vplivajo s klavzulo naj- 
večje ugodnosti, katero so skoraj splošno sprejeli, na 
ves trgovski promet. Vsled te klavzule se razširi ca
rinska olajšava, katera se dovoli eni državi, tudi na 
vse ostale države, ki so v razmerju največje ugodnosti. 
Razentega nahajamo v trgovinskih pogodbah tudi še 
določila v svrho splošne olajšave mednarodnega pro
meta, in sicer: o ravnanju z ladjami, o pristaniščnih 
pristojbinah, o trgovskem obratovanju inozemcev, o 
varstvu znamk, o prometu na meji, o izvoznih povra
čilih, o prepovedih otežkočenja medsebojnega uvoza, 
izvoza in prevoza in dr.

Naj omenimo še nekaj drugih naprav, s katerimi 
vpliva država na izvozno trgovino, tako n. pr. konzu- 
larstvo, statistika izvozne in uvozne trgovine in mor- 
narstva, kakor tudi državno delovanje v pomorstvu. 
Konzularni uradi imajo namen, podpirati in varovati 
interese lastnih državljanov v tujini, paziti, da se ne 
kršijo državne pogodbe, poročati o gospodarskih raz
merah inozemstva, v kolikor s tem pospešujejo domačo 
izvozno trgovino in sploh domače interese. V isto 
svrho ustanavljajo v novejšem času v inozemstvu po
sebne trgovske zbornice. Trgovski muzeji, katere usta
navlja država, so razstave tujih izdelkov kot ilustracija 
za konzularna poročila. V Belgiji razstavljajo v teh 
muzejih ne le vzorcev dotičnih deželnih izdelkov, 
temveč tudi poskušnje blaga, katero uvažajo konku- 
rentje v tuje države.
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Trgovska statistika ni toliko, direkno pospeševalno 
sredstvo trgovine s tujimi deželami, kakor pa pripo
moček trgovski politiki, ki dobiva na podlagi stati
stičnih podatkov, v katerih se zrcali stanje trgovskih ! 
razmer, natančne dokaze o koristi in škodi svojega 
tozadevnega delovanja, iz česar prav lahko tudi sklepa, 
kakšen učinek bodo imele projektovane izpremembe 
ali novosti.

Zakonita ureditev pomorstva in tozadevno admi
nistrativno delovanje državne oblasti tvori temelj za 
red in varnost pomorskega prometa. Semkaj spadajo 
pomorskopravna in mednarodnopravna določila o na
rodnosti ladij, o signalih, o umikanju ladij in o vza
jemni pomoči pri nezgodah, o redu na obalah in o 
kaznovanju pomorskega ropanja. Nadalje naj omenimo 
zakonita določila o pravnem razmerju med zapoved- 
nikom ladje in moštvom, o dokazu sposobnosti kot 
predpogoju za ta poklic, razventega sanitarne predpise 
glede na notranjo opravo ladij, določila zoper prena- 
polnjenje, zoper nezadostno opravo in aprovizacijo 
ladij. Od administrativnih naprav, ki naj ugodno vpli
vajo na razvoj mornarstva, so važne: izboljšavanje 
pristanišč, ustanavljanje in vzdržavanje navtičnih šol, 
zvezdoglednic, vremenskih opazovalnic, svetilnikov, 
pospeševanje morskega ribištva.

Kakor se je razvilo rokodelstvo v umetnost, tako 
je trgovina postala znanstvo, ali pravzaprav delovanje, 
ki mora temeljiti na znanstveni podlagi, če hoče imeti 
uspeh in vztrajati navzlic morebitnim težkočam. Vse 
panoge človeškega delovanja so se toliko razvile, da 
imajo gotov znanstven značaj, in vsak posameznik je 
vsled konkurenčnega boja prisiljen, da prinese v svoj 
poklic ne le pridnosti in vztrajnosti, temveč tudi dobro 
teoretično - strokovno izobrazbo. Trgovsko delovanje 
zahteva dandanes poznanje tako mnogovrstnih pro
metnih naprav, da tega pač ne more spoznati in 
razumevati, kdor je samo učenec dalj časa v tej ali oni 
trgovini.

Da se tem zahtevam zadosti, so skoraj vse države 
začele gojiti teoretično izobrazbo trgovskega stanu. In 
posebno v zadnjih desetletjih se je sistematično začelo 
organizirati trgovsko šolstvo, ki naj zadošča vsem raz
novrstnim potrebam trgovskih krogov. Tako imamo 
trgovske nadaljevalne šole kot elementarna, strokovna 
učilišča za trgovske učence. Razentega se pa jako lepo 
razvijajo nižje in višje trgovske šole — in kot višek 
trgovske izobrazbe se je ustanovila na Dunaju eksportna 
akademija.

Le mi Slovenci, če tudi bivamo ob morju, ni
mamo vsled krivde naše državne uprave, še prilike, 
da se v svojem materinskem jeziku izobražujemo za 
trgovce.

Toda, upajmo, saj se svita tam na vzhodu ....
Rudolf Šega.

Iz trgovske prakse.

5. Površnost v trgovskem življenju.

Gotovo mi ne bo nihče oporekal, ako trdim, da v nobenem 
drugem stanu ne povzroči površnost toliko škode, kakor ravno v 
trgovskem.

Površen trgovec ne pogleda, -koliko škonta si sme odbiti za 
takojšnje plačilo, prezre odpoklicati blago, ki ima kupljeno na 
sklep po jako ugodni ceni, a dobavitelj se seveda tudi ne gane, 
ker ni njegova dolžnost odjemalca opozarjati. Ako je za dobavi
telja sklepna cena ugodna, bo že urgiral odjem, sicer pa ne. Po
vršen trgovec ne naroči pravočasno sezijskega blaga. Sezona pride, 
a trgovec je brez blaga in seveda ne more postreči odjemalcem 
i. t. d. Se bi lahko navedli neštevilno slučajev in primerov.

Površnost pa je večkrat tudi povod raznim sitnostim in 
prepirom. Kratko pred božičem je naročil neki trgovec več pred
metov, katere so mu naročili njegovi odjemalci, da bi jih dejali na 
božični večer pod drevesce kot božično darilo.

Dotični trgovec je v naglici naročil pri svojem dobavitelju 
zadnji trenotek in v naglici je pozabil pritisniti na pismo štampiljo. 
Iz varčnostnih ozirov ni imel na papirju in zavitkih tiskane firme. 
Podpisal se je tako, da je samo on lahko spoznal tiste čačke za 
svoj podpis, datuma in kraja seveda ni napisal, poštni pečat je bil, 
kakor po navadi, nečitljiv in srečen prejemnik tega naročila ga je 
kislo gledal, ker ni vedel, kam in komu naj posije naročene pred
mete, pri katerih bi dobro zaslužil. Kdo je bil ta natačni naročnik, 
je izvedel šele na božični dan, ko je dobil od naročnika prav 
robato pismo. V tem mu očita površnost, mu predbaciva škodo
željnost i. t. d. ter zahteva odškodnino za izgubljeni dobiček, ker 
mu dobavitelj ni poslal blaga in je trgovec prišel v zamero pri 
svojih odjemalcih. Vrhu tega izjavi, da pri tako nezanesljivem 
dobavitelju noče več naročevati. Trgovec ■ dobavitelj je bil seveda 
pri vsem nedolžen in je razjarjenega naročnika na lep način ohladil 
in potolažil. Poslal mu je tisto natančno naročilo in ga prosil, naj 
mu sporoči, kako bi on izvršil to naročilo. Kako je stvar iztekla, 
si lahko vsak sam misli. Omenimo le toliko, da o kaki odškodnini 
ni bilo govora in da je trgovec dal takoj tiskati tvrdko na zavitke 
in pisma.

6. Koliko stane slaba pisava?

Tudi ta roba je jako draga. Slavni Napoleon je jako grdo 
pisal in ta njegova pisava je bila veliko kriva, da je izgubil bitko 
pri Waterloo. Na bojišču je dal pismeno povelje, katero pa se je 
vsled nečitljive pisave napačno razlagalo in seveda tudi napačno 
izvedlo. Pa tudi trgovec mora večkrat dobro plačati slabo pisavo. 
Iz lastne izkušnje vem, kolikokrat se kako naročilo ne more na
tančno izvršiti, ker je jako slabo pisano in povrh navadno tudi 
površno. Pošlje se več ali manj blaga, ali drugo blago, kakor ga 
želi trgovec. Vsled tega nastanejo reklamacije, vrnitve, v neugodnem 
slučaju prepir, tožba in posledica vsega tega so sodni stroški in 
razdor morda večletne trgovske zveze. Zategadelj priporočamo 
vsakemu, naj si prizadeva, da si pridobi lepo in razločno pisavo.

7. Nečitljiv podpis.

Ako dobiš od kakega urada kak dopis ali odlok, je seveda 
tudi podpisan. Ali podpis je takšen, da ne razvozljaš, kdo je pod
pisan in če bi si belil glavo do sodnega dne. Če bi petelinček 
pomočil v črnilo svoje stopalo in ga potem postavil na papir, bi 
ne bilo nobenega razločka med podpisom petelinčka in pa onega 
podpisanca, oba sta enako nečitljiva. Nečitljiv podpis se smatra za 
„nobel“ in zategadelj se že vsak pisač trudi, da se kolikor možno 
nečitljivo podkraclja.

i
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Žal, da se je ta noblesa razširila tudi med trgovstvom. Bolj 
nerazločen je podpis na kakem trgovskem pismu, višjo šaržo ima 
ali za bolj „kunštnega" se dotični, ki se je podpisal, drži. Ali ta 
slaba navada bi morala izginiti iz trgovskih krogov, kakor tudi 
povsod. Kdor prejme dopis, ima pravico, da lahko čita podpis in 
ve, kdo je podpisan.

Nemški kancler Bismark je hipoma pregnal iz državnih 
uradov vse nerazločne podpise. Dne 2. decembra 1. 1881. je izdal 
ukaz, v katerem je zahteval od podrejenih uradnikov, da se mora 
vsak čitljivo podpisati. Nečitljiv podpis je označil za dokaz zane
marjenja uradnih dolžnosti in — nevljudnosti. In pomagalo je.

8. Samoprodaja.

Na vratih neke trgovine sem videl tiskovino, glasom katere
ima tvrdka samoprodajo znamke............olja zoper prah. Ker se
večkrat dogaja, da ponuja eden ali drugi potnik ta ali oni predmet 
v „samoprodajo“ (Alleinverkauf), zategadelj si hočemo nekoliko 
ogledati to samoprodajo.

Trgovec je navadno jako konservativen človek, ali po naše 
„starokopitnež“ in se kaj nerad poprime novega. Tako je tudi pri 
raznih predmetih, ki pridejo nanovo na trg. Večkrat mu je v 
korist, da se ne poprime takoj vsake novotarije; mnogo novotarij 
koristi le tistemu, ki jih spravi na dan.

Da potnik, ki prodaja kak nov, tedaj še neznan in neuveden 
predmet, lažje omehča in pridobi trgovca kot odjemalca, mu ob
ljublja, da ne bo nobenemu drugemu trgovcu tega okraja prodal 
svojega predmeta, ampak da proda le enemu v samoprodajo, bo 
tedaj imel le en trgovec ta predmet v tem kraju na prodaj. Zato 
pa mora seveda trgovec vzeti gotovo množino tega blaga. Taka 
obljuba navadno vleče in marsikateri trgovec gre sladkemu potniku 
na lep. Naroči večjo množino blaga, ki ga sicer ne pozna in tudi 
ne ve, kako bo šlo. Največkrat je trgovec opeharjen, ker predmet 
ni dosti vreden in se ne priljubi odjemalcu. Zategadelj obleži 
trgovcu v zalogi. Navadno pa čaka trgovca, ki vzame in kupi kak 
predmet v samoprodajo, še drugo presenečenje. Potnik se za svojo 
obljubo ne briga dosti, ampak obišče še druge trgovce dotičnega 
okraja, vsakemu proda svoj predmet v „samoprodajo". Vsaki izmed 
teh „samoprodajalcev“ potem debelo gleda, ko vidi in izve, da 
ima tudi njegov konkurent ta predmet. Dotični tvrdki-dobaviteljici 
seveda ne morejo nič, ker potnik ni nobenemu trgovcev zapisal 
svoje obljube v komisijski.list.

Recimo pa, da je potnik poštenjak in drži svojo obljubo ter I 
proda le enemu trgovcu v vsakem okraju. S tem pa še ni preprečil, 
da si ne preskrbijo dotični predmet, ako dobro gre, tudi drugi 
trgovci. Današnje kupčijske razmere naredijo vsako samoprodajo 
iluzorično. Dobavitelj ali fabrikant večinoma ne more preprečiti, da 
si drugi trgovec ne preskrbi predmeta iz tretje roke. Kot primer 
navedemo sledeči iž prakse vzeti primer:

Neka tvrdka je imela samoprodajo in glavno zalogo za 
Kranjsko papirja za muhe loviti (tanglefoot). In vendar so dunajski 
in drugi grosisti ponujali in prodajali ravno tisto znamko po 
Kranjskem. Tovarnar sam je res obljubil in prodal le eni tvrdki 
na Kranjskem svoj papir, toda drugi grosisti, ki so imeli morda še 
večje bonitete glede cene, so tukajšnjemu trgovcu konkurirali na 
Kranjskem.

Ta primer nam dovolj jasno kaže, da je takozvana samo
prodaja brez pomena in brez vsake vrednosti. Zategadelj se naj 
trgovci ne dajo zvoditi s tako obljubo in si naj ne nabavljajo večje 
množine kakega predmeta, ki je še neznan. Potnik, ki prodaja kak 
dober in uveden predmet, ne bo lovil kupcev s takimi obljubami. 
Kakor smo že zgoraj omenili, zahteva dobavitelj za svojo obljubo 
„samoprodaje“, da mu trgovec odkupi večjo množino blaga. Ako 
je predmet dober in si pridobi odjemalca, je dobro. Navadno pa

blago ne gre, obleži trgovcu in ta ima potem ob inventuri le več 
zaležanega blaga.

Torej na obljubo „samoprodaje“ ne daj nič in ne naročuj si 
večje množine blaga, ki ga ne poznaš glede kakovosti in konzuma.

F. Z- k.

Raznoterosti.
Po vojni nevarnosti. Pol leta skoro je trajala negotovost 

vojne ali miru in v tem pol letu so se v gospodarskem oziru iz
vršile velike izpremembe. Avstrijska industrija in trgovina je veliko 
trpela. Najprej je povzročil neizmerno škodo bojkot našega blaga 
na Turškem. Milijoni so se tedaj izgubili in v marsikaterih pred
metih so med tem inozemske tvrdke izpodrinile naše. Sploh je 
trgovina s celim Balkanom mnogo trpela v tem času in tudi 
avstrijski papirji so padli. 24. marca so bili kurzi že zelo nizki, ker 
je bila takrat vojna takorekoč neizogibna, toda v par dneh so se 
pa papirji tako dvignili, da so še deloma prekoračili stanje pred 
1. oktobrom, ko še ni eksistiralo bosansko in srbsko vprašanje. 
Teh šest mesecev mučne negotovosti in strahu pred vojno sicer še 
ni moglo izginiti iz spomina, toda sledov ni zapustilo nikakih. 
Tako je, kakor bi bilo vse le mučen sen, da se je pri vzbujenju 
tem hvaležnejše občutilo dobroto miru. O žrtvah in stroških vojne 
nočemo govoriti, ko je zdaj vsaka nevarnost odstranjena. Sigurnost 
miru je dala vsemu gospodarskemu življenju, ki je samo vsled 
negotovosti skoro zapadlo stagnaciji, nov polet. Efekti, ki so v 
vrednosti milijard v rokah občinstva, so znatno zopet pridobili na 
vrednosti in inozemstvo se je živahno udeleževalo pri nakupu naših 
papirjev, kar je dokaz, kako je naša monarhija pridobila na za
upanju. Črnogledost vsled vojne nevarnosti je dobila odmev v 
priprostem ljudstvu, ki je začelo dvigati svoje vloge v hranilnicah. 
Meseca marca so bile izvzemši menda edine Mestne hra
nilnice ljubljanske vse druge večje hranilnice pasivne, da 
se je namreč več dvignilo, nego vložilo. Zdaj je zopet vse v nor
malnem tiru z edino izjemo trgovske pogodbe s Srbijo, ki je z 
31. marcem potekla in so se pogajanja za obnovitev pričela zdaj 
po Veliki noči, toda so se tudi že prekinila. Gospodarski odsek 
državnega zbora je že nameraval, da se izogne brezpogodbenemu 
položaju, omogočiti podaljšanje trgovske pogodbe čez 31. marec, 
toda ekstremni agrarci so pa porabili kritično dobo, da so onemo
gočili podaljšanje. Na ta način 'se gospodarski mir tudi v bodoče 
ne bo dosegel, ako bodo agrarci zmagovali. In vendar je v interesu 
naše izvozne trgovine neobhodno potrebno, da sledi političnemu 
miru tudi komercijalni. Da agrarci niso tako oškodovani, dokazuje 
to, da znaša ves v zadnji trgovski pogodbi za uvoz dovoljen kon
tingent srbske živine v Avstrijo niti en cel odstotek konzuma na 
mesu v naši monarhije. Zaradi take komaj besede vredne kon
kurence na agrarnem polju se naši industriji ne smejo zapirati pota 
na Balkan.

*

Podržavljenje železnic. Državna, Severozahodna in Južno- 
severnonemška zvezna železnica je vsled sankcijoniranja tozadev
nega zakona prešla v državno last. Faktičen prevzem se bo pa 
šele pozneje izvršil. Nekaj časa bodo še vedno družbe, ki so doslej 
imele v lasti železnice, upravljale te železnice na račun države, kar 
v financijalnem oziru za državo nima nlkakega pomena. V zadnjih 
dneh se je govorilo tudi o namišljenem namenu vlade, da podržavi 
Južno železnico, toda o tem še dolgo ne bo govora. Podržavljenje 
železnic se je v Evropi pričelo leta 1876 z bazelsko pogodbo, vsled 
katere se je italijanska proga avstrijske južne železnice odtrgala 
od te in podržavila. Tu niso bili gospodarski, ampak politični 
vzroki, ker ni šlo, da bi avstrijska železniška družba po odstopu 
Lombardije in Benetk ohranila tamošnje proge. Južna železnica se
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pa tako kmalu ne bo podržavila, ker so financijalne in politične 
težkoče takorekoč zdaj še nepremagljive.

*
Tržaška posojilnica in hranilnica je imela 4. t. m. občni 

zbor. Čistega dobička za leto 1908 izkazuje K 83.234'22. V dobre 
namene razdeli 10.000 K in od teh 5000 K za slovensko 
trgovsko šolo v Trstu.

Podraženje osebnih tarif na državnih železnicah. V že
lezniškem svetu se je sestavil poseben odsek, ki ima nalogo, izdelati 
predlog o podraženju železniških tarif na c. kr. državnih železnicah. 
Vozne cene na avstrijskih državnih železnicah so nižje, nego pri 
večini tu- in inozemskih železnic, zlasti kar se tiče pristojbin za 
tretji razred, katerega porablja okrog 85 odstotkov vseh potujočih 
oseb. S podraženjem osebnih tarif se bodo pa obenem ublažili 
nekateri nedostatki, ki so doslej bili v veljavi. Tako je bila najnižja 
pristojbina 30 h za 10 km, ta pristojbina se zniža na 20 h in 
bodo obstajali že petkilometerski pasi, doslej le desetkilometrski. 
Razloček cene med tretjim, drugim in prvim razredom se bo 
zmanjšal v razmerju 3:5:8 proti sedanjemu razmerju 1 : 2 : 3 in 
se bo torej več rabilo višje razrede. Tarifa za prtljago se ne bo 
zvišala.

*
Slovansko trgovsko zbornico namerava osnovati skupina 

ruskih trgovcev v Petrogradu; njen namen bi bilo pospeševanje 
trgovine in skrb za trgovske zveze med Rusijo in ostalimi Slovani. 
Zastopnike bi imela v vseh večjih slovanskim mestih.

*

Statistika o obrtnem šolstvu. Po uradnih poročilih o 
šolskem obiskovanju je bilo na avstrijskih obrtnih šolah leta 1908 
44'4u/0 nemških učencev, 44'3°/0 Čehov, 5'6°/„ Poljakov. Na 
Slovence, Hrvate, Lahe in Rusine se razdeli skromni ostanek, iz 
česar sledi, kako malo je zanimanja pri Slovencih za obrtno vzgojo. 
Nasprotno pa je češki odstotek silno močan, če se pomisli, da ne 
tvorijo Čehi niti tretjine cislajtanskega prebivalstva. Čehi skrbe 
najbolj za izobrazbo svojih obrtnikov.

I. redni občni zbor „Trgovsko-obrtne zadruge“ v Ljub
ljani, registrovane zadruge z omejenim jamstvom, se vrši dne 
29. aprila 1909 ob 5. uri popoldne v prostorih slov. trgovskega 
društva „Merkur“ (Narodni dom). Dnevni red: 1. Poročilo na
čelstva; 2. poročilo nadzorstva; 3. potrjenje letnega računa; 4. raz
delitev čistega dobička; 5. izprememba pravil in 6. slučajnosti.

*

Dopisovanje s c. in kr. konzulati. Trgovska in obrtniška 
zbornica v Ljubljani naznanja, da se je c. kr. trgovinsko ministrstvo 
obrnilo do nje z vabilom, da deluje na to, da tvrdke o prilikah, 
ki se pismeno obračajo do c. in kr. konzulatov z vprašanji v 
trgovskih zadevah v pokritje za odgovor potrebne poštnine ne 
bodo več uporabljale tuzemskih znamk, marveč po poštnem kon
gresu v Rimu uvedene mednarodne kupone za odgovor (Coupon 
reponse). Trgovska in obrtniška zbornica opozarja torej, da naj se 
v bodoče v gori navedene svrhe vporabljajo navedeni kuponi, ki 
jih prodajajo vsi c. kr. poštni uradi po 28 h komad in ki so do
pustni večinoma v vseh evropskih in v mnogih državah izven 
Evrope. Omenjeni kuponi pa se lahko vporabljajo tudi za plačilo 
manjših zneskov (vračila stroškov, konzularne pristojbine in enako) 
c. in kr. konzulatom. Pri tej priliki se opozarjajo interesenti 
tudi na to, da se mora dopise na c. in kr. konzulate popolnoma 
frankirati, da se jim ne povzoči stroškov, za katere nimajo pokritja.

Društvene vesti.
Čeke sta poslala gg. Josip Mihelič in Iv. Perdan, oba 

v Ljubljani. Hvala !
'•j:

251etni jubilej svojega službovanja pri tvrdki Fr. Ks. Souvan 
v Ljubljani je praznoval poslovodja gospod Fran Ure k. Gospod 
Urek je dolgoleten član našega društva, ki uživa med svojimi 
kolegi vsled ljubeznjivega občevanja dober glas. Njegovim častilcem 
se pridružimo tudi mi ter mu kličemo : na mnogaja leta !

Darilo. Posojilnica v Črnomlju je darovala za „Trgovski 
dom“ K 30, za kar ji izrekamo najtoplejšo zahvalo z željo, da bi 
jo tudi drugi denarni zavodi posnemali.

Pevski zbor našega društva ima redno pevske vaje vsak 
torek in petek, na kar gospode člane opetovano opozarjamo 
z vabilom, da se pevskih vaj v čim večjem številu in redno 
udeležujejo.

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.

Trgovsko-obrtno zadrugo v Ljubljani, naš novo- 

ustanovljeni kreditni zavod, priporočamo trgovcem 

in obrtnikom za nalaganje denarja, za inkaso, za 

denarna nakazila in vsakovrstne kreditne posle.

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!“

Jiarobo-gospoBarski vestnik
1. in II. letnik

Slovenski trgovski vestnik
letnik 1904. do 1908.

xa «s«b*<» S5 !*■*«»>■ se dobi pri

Slovenskem trgovskem društvu „Merkur“ v Ljubljani.









SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega 
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.

Letnik VI. V Ljubljani, dne 15. maja 1909. Št. 5.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Mednarodni karteli in trusti s posebnim 
ozirom na naše izseljeniško vprašanje.

Spisal Rudolf Šega.
(Konec)

Delovanje „International Mercantile Ma
rine Company“ je že vzbujalo na Angleškem in v 
Ameriki veliko sovraštvo in nezadovoljstvo. Na eni 
strani je bilo javno mnenje zoper to, da prihajajo 
angleške proge v ameriške roke, na drugi strani so 
pa finančni krogi smatrali vsote, plačane za angleške 
proge, za tako visoke cene, da so začeli dvomiti o 
rentabiliteti tega podjetja. Tako je n. pr. plačal trust 
za akcije „Leyland“-proge z nominalno vrednostjo 
1,800.000 funtov — 2,347.000 funtov gotovega denarja.

Angleška vlada je dovolila „Cunard“-družbi sub
vencijo. To subvencijo je vlada vedno zviševala, ob
enem je pa dovolila družbi brezobrestno posojilo več 
milijonov funtov v to svrho, da se zgradita dva nova 
parobroda z najnovejšim turbinskim zistemom. Ta dva 
parobroda naj bi, kar se tiče velikosti, hitrosti in 
notranje oprave, uspešno konkurirala z vsemi drugimi 
parobrodi. S tem naj bi se premoč nemških podjetij 
vsaj nekoliko zmanjšala

Vsled ameriške krize so tudi akcije tega trusta 
padle. Prioritetne akcije so vpeljali s 75 dolarji, osnovne 
akcije s 25 dolarji, julija meseca 1. 1903. so pa padle 
na 9, oziroma na 4 l/2 dolarja. Da niso temu trustu 
prav mnogo zaupali, se razvidi pač najbolj iz tega, 
da so 4% odstotne obligacije padle na 75.

Svobodna in neodvisna konkurenca „Cunard“- 
družbe, ki ni bila niti v trustu niti v poolu, je vedno 
bolj škodovala -interesom združenih parobrodnih družb, 
ker je angleška vlada to angleško družbo v njenem 
konkurenčnem boju zoper združene parobrodne družbe 
kar najbolj podpirala. Ta boj se je najbolj poostril, 
ko je „Cunard“-družba na podlagi pogodbe, sklenjene 
z ogrsko vlado, prevzela vožnjo med Reko in New- 
Yorkom. S tem naj bi se množice izseljencev iz Ogrske 
in z Balkana odvajale od severnonemških pristanišč. 
V svojih interesih oškodovani „pool“ je tedaj začel v 
družbi z ostalimi podjetji Morganovega trusta oster

tarifen boj, kakršnega še nismo videli. Vozne cene 
med Evropo in Ameriko so se reducirale na 40 mark, 
samo da uničijo „Cunard“-družbo. In mir so še le 
sklenili, ko sta imeli obe stranki več milijonov škode.

Toda največ pa trpi vsled te zveze parobrodnih 
družb naše avstrijsko gospodarstvo. Le težko je uga
niti, koliko odstotkov izseljencev so odkazali „Austro- 
Americani“, ker merodajni krogi iz popolnoma razum
ljivih vzrokov to kaj radi prikrivajo.

L. 1905. so odkazali „Austro-Americani“, kakor 
se je to konstatiralo v izseljeniški ekspertizi narodno
gospodarskega odseka naše poslanske zbornice — 
13.000 izseljencev. Toda nekako sodbo si pač lahko 
napravimo, če vidimo, da se je od 1,036.186 izseljencev, 
ki so se med 1. januarjem 1907. in 1. decembrom 1907. 
izkrcali v Novem-Yorku, pripeljalo iz Reke s „Cunard 
Line“ 54.492, z „Austro-Americano“ iz Trsta pa le 
34.658 izseljencev. Večji del naših izseljencev — in 
teh je bilo v računskem letu 1906/07 skoraj 340.000 
— ima to veliko čast in zaslugo, da podpira in 
izborno vzdržuje nemške parobrodne družbe 
„Hamburg-Amerika Linie“ in „Norddeutscher Lloyd“. 
Kako velikansko škodo trpi pri tem naše avstrijsko 
narodno gospodarstvo in kako velikanske dobičke si 
delajo akcijonarji nemških parobrodnih družb z voz
nimi cenami, izračuna lahko vsakdo, če vpošteva, da 
velja vožnja pri „Hamburg-Amerika Linie“ in „Nord
deutscher Lloyd“ 170—250 kron. Že leta 1905. jo je 
cenil neki strokovnjak v omenjeni ekspertizi na 2 0 mi
lijonov kron. Dandanes je pa mnogo večji. Trdi se, 
da stane vsakdanja hrana enega izseljenca nemške 
družbe 30—35 vinarjev. Toda izguba teh izseljeniških 
transportnih stroškov šc ni vse, kar slabo vpliva na 
naše narodno gospodarstvo. Kajti če bi se naši iz- 
seljeniki posluževali naših domačih pristanišč — Trsta, 
bi se ta brezdvomno povzdignil in razvil. To, da bi 
se parobrodne zveze s Severno Ameriko pomnožile 
in da bi se hitreje vozilo, bi gotovo ugodno vplivalo 
na našo trgovino. Zdaj pa teži skoro vsa naša trgo
vina,, ves naš izvoz proti nemškim pristaniščem.

Ogrska vlada je spoznala ta dejstva in se trudi, 
da koncentrira izvažanje izseljencev na Reki. „Cunard

5
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Line“ ji plačuje za vsakega izseljenca posebno takso, 
s katero se vzdržuje poseben izseljeniški fond. Nemške 
parobrodne družbe so pred časom, ko še niso mislile 
na konkurenco, zahtevale posebno subvencijo za iz
važanje z Reke. Avstrijska vlada ne pobira te takse. 
Rusi so organizirali v Libavu svoj lastni izseljeniški 
promet ruske prostovoljne mornarice, ki vozi trikrat 
na mesec. Pet laških parobrodnih družb vodi kon
kurenčen boj s kontinentalno konferenco, ker hočejo, 
da se laški izseljeniki poslužujejo laških parobrodov. 
In tako se dogaja, da morajo naši izseljeniki „Austro- 
Americani“ plačevati za vožnjo iz Novega Yorka v 
Trst 28 dolarjev, dočim računa Lahom do Neapolja 
15 dolarjev in še manj, in to samo zaradi tega, ker 
mora kot član parobrodne zveze varovati interese 
severno-nemških parobrodnih družb napram 
laškim stremljenjem po osamosvoji. Naši 
ljudje se morejo tako z laškimi parobrodi čez Italijo 
v Ljubljano pripeljati za 17’60 dolarjev, dočim jim 
„Austro-Americana“ računa 2 8'60 dolarjev. Na ta način 
ta takozvana „Austro-Americana“ pač izborno zastopa 
interesenemških parobrodnih družb, interesi 
avstrijski so ji pa popolnoma irelevantni. In v tem 
oziru je naloga prizadetih in merodajnih krogov, da 
opuste ono nežno in tankosrčno postopanje ter da s 
krepko roko posežejo v te razmere, ki pričajo pač o 
tem, kake pojme imajo naši merodajni, recimo narav
nost vladni krogi o našem avstrijskem narodnem 
gospodarstvu. Posebno napram državi moramo biti 
nekoliko bolj brezobzirni, ki z odprtimi rokami 
sprejema naše izseljenike, da ji vzdržujejo 
njene parobrodne družbe, ki pa zopet z 
brcami sprejema one naše ljudi, ki hodijo 
v Šlezijo služit si svoj kruh. Če se je, kakor 
je rekel zastopnik severnoameriškega Lloyda pri anketi 
poslanske zbornice, sklenila med Avstro-Ogrsko in 
Nemčijo pogodba, „demzufolge es beiderseits den 
Auswanderern freisteht, jenen Weg zu nehmen, den 
sie wollen“ — tedaj je to pač pogodba, ki le eni 
stranki ogromno koristi. Če bi se poskušalo v tem 
oziru kaj prenarediti, bi se pojavile na Nemškem kaj 
velike ovire, kajti znano je, da imajo na dividendah 
„Hamburg-Amerika-Linie“ interese najvišji krogi 
v Nemški državi.

Ker so tudi naši interesi pri tem tangirani, pred
vsem pa procvit in bodočnost našega tržaškega 
pristanišča, smemo zahtevati, da se naj tu teme
ljito vmes poseže. Sklene naj se, da se morajo 
naši izseljeniki posluževati samo avstrij
skih parobrodnih družb, če se pa tega ne more, 
naj se pa vsaj zahteva, da se smejo naši izselje
niki vkrcavati samo v naših pristaniščih.

Praktiška geologija.
Dr. Karel Hinterlechner (Dunaj).

(Dalje.)

1. Vrt a n j e z vrti 1 i, ki vise na vrvi, jenaj- 
starejša metoda, po kateri delajo vrte in sicer z 
ogromnimi dleti. Vrt poglabljajo tako, da udarja 
dleto na njegovo dno. Na dnu zdrobljeni materijal 
vzdigujejo s čistilci.

Slika 3 nam predstavlja tako dleto. Stranske 
plošče so med seboj vzporedne ter stoje na vrtovem 
dnu navpično.

Slika 3. Slika 4.

Slika 4 kaže dleto z nagnjenimi stranskimi ste
nami (spatenförmig).

Razen za vzdiganje vrtanine služijo čistilci tudi 
za črpanje vode iz vrtovega dna. Eno 
njih oblik nam predstavlja slika 5. 
Votla cev s premičnim zatvorom na 
spodnjem koncu, kjer vdre, kakor 
smo že omenili, zdrobljeni materijal 
kot blato v cev. Pri vzdiganju cevi 
pritisne snov na ventil ter ga zapre, 
da se ne izsuje vrtanina. Enako

ifclfi S II učinkuje voda.
2. Vrtanja z vrtili, ki so 

pritrjena na masivne droge 
delimo v principu v

a) vrtanja s svedri,
b) „ z dleti in
c) „ na prosti pad.

a) Svedrov (glej sliko 6)*)
se poslužujejo za izvrtavanje manjših 
vrtov. Z njimi prodro v globočino 
kakih 10—25 m a izjemoma, pri po
sebno ugodnih razmerah dosežejo 
tudi več kot 100 m. Slika 7 nam 
predučuje konični, 8 pa valjčasti

Slika 5. sveder. Glinasta tla navrta vajo s

IIL

*) Za sliko 6, kakor tudi za 10 in 12 se naj zahvalim na 
tem mestu društvu inženerjev in arhitektov v Zagrebu.
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svedrom , ki ga predstavlja slika 9. Sveder za 
vrtanje v pesku je otel valjar (slika 10). Končava 
se spodaj šiljasto. Dno nadomestuje primerno zavita 
ploskev, ki dopušča, da prodre pesek v valjar v tem,

Slika 6. Slika 7. Slika 8.

ko ne more več pasti iz njega. Sveder z zaklopnico 
ali ventilom (Ventildrehbohrer) glej sl. 11, rabijo tudi 
pri vrtanju v glini.

Slika 9.

b) Pri vrtanju z dleti, ki so pritrjena na droge, 
nadomestujejo kakor omenjeno, poslednji vrvi. Oblike 
dlet so iste, kot jih kažeta sliki 3 in 4.

c) Ako naj učinkuje dleto le s svojo težo pri 
prostem padu, uvrste med dletom in zgornjim me
hanizmom takozvani težki drog (Schwerstange), ki 
je 2—5 m dolg in 140—150 kg težak. Ta drog ima 
nalog, efekt vsega dela povečati vsled svoje teže.

Slika 12.

3. Vrtanje z vrtali, ki so pritrjena na 
otle droge nam omogočuje napeljati vodo prav do 
mesta, kjer učinkuje dleto. Princip tega postopanja 
nam kaže slika 12.*) Pri a vstopi voda v vrtalo, pri 
b ga zapušča; skozi cevi c prihaja zopet na dan. 
Puščice nam predočujejo, kako se pretaka voda, na 
katero učinkuje (silnejši) tlak, da privzdiguje lažje 
vrtanino do vrha, do iztoka. Včasih se pretaka voda 
tudi v obratni meri.

Na ta način smo v stanu obdelovano mesto 
(vrtovo dno) sproti izplakovati. Vsled tega pridobimo 
mnogo časa in stroškov, ker ni treba vrtala od-

*) Glej tudi 2. sliko in njeno razlago v IV. Vestnikovi
številki.

5*
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straniti iz vrta, da bi sčistili s čistilci vsako pot dno 
zdrobljenega kamenja.

Ta metoda ima pa še sledeče prednosti. Ker od- 
stranjamo vrtanino sproti, učinkuje dleto zdržema na 
živo skalo in to z vso svojo silo. Poglabljanje vrta se 
vrši torej tudi zdržema. Tehnik postopa lahko veliko 
varnejše, ker si ustvarja jasnejšo sliko o razmerah v 
vrtu. Vrt ostane končno vedno okrogel in navpičen. 
Vsi ti momenti pa vplivajo posredno ali neposredno v 
zmislu zmanjšanja stroškov.

Slika 14.

delimo lahko v dve ka-Sem spadajoče metode 
tegoriji: 1. navadno vrtanje z istočasnim iz
plakovanjem in 2. vrtanje na demante. Prvi 
način smemo dalje deliti: a) v postopanje pri 
katerem je spojeno vrtilo (dleto) nepremično 
z votlim drogovjem (Spühlbohrung am steifen 
Gestängerohr) in b} v ono, pri katerem je nad 
dletom neki aparat za izrabljanje prostega 
pada (Spielbohrung mit Freifallinstrument).

Dleta, ki jih uporabljajo pri prvem načinu 
(sub 1), predočujejo slike 13—16.

Slika 15. Slika 16.
Priprav, ki jih rabijo pri izkoriščanju prostega 

pada, niso mogli prevrtati po dolgem tako, kakor 
kaže slika 12, da bi tekla po vrtalovi sredi voda. Zato 
se vtakne vse vrtalo v neko širjo cev, ki jo imenujejo 
„plašč“. Vso to pripravo kaže slika 17, v kateri ova
jajo puščice tok vode med vrtalom in plaščem. Ta in
strument je starejša konstrukcija, ki jo novejše prekašajo.

Ker je namreč oddaljen 
„plaščev“ rob, kjer priteče 
voda v vrt 1—2 m od vrto- 
vega dna (glej spodnji ko
nec slike), da vidiš, kako 
dolgo je vrtilo razmeroma, 
ne učinkuje voda z vso 
svojo silo nanj. Temu ne
dostatku so odpomogli z 
novejšo konstrukcijo, glej 
sl. 18. Tu doseže vodni 
curek prav neposredno ono 
mesto, ki ga učinkuje dleto. 
Tok vode si lahko pred
stavljamo, če se oziramo na 
puščice, ki nam ga ovajajo.

Pri vrtanju na d e - 
mante (Diam antbohrsy- 
stem) je pritrjeno na spod
njem koncu vrtala vrtilo ; 
poslednje je obrobljeno z 
demanti (Bort, Carbonados) 
ter se vrti zelo hitro.

Kakor splošno znano, 
je demant najtrša rudnina. 
Vsled te svoje lasnosti se 
obrusijo po njem vse druge 
mineralne snovi. Od oblike 
„svedra“ je edino odvisno, 
kako ■ učinkuje na vrtovo 
dno. Ako je kompaktno 
(Diamantvollbohrer) obrusi 
in zdrobi druge snovi v 
prah (blato) ; če ima na
sprotno obliko valja (Dia
mantbohrkrone) pa pravcato 
izreže pravilen valjar iz 
zemlje.

Pri strojnem obratu se 
zasuče tak sveder 200 do 
300krat v minuti; v Ame
riki dosežejo celo, da se

Slika 17. Slika 18. zasuče v isti dobi do 1000 
krat, torej v vsaki sekundi skoro 17 krat.

(Dalje prih )

Javna trgovska družba.
Ako vodi podjetnik svoje podjetje sam za sebe 

na svoje ime in s svojim premoženjem, imenujemo 
to podjetje posamezno podjetje (Einzelunternehmen), 
ki ima tedaj le enega gospodarja. Podjetnik je odgo
voren sam, njegovo delovanje in njegova podjetnost
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ni omejena v nobenem oziru. Podjetnik lahko zasle
duje vsako konjunkturo in bo seveda posvetil svojemu 
podjetju vse svoje moči.

Posamezno podjetje je bila tudi prva in je naj
priprostejša oblika trgovine. Toda za večja podjetja pa 
navadno ne zadostuje ne glavnica pa tudi ne delavna 
sila posameznika in zategadelj so nastala pozneje zdru
ženja posameznikov v svrho skupnega vodstva kakega 
podjetja.

Ako se združijo dve ali več oseb (trgovci po 
poklicu, ali tudi netrgovci in tudi ženske), da izvršu
jejo kako podjetje s skupnim premoženjem (družbenim 
premoženjem, Gesellschaftsvermögen) pod skupnim 
imenom (Gesellschaftsfirma) in na skupni račun, nastane 
trgovska družba.

Razločujemo pa naslednje oblike trgovskih družb :
1. ) Javna trgovska družba (offene Handelsgesell

schaft).
2. ) Komanditna družba (Kommanditgesellschaft).
3. ) Komanditna dein. „ (Kommanditaktiengesell-

schaft).
4. ) Delniška „ (Aktiengesellschaft).
5. ) Družba z omejeno zavezo (Gesellschaft mit be

schränkter Haftung). Združenja, ki imajo kolikor 
toliko tudi trgovski značaj, so tudi zadruge (Ge
nossenschaften).
Ker so pri nas med trgovstvom najbolj vdomačene 

javne trgovske družbe in se zadnji čas posebno mlajši 
pripadniki trgovskega stanu radi združujejo (žal pa se 
jih v kratkem času veliko zopet razdraži), zategadelj 
bomo najprej govorili o javni trgovski družbi.

Kaj je javna trgovska družba?

Odgovor na to vprašanje najdemo v trgovskem 
zakonu, ki govori o teh družbah v členih 85 do 149.

Kakor smo že zgoraj omenili, nastane javna 
trgovska družba, ako dve ali več oseb (trgovci z vsemi 
pravicami) skupno pod eno tvrdko izvršuje kako trgov
sko podjetje ali obrt in vsak družabnik jamči z vsem 
svojim premoženjem in ne samo s svojo vlogo. Javni 
družabniki jamčijo v prvi vrsti le s svojimi vlogami, 
toda v slučaju insolvence ali konkurza družbe se po
rabi v pokritje še neporavnanih družbenih dolgov tudi 
zasebno premoženje družabnikov in zategadelj se v 
slučaju konkurza družbe razglasi konkurz tudi za za
sebno premoženje vsakega posameznega družabnika. 
Upniki družbe smejo poseči po zasebnem premoženju 
posameznega družabnika le v slučaju konkurza družbe, 
ali ako se ta razide.

Primer : Norbert Zanier in J. Zvenkel se združita, 
da vodita špecerijsko trgovino na debelo skupno pod 
tvrdko Norb. Zanier & sin. Prvi ima premoženja re
cimo 500.000 K, drugi pa 100.000 K. Zanier vloži v 
skupno trgovino recimo 100.000 K, Zvenkel pa 50.000 K.

Obvežeta se pa jamčiti za obveznosti dražbe ne samo 
s svojimi vlogami ampak z vsem svojim premoženjem. 
Ako bi tedaj iz omenjenih vlog nastala obratna glav
nica ne zadostovala za pokritje družbenih obveznosti, 
so upniki družbe opravičeni v pokritje svojih terjatev 
poseči še po ostalem premoženju družabnikov. Upniki 
imajo prosto, poseči po ostalem premožezju le enega 
družabnika, ali pa zahtevati pokritje od obeh družab
nikov razmerno.

Družba se imenuje zategadelj javna, ker so 
imena družabnikov (Teilnehmer, Kompagnons, Socii, 
Associés) razvidna iz javnega trgovskega registra, so 
tedaj javna za vsakega. Javne trgovske družbe so naj
brž nastale na podlagi dedinskega prava in sicer najprej 
v Italiji.

Na pr. : Oče je vodil trgovino sam. Svoje pre
moženje je zapustil trem dedičem. Dediči puste svoje 
deleže v podjetju, ki ga je vodil oče in vodijo to pod
jetje skupno naprej. Ako bi dediči svoje deleže na 
očetovem premoženju vzeli iz podedovanega podjetja, 
bi postala obratna glavnica ali premajhna ali bi se pa 
podjetje ne moglo voditi v tistem obsegu. Vsled zdru
žitve dedičev pa ni ostala glavnica samo neizpreme- 
njena ampak se je povečala še delavna sila, ker so 
sedaj trije, ki delajo v podjetju.

Jamčenje družabnikov javne trgovske družbe je 
neomejeno in skupno (solidarično), ker eden 
družabnikov jamči upnikom družbe za vse in vsi za 
enega.

Javna trgovska družba se opira na pogodbo, 
vendar glasom trgovskega zakona ni potrebno, da se 
to naredi pismeno. Seveda previdni trgovci narede 
vedno pismeno pogodbo, ki jo podpišejo pred pričami.

Tu podajamo primer pogodbe javne trgovske 
družbe. (Dalje prih.)

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Tretji občni zbor Slovenskega trgovskega društva 

v Celju.
V nedeljo dne 9. t. m. se je vršil v Narodnem domu tretji 

redni občni zbor našega društva ob jako slabi udeležbi.
Predsednik g. Stermecki otvori občni zbor in pozdravi 

navzoče, ter podeli tajniku g. Jagodicu besedo, ki poroča o 
delovanju društva. (To poročilo objavimo na drugem mestu.)

Tajnikovo poročilo se z odobravanjem sprejme.
Iz blagajnikovega poročila g. Leskovška povzamemo, da 

je imelo društvo v pretečenem poslovnem letu K 218678 prejem
kov in K 1448J9 izdatkov, tako, da ima društvo danes K 738'59. 
premoženja v gotovini.

Zaklad za ustanovitev bolniškega društva se je od lani 
pomnožil za K 22944, ter znaša danes K 2095’95.

Glavnica po § 23. društvenih pravil se je zvišala v prete
čenem letu od 384 K na 626 K.

V imenu rač. pregledovalcev poroča g. Berk, da so našli 
vse v najlepšem redu, za kar se podeli blagajniku g. Leskovšeku 
absolutorij.
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Na predlog g. Leskovška se izvoli z vzklikom dosedanji 
predsednik G. Stermecki, ravnotako tudi ostali odbor in sicer: 
Izmed samostoj. trgovcev gg. Ravnikar, Lukas, izmed zunanjih: 
gg. Fran Lipej, Anton Cvenkel, Ivan Kramar; izmed nastav
ljencev v Celju gg. Jože Smertnik, J. Jagodic, Fran Peter
nel, Anton Jager; zunanji g. J. Pilih v Žalcu; izmed podpornih 
članov, g. dr. Božič. Namestniki: gg. J. Vivoda, Franc 
Kolenc, J. Zorman, A. Pernat. Rač. pregledovalci : gg. J. Berk, 
J. Korošec in Mih. Korošec.

Predsednik se zahvali vsem navzočim, nakar zaključi 
zborovanje.

V na to sledeči odborovi seji se je ta sledeče konstituiral : 
Jože Smertnik, podpredsednik; Anton Jager, tajnik; Franc Lukas, 
blagajnik; Ivan Ravnikar, Fran Peternel, J. Jagodic, dr. Božič, 
odborniki.

Tajnikovo poročilo na občnem zboru dne 9. maja 
190 9. — Cenjeni zborovalci! Danes stopa odbor pred vas,
da vam poroča o svojem delovanju minulega društvenega leta 
in se opraviči, ako mu iz kakega vzroka ni bilo mogoče izvršiti 
svoje naloge v tej meri, kakor bi si cenjeni člani in članice želeli.

Predno pa preidem k odborovemu poročilu, si dovoljujem 
spominjati se, kakor do sedaj običajno, raznih dogodkov minulega 
leta, ki se tičejo vobče našega stanu.

Ves narod se je moral iz dna duše zgražati nad nesram
nimi napadi ptujskih odpadnikov na mirne slovenske obiskovalce 
skupščine, sv. Cirila in Metoda v Ptuju. Nesramno je hujskalo 
nemško časopisje in vzkipela je kri teptanega domačina, ko je 
tekla nedolžna kri naših sinov, da, naših nedolžnih otrok. Sveto 
prisego storil je vsak značajen in zaveden Slovenec, izogibati se 
vsiljivcev, ki smo jim le dobri, ako jim donašamo svoj z žulji 
prisluženi denar, sicer pa nas blatijo in zaničujejo.

Dasi so padle nedolžne žrtve, ki jih objokava ves slovenski 
svet, priznati se mora, da je vobče slovenska trgovina po 20. sep
tembru dobila čisto drugo smer, kakor jo je imela pred tem. 
Marsikateri še tako zaspani trgovec starega kopita, ki je bil sicer 
tudi prej dober narodnjak, pretrgal je nemške zveze in nastopil 
novo pot. Prej nezavedni slovenski odjemalci, ki so rajši podpirali 
nasprotnika, kakor domačina, so se zbudili iz spanja narodne 
mlačnosti in kupujejo danes pri svojih. Ako pa se ponekod zopet 
vrača stara mlačnost, kriva je tu dosti na tem malomarnost naše 
inteligence, kajti ako gospod, ki dobro pozna svoje narodne 
dolžnosti, ako dame prvih slovenskih mož te zanemarjajo, potem 
se ne smemo čuditi srednjemu in nižjemu stanu, še manj pa kmetu, 
čigar zavednost pa ponekod lahko stavimo kot vzor marsikateremu 
inteligentnemu, ki teh dolžnosti ne vrši v polni meri. Veliko so si 
pa krivi slovenski trgovci in obrtniki sami, ker se ne potrudijo do
volj, da bi v vsakem oziru nudili strankam to, kar dobe drugod.

Upamo, da se tudi v tem oziru v doglednem času obrne na bolje.
Preteklo leto se je vršila v Pragi jubilejna razstava, ki je 

pokazala širokemu svetu velikanski napredek mogočno razvite češke 
industrije in trgovine.

Tam je bil tudi na binkoštni ponedeljek velikanski slovanski 
trgovski shod, ki je nedvomno velikanskega pomena za skupno 
delovanje slovanskega trgovstva.

Omeniti moram še, da je stopil z novim letom 1909 pen
zijski zakon o zavarovanju privatnih uslužbencev v veljavo. Vzroke, 
zakaj se niso k zavarovanju pritegnili tudi trgovski nastavljenci, 
prodajalci, ampak le v pisarnah nastavljeni, prinaša let. „Slov. trg. 
Vestnika“ št. 3. Sploh je pa stvar danes še tako zamotana in ni 
nikomur treba preveč žalovati, ako ni k zavarovanju pritegnjen.

S tem preidem k poročilu odbora.
Društvo je štelo začetkom društvenega leta : 5 ustanovnih, 

112 rednih in 8 podpornih članov, dočim je tekom leta na novo

pristopilo 28 rednih in 3 podporni člani, nasprotno pa vsled odpo- 
tovanja, izbrisa zaradi neplačevanja članarine odpadlo 53 rednih čla
nov tako. da šteje društvo danes 5 ustanovnih, 87 rednih in 11 
podp. članov.

Poleg predsednika se je na lanskem občnem zboru izvoljeni 
odbor sestavil sledeče: I. podpredsednik J, Smertnik, Celje,
II. podpredsednik L. Petovar, Ivanjkovci, tajnik F. Leskovšek, 
tajnik zapisnikar J. Jagodic, blagajnik A. Anderwald, blagaj
nikov namestnik J. Stibenik, odborniki: Gg. A. Cvenkel, 
Sv. Peter, R. Diehl, Celje, J. Izlakar, Trbovlje, Fr. Lipej, Bre
žice, V. Hotko, Brežice, R. Salaba, Braslovče, Fr. Strupi, 
Celje, odbornik izmed podpornih članov: Dr. A. Božič, Celje, 
namestniki: Gg. Jos. Stibenik, ki je vodil posredovalnico in 
oskrboval inseratni zaklad, J. Peternel in J. Vresnik. Račun
skim pregledovalcem so bili izvoljeni: gg, J. Berk, J. Lukas, 
in J. Vivoda Odbor je reševal svoje posle v 10 rednih sejah, 
imel je tudi nekaj sestankov glede prireditve trg. plesnega venčka 
in v zadevi krvavih ptujskih dogodkov.

Društvo je prejelo izven posredovalnice 148 dopisov, ki so 
se kolikor mogoče točno reševali. Razposlala se je tudi precejšna 
množina vabil na skupno inseriranje, oziroma za prispevanje k 
skupni reklami.

Odbor si je prizadeval, pridobiti kolikor mogoče veliko šte
vilo podpornih članov in se je v ta namen razposlalo tudi veliko 
pismenih vabil.

Člani so dobivali vedno potrebna pojasnila in brezplačno 
pravno pomoč, ako so to potrebovali.

Dasi je po malem številu kratkih poročil v našem glasilu 
„Slov. Trg. Vestniku“ moral vsakdo soditi, da naše društvo spi, 
moram v razjašnjenje tega domnevanja tukaj poročati, da je imel 
odbor ravno minulo leto več opravila, kakor bodisi kdaj poprej. 
Seveda pa iz raznih razlogov ni bilo mogoče o tem poročati jav
nosti. Ako pa ta mnogi trud društva ni dosegel zaželjenega uspeha, 
kriv ni odbor, ampak razmere časa in naših postav. Ena teh za
dev je bila misel, ustanoviti za Spodnji Štajer slovensko trgovsko 
zadrugo.

Ta izborna ideja, ki se je porodila v glavi našega vrlega 
podpredsednika g. Petovarja, bi bila velikanskega pomena za 
nas, žal, da smo po mnogih pripravkih in informacijah poleg ne
malih gmotnih žrtev prišli do žalostnega sklepa, da je neizved
ljiva, vsaj pa v tem oziru za sedaj ni bilo mogoče nič doseči.

Društvo je že v svoji seji dne 19. septembra razmotrivalo o 
osamosvoji slovenske trgovine in kako bi z odločnim odporom na 
gospodarskem polju oslabilo nasprotnike.

Naša ideja, ustanoviti svojo veletrgovino, našla je odmev po 
celem slovenskem Štajerskem in spravile so se vse priprave v naj
boljši tir. Ker pa zadeva ne spada več v delokrog društva samega, 
se je sestavil posebni odsek, o katerem poroča več naš pod
predsednik g. Smertnik.

Razstave v Pragi se je več članov društva udeležilo, vendar 
do skupne udeležbe članov ni prišlo, dasi smo bili vse potrebno 
ukrenili.

Učni tečaji se tudi preteklo jesen niso vršili, ker ni bilo 
za te zanimanja, pač pa je imel g. dr. Marn iz Ljubljane preda
vanje o raznih za trgovce važnih stvareh, za kar mu bodi srčna 
hvala.

Kljub temu, da so bili nekateri gg. odborniki proti prire
ditvi običajnega trgovskega plesa, je bil vendar predlog kakor tudi, 
da se za tega naroči vojaška godba z veseljem sprejet in z zado
voljstvom morem poročati, da nismo imeli izgube, čeravno bi bil 
obisk lahko obilnejši. Naše mnenje o tej zadevi smo že v „Slov. 
Trg. Vestniku“ svoječasno izrekli.

Posebej pa moram tukaj pohvalno omeniti polnoštevilni 
obisk naših gg. sotrudnikov iz Žalca, ki so tudi sami pozneje pri
redili svoj ples in čisti prebitek tega, v znesku 100 K, podarili
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zakladu za ustanovitev trgovske bolniške blagajne za Štajersko, za 
kar se jim naj izreče tudi na tem mestu najtoplejša hvala.

Med letom je odšel v Ljubljano g. J. Stibenik in je opra
vila posredovalnice prevzel g. Vivoda, kijih vodi zelo vestno in 
rešuje točno, dočim oskrbuje inseratni zaklad in opravlja tozadevne 
posle g. J. Peternel.

Naš bivši blagajnik g. Anderwald se je v Gorici samostojno 
nastanil, njegove posle je prevzel naš prejšnji tajnik g. Leskovšek; 
g. Jager je prevzel tajništvo.

Posredovalnica je imela vedno dosti prosilcev, dočim so se 
gg. šefi le redkokdaj obrnili zaradi uslužbencev na nas. Stvar je 
pa že taka, da kadar je dovolj prosilcev, manjka mest in nasprotno.

V seji dne 26. februarja se je sklenilo odpraviti pristojbino, 
ki so jo do takrat morali vplačevati službe iskajoči člani, tako, da 
sedaj posluje posredovalnica brezplačno za vse člane delodajalce 
in delojemalce. Ako pa kdo kljub temu pošlje kaj v ta namen, se 
sprejme in porabi za upravne stroške posredovalnice.

V zelo perečem vprašanju bolniške blagajne zahtevalo je 
namestništvo natančnih podatkov glede članov društva in njegovega 
premoženja. Že smo mislili, da bo stvar ugodno rešena, toda mo
tili smo se zelo. Ker ni bilo le nikakega odloka, obrnili smo se 
tudi na g. državnega poslanca in dvornega svetnika dr. M. Ploja 
s prošnjo, da stvar podrega.

Kakor nevihta iz jasnega, osupnil nas je odlok ministrstva, 
s katerim se nas obvešča, da se ustanovitev trgovske bolniške 
blagajne iz javnih ozirov, ki pridejo iz stališča izvršitve obveznega 
delavskega bolniškega zavarovanja v poštev, ne more dovoliti.

Ker bi proti temu odloku ne bil tudi eventualno vloženi 
rekurz uspešen, skušalo bode društvo vendarle nakak način izpo
slovati dovoljenje za ustanovitev in se je v tej stvari obrnilo zopet 
na g. dr. Ploja.

Žalost me obhaja, ko vam moram cenj. zborovalci o tem 
poročati, kajti odbor je imel vesele nade, da bode ravno s pribo- 
ritvijo bolniške blagajne mogel svojim članom nekaj koristnega 
nuditi ter posebno zunanje člane za njih požrtvovalnost odškodovati.

Glede zaklada za trgovsko bolniško blagajno naj še ome
nim, da bi bilo čisto gotovo mogoče tega v najkrajšem času po
večati, toda dokler nimamo nič pozitivnega v rokah, se pač ni
kamor ne moremo obračati s prošnjami za večje prispevke.

Društvena pravila so se vsled sklepa lanskega občnega 
zbora v toliko spremenila, da se v bodoče voli razen predsednika 
še samo 12 odbornikev in od teh mora biti vsaj polovica v Celju. 
Izmed podpornih članov se voli eden odbornik, ki pa mora imeti 
bivališče v Celju.

Odbor voli iz svoje srede 1 podpredsednika, 1 tajnika in 1 
blagajnika, ki morajo vsi v Celju stanovati, po potrebi ima odbor 
pravico imenovati za tajniške in blagajniške posle uradnike in do
ločati njih plače.

Tudi današnja volitev se ima na tej podlagi izvršiti.
Slavno časopisje nam je tudi v minulem letu šlo na roko, 

za kar mu bodi hvala.
Z željo, da bi bodoči odbor imel v svojem delovanju več 

uspeha in da bi se tudi zunanji člani za napredek društva zani
mali ter odboru o raznih dogodkih in slučajih, pomembnih za 
našo organizacijo, poročali, zaključujem svoje poročilo.

Slovensko trgovsko društvo v Mariboru.
II. redna seja dne 28. mal. travna ob 8. uri zvečer. Navzoči 

gg. dr. R. Pipuš, Jagodič, Weixl, Berdajs, Horvat in Šoštarič. 
Zapisnik se prečita in odobri. G. Weixl poroča, da kažipota ni 
mogoče radi pomanjkanja časa sedaj sestaviti, ter se naj to delo 
preloži do koncem leta, kar se soglasno vzame na znanje. Gosp.

Berdajs poroča, da je pri velikem koncertu odpadlo 14 K čistega 
dobička, ki se je oddal godbenemu skladu ter ljudski knjižnici v 
Mariboru. Nadalje predlaga g. Berdajs naj bi se prodal društveni 
harmonij ter bas. Predlog se sprejme ter pooblasti g. Berdajsa, da 
ta godala razpeča za gotovo ceno. Nadalje poroča g. Weixl, da se 
vrši dne 6. junija velika Ciril in Metodova slavnost ter predlaga, 
da bi društvo zopet pri tej slavnosti sodelovalo, kar se odobri. 
Pooblasti se g. Weixl, da prevzame aranžma. Nadalje poroča tajnik, 
da so člani iz Ptuja izjavili svoj izstop ; iz kakšnega vzroka, pa se 
ne ve. Odbor vzame to naznanje ter obžaluje ta korak, ki se gotovo 
more izvesti le od gospodov, ki jim je lastno društvo deseta 
briga, ter Vse bolj druga zabava. Obenem se poroča, da sta pristo
pila kot redna člana g. inženir Turnšek ter g. Fornezi, trgovec.

Društvo slovenskih potnikov v Ljubljani.
„Društvo slovenskih potnikov v Ljubljani“ je imelo svoj 

ustanovni občni zbor ob zadovoljivi udeležbi s strani gg. tovarišev 
na velikonočno nedeljo 11. malega travna dopoldan ob 10. uri v 
salonu hotela „Ilirija“. Predsednik pripravljalnega odbora g. Vidic 
otvori občni zbor s pozdravom na tovariše in omenja zgodovino 
ustanavljajočega se društva. Da je bilo društvo potrebno se razvidi 
iz dejstva, da je dosedaj prijavilo svoj pristop že 30 rednih in 7 
podpornih članov in nam je slovenskih potnikov samo nekaj nad 
50 znanih. Društvo bo imelo namen podpirati svoje redne člane 
za slučaj onemoglosti in brezposelnosti, tudi bo posredovalo brez
plačno službe. Vdova po umrlem rednem članu bo dobila podporo 
in prispevek k pogrebnim stroškom. Najvažnejša ustanova novega 
društva bo brezdvomno informacijski register, v katerega bo imel 
vsak redni član brezplačni vpogled in ki bo naše slovenske trgovce 
ščitil pred uničevanjem po neprijaznih nam informacijskih pisarnah 
ali po netočnih, informacijah, izvirajočih od zagrizenih nemških 
informatorjev. Posebno v zadnjem času se množe slučaji, ko se 
izdajajo v informacijskih pisarnah najslabše in dostikrat uničujoče 
informacije o notorično zelo dobro situiranih trgovcih; največkrat 
so taka poročila od nemškega konkurenta v dotičnem kraju. Tega 
registra se bo gotovo vsak član rajši posluževal, kakor pa netočnih 
in drago plačanih informacij nam nasprotnih pisarn. Društvena 
pravila, odobrena od deželne vlade, so bila prečitana in neizpre- 
menjena sprejeta. Nato so se vršile volitve po listkih in se je 
izvolil naslednji odbor: predsednik g. Vekoslav Vidic, I. pod
predsednik g. Vekoslav Dolničar, II. podpredsednik g. Franjo 
Pleterski, tajnik g. Miro Domicelj, njega namestnik g. Ri
hard Sever, blagajnik g. Makso Armič, njega nam. g. Josip 
Šel o vi n; odborniki gg. Edvard Fantini, Valentin Kovač, 
Franjo Remic, Mirko Teršan in Robert Walland. Računska 
preglednika sta gg. Franc Rojnik in Niko Weber.

Določi se vpisnina 5 K, članarina letno 18 K in letni pri
spevek k zakladom 8 K. Društveni prostori so v hotelu „Ilirija“. 
Po raznih kratkih pojasnilih se zahvali predsednik za izredno za
nimanje, vzpodbuja člane, naj pridno pridobivajo novih, in zaključi 
zborovanje.

*
Prva seja „Društva slovenskih trgovskih potnikov“ dne

12. mal. 'travna v „Narodni kavarni“. Predsednik pozdravi novi 
odbor, otvori sejo in pride na dnevni red. Sklene se, napraviti 
umetniško izdelane sprejemnice in se naroči gosp. Wallandu, da 
preskrbi načrte. Gospod Armič predlaga, da bi se članarina že od 
novega leta 1909 plačevala, gosp. Vidic pa, da naj bi se šele od 
1. mal. travna. Zadnji predlog se sprejme. Društvo pristopi k če
kovnemu prometu c. kr. pošte in se bo vpisnino s članarino, katero 
se vplačuje četrtletno s prispevkom za zaklade, po položnicah vpo- 
šiljalo. Kot shajališče članov se določi hotel „Ilirija“ in se tam 
tudi najame sobo za pisarno. Predsednik predlaga, da se napravi
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imenik članov gostilničarjev in hotelirjev ter se tega razobesi v 
društvenih prostorih, obenem poživlja redne člane, naj v prvi vrsti 
podpirajo naše podporne člane. Predlog sprejet. Prijavljeni člani se 
sprejmejo v društvo. Vsak redni član dobi pri društvu izkaznico, 
katera naj pri mogočih ugodnostih služi kot izkaz članstva. Dru
štvene tiskovine naroči g. Kovač. Vabila k sejam se pošiljajo od
bornikom na dom, ker tako lahko vsak pravočasno dobi vabilo.

* v
11. odborova seja dne 25. mal. travna 1909. Radi odsotnosti 

g. predsednika otvori sejo g. podpredsednik Dolničar in da besedo 
tajniku, ki prečita stenogram ustanovnega občnega zbora in za
pisnik zadnje seje. Poročilo se odobri. Prijavilo se je 10 novih 
članov, katere odbor sprejme. Blagajnik prečita nato člane, ki so 
vplačali vpisnino in četrtletno članarino s prispevkom k zakladom. 
Se vzame na znanje.. G. Armič poudarja, da se mora nuditi članom 
tudi pojasnila, katera se tičejo vseobče svetovne trgovine in pot- 
ništva in Lda bo moralo društvo vsekakor prirejati predavanja. 
Predlaga, naj se vrši prvo predavanje letos o Binkoštih. Predmet; 
„Državno starostno zavarovanje z ozirom na trgovske potnike." 
Predlog se sprejme in se poveri gg. Miro Domiceljii in Fran Re
micu, da preskrbita predavatelja.

Na predlog g. Armiča se sestavijo gospodarski, izobraževalni • 
in zabavni odsek. Sklene se, da je dolžnost vsakega odbornika, 
da se pismeno opraviči, ako se ne more seje udeležiti. Več pot
nikom se pošljejo prijavnice. Določi se prihodnjo sejo na binkoštno 
soboto zvečer ob 7. ; ob 9. zvečer naj bi se istotam vršilo pre
davanje.

*
Rednih članov je dosedaj 39, podpornih 17 ; skupno torej 

56 članov. Odkrito moramo izjaviti, da se nikakor nismo nadejali, 
da bode društvo imelo v tako kratkem času toliko članov in upajmo, 
da v najkrajšem času še ostali gg. tovariši pristopijo, kar je tudi 
v njih lastnem interesu želeti. A.

Raznoterosti.
Gremij ljubljanskih trgovcev je imel dne 9. t. m. v mali 

dvorani „Mestnega doma" svoj letni občni zbor. — Zborovanje je 
otvoril predsednik g. I. Knez, pozdravil navzoče, določil sklep
čnost zbora, nakar je poročal tajnik g. Svetlin o delovanju gre
mija v minolem letu. Bilo je 287 članov in sicer 113 protokoliranih, 
28 zadružnih in 146 neprotokoliranih tvrdk. — Pri teh članih je 
bilo uslužbenih 174 učencev, 608 uslužbencev prve in 193 usluž
bencev druge kategorije. — Opomnil je tudi dopisovanje gremija 
z osrednjo zvezo avstrijskih trgovcev n,a Dunaju glede zavarovanja 
uslužbencev, katerim zahtevkom se je pridružil tudi ljubljanski 
gremij. Trgovski gremijski šoli je dala mestna občina 500 K, 
trgovska in obrtna zbornica pa 300 K podpore. Zveza s trgovsko 
šolo Mahrovo se je z minolim šolskim letom prekinila, in so nasta
nili gremijsko šolo v prostorih I. mestne deške šole v Komenskega 
ulici. Po pravilih, katere so sestavili šolski vodja Dimnik, ravna
telj Šubic in tajnik trgovske zbornice dr. Windischer znašajo 
letni stroški šole 2800 K. Šola se otvori meseca vinotoka t. 1. — 
Število članov gremija se je radi naredbe, da spadajo obligatorično 
gremiju vsi trgovci, ki plačajo najmanj 20 K dohodninskega davka, 
jako pomnožilo in s tem omogočilo še uspešneje delovanje gremija. 
— Nadalje se je določilo, da plačajo člani v tekočem letu 5 °/0 
prispevek dohodninskega davka. Lanski sklep, da bi se ustanovila 
za ženske uslužbenke posebna gremijska šola,. se je razveljavil. 
Tudi glede novoletnih in drugih prazničnih daril se je sklenilo, da 
jih člani pod kaznijo ne smejo dajati svojim odjemalcem. Na 
prošnjo trgovskih pomočnikov so razpravljali tudi glede odprtja in 
zaprtja trgovin, ter sklenili po daljšem posvetovanju soglasno, da

bodo trgovine jestvin v mesecih od mal. travna pa do konca 
kimavca odprte zjutraj ob 7. uri in zaprte zvečer ob 8. uri. V 
ostalih mesecih pa od 7. ure zjutraj do 7. ure zvečer. — Le ob 
sobotah smejo biti odprte tudi do 8. ure zvečer. Ostale trgovine 
pa bodo odpirali celo leto ob 7. uri zjutraj in zapirali ob 7. uri 
zvečer. — Vendar pa določajo pravomočnost te naredbe le za ta 
slučaj, če zaukaže isto deželna vlada tudi trgovcem in kramarjem, 
ki niso člani gremija. V razsodišče so volili dosedanja člana D. 
Hribarja in A. Lillega. Nato so še dovolili trgovskemu društvu 
„Merkurju" 400 K podpore, nakar je gospod predsednik zborovanje 
zaključil. „S. N."

*
Nova razdelitev obrtnih nadzornikov. Trgovsko mini

strstvo je v sporazumu z notranjim ministrstvom izdalo naredbe, 
po katerih se nanovo razdele obrtnonadzorovalna okrožja, posebno 
glede na industrijsko bogate kraje. Obrtni inšpektorati se povišajo 
s to naredbo od 35 na 38. Najvažnejše prenaredbe, katere statuirà 
ta prenaredba so: Ustanovitev treh novih nadzorovalnih okrajev na 
Češkem s sedežem v Pragi, Trutnovu in Karlovih varih ; preložitev 
obrtnega nadzorstva iz Znojma v Brno in istočasno napravo ločilnih 
mej že obstoječih dveh nadzorstev v Brnu; ustanovitev novega 
nadzorstva v Zadru za Dalmacijo in združitev južnega dela Istre 
pod nadzorovalnim okrožjem Trst in istočasno ustanovitev ekspozi
ture v Pulju.

❖
Carinske listine v prometu z Rusijo. Po ruskih carinskih 

predpisih se mora za vsako pošiljatev na Rusko priložiti poleg 
voznega lista še en vozni list kot carinski dokument, katerega 
podatki se pa morajo popolnoma strinjati z onimi na pravem 
voznem listu ter mora nositi podpis odpošiljatelja in štampilijo 
poštnega urada. Ravnateljstvo severne železnice s tem opozarja, da 
dotičnik, ki ni priložil carinskega dokumenta ali krivo izpolnjenega, 
zapade carinski kazni 10 rubljev.

. *
Ogrsko bančno vprašanje je kolikortoliko rešeno, ker avstrij

ska vlada ni hotela ničesar vedeti o kakšni ogrski samostojni 
banki. Vprašanje je zdaj, kaj bo prihodnost prinesla. Skoro gotovo 
bo Ogrska odnehala v tem vprašanju in bančna skupnost ostane, 
čeprav le provizorično, do leta 1917. To leto bo pa kritično leto 
prvega reda, ker potečejo poleg bančnega privilegija istočasno 
carinska skupnost in različne trgovinske pogodbe. Sicer nas 
loči še osem let od te dobe, kar ni veliko za državo, a vendar bi 
bilo dobro, da se že zdaj misli na prihodnost. Najboljše bi bilo 
takrat, da bi bila naša monarhija dobro pripravljena, v prvi vrsti 
denarno, potem da bi imela dobro na vse strani razvite železnice, 
vodne ceste, vsled katerih bi se lahko preskrbovala s surovinami 
in izdelki pri nizki voznini. V tem slučaju bo Ogrska rada še 
ostala v skupnosti, sicer se ji bo pa odrekla. Zato se ne sme misliti, 
da bi se dale kakšne koncesije Ogrski, ampak treba je Avstrijo 
najprej ojačiti in bo potem ona zahtevala in zapovedovala.

Poštne novosti v Ljubljani. S 1. majem se je v Ljubljani 
otvoril nov poštni urad na Miklošičevi cesti, ki bo zlasti posloval 
za oni del mesta okrog justične palače. Poštno in brzojavno ravna
teljstvo v Trstu je dalje odredilo, da se v Ljubljani od 1. maja 
naprej ne bodo več ob nedeljah in praznikih dostavljali poštni 
zavitki; slej kot prej pa se bodo strankam dostavljale nujne in 
ekspresne voznopoštne pošiljatve kakor tudi one z lahko pokvar
ljivo vsebino. Naslovnikom je dovoljeno, da prejemajo vse zavitke 
tudi ob nedeljah in praznikih na pošti, ne da bi jim bilo treba za 
to prej podati kako izjavo.

*



Št. 5. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Stran 57.

Špedicija v slovenskih rokah. V Ljubljani se je ustanovilo 
preteklo leto spedicijsko podjetje, katero je v zanesljivih sloven
skih rokah in kot tako edino, ki lahko tekmuje z nemškim. Ne 
sovraštvo do tujega objestnega elementa, ampak edinole stvarna 
potreba je privedla do ustanovitve podjetja. Čemu pa naj bi 
podpirali Slovenci tuje podjetje, ako moremo imeti domače? Žal, 
da je v naši Ljubljani tako med trgovci kakor v občinstvu mnogo 
takih, ki radi podpirajo tuja podjetja, dasi imajo domača na 
razpolago. S tem pa trgovci kakor tudi občinstvo vede ali nevede 
podpirajo tuj kapital, uničujejo pa oz. ustavljajo naš lastni razvoj na 
gospodarskem polju. Ves trud in v domačem podjetju naložen 
denar je potem zaman. Zlasti veletrgovina bi lahko podpirala to 
novo ustanovljeno domače podjetje, ako bi se primerno nanje 
ozirala, kajti tu se ne zahteva nikake požrtvovalnosti, temveč le 
narodno samozavest! Saj bi bilo vendar sramotno, ako bi se ne 
mogli oprostiti tuje konkurence — naš narodni nasprotnik dela 
dobiček, domačin pa naj gleda, kako si tujec množi premoženje z 
žulji naših rok. Največ blaga za Ljubljano in za Kranjsko sploh 
prihaja z Dunaja. Trgovec naroči blago pri dunajskih tvrdkah, a te 
tvrdke oddajo za odpremo namenjeno blago raznim dunajskim 
špediterjem, kateri potem to blago v takozvanem nabiralnem vozu 
odpremijo v Ljubljano; ljubljanski špediter pa to blago naročnikom 
ali sam dostavi, ali pa je le prijavi, ako stranke blago same 
prevzamejo. V enem kakor drugem slučaju se steka dobiček v žep 
narodnega nasprotnika. To je stara praksa, katera se pa vendar da 
odpraviti. Slovenski trgovci naj blagovolijo pri naročilu blaga od 
dobavne tvrdke zahtevati, da se naročeno blago izroči dunajski 
spedicijski firmi Pollak & Feigl, Dunaj II. Obere Donaustrasse 89 a. 
Ta firma bi blago prevzemala in v nabiralnem vozu odpremila v 
Ljubljano, prejemnik blaga bi pa bil v tem slučaju naš domači 
sped, podjetnik ter bi blago, kakor je bilo dosedaj navadno, stran
kam dostavljal oz. prijavljal; razloček bode edino le ta, da se 
bode podpiralo domače podjetje. Od slovenskih trgovcev zahteva 
že' narodni ponos, da se poprimejo domačega podjetja, s katerim 
bodo prav tako dobro izhajali kakor z nemškim ali pa še boljše, 
ker jamči domače podjetje za solidno postrežbo.

*
Strokovna nadaljevalnica za umetne in oblačilne obrti.

Na bodoči strokovni obrtni nadaljevalnici za umetne in oblačilne 
obrti, ki se ima vsled sklepa šolskega odbora za obrtno-nadalje- 
valno šolo s pridržkom odobrenja c. kr. ministrstva za javna dela 
otvoriti v Ljubljani s prihodnjim šolskim letom počenši, bo med 
drugim oddati dvoje učnih mest za pouk vstrokovnem risanju 
in prikrojevanju za krojaštvo in ravno tako za čevljarstvo. Poučevati 
bo po 11 ur na teden in se bo nagradila vsaka tedenska ura z 
10 K na mesec. Šolsko leto ima trajati 7 mesecev in sicer od 
1. oktobra do 30. aprila vsakega leta. Zahteva se znanje sloven
skega jezika v govoru in pisavi. Prošnje sprejema šolski odbor do 
konca maja t. 1. a,

Trgovsko-obrtna zadruga v Ljubljani je imela 29. aprila 
v prostorih slov. trg. društva „Merkur“ svoj prvi redni občni zbor 
pod predsedstvom g. Andreja Šarabona ob lepi udeležbi. Zavod 
ima 253 članov z vplačanimi deleži 64.422 K. Iz poročil načelstva 
in nadzorstva povzamemo, da se je zavod navzlic izredno težavnim 
razmeram ob ustanovitvi jako lepo in bodreče razvijal in si pridobil 
že v prvem letu krepko zaslombo v trgovskih in obrtnih krogih. 
V drugem poslovnem letu se je delokrog znatno zvišal. Celotni 
promet leta 1908 je znašal 16,199.877 K 72 vin., denarnih vlog je 
bilo 376.432 K 88 vin., menični promet je znašal 2,073.184 K. Od 
čistega dobička se je soglasno sklenilo dotirati rezervno zaklado 
s 5 °/0 in plačati članom 4 °/0 dividendo, gotovo lep uspeh za prvo 
leto in zavod, ki se trudi prilagoditi se potrebam naših produk
tivnih slojev in jim nuditi čim kulantnejšo kreditno oporo. Na 
predlog nač. člana g. dr. Novaka se je sklenilo izpremeniti besedilo 
firme tako, da se bode glasila „Trgovsko-obrtna banka“, kar bolj

odgovarja delokrogu zavoda. Pripomniti je, da znašajo glavni de
leži po 100 kron in da se je interesentom, ki žele postati člani, 
zglasiti s prijavami, pismeno ali ustmeno, pri zavodu samem v 
Šelenburgovih ulicah št. 7 nasproti glavne pošte. Po dopolnilnih 
volitvah v zmislu § 16 pravil so člani načelstva: And. Šarabon, 
dr. Windischer, Jos. Vidmar, Robert Kollmann, Adolf 
Petrin, dr. Novak, Ivan Knez in člani nadzorstva : Al. Lilleg, 
dr. Majaron, Oton Bayer, Sil. Škerbinc, dr. Murnik.

Društvene vesti.
Odborova seja dne 3. maja t. 1. Ob navzočnosti 12 go

spodov odbornikov otvarja g. podpredsednik A. Lilleg sejo Po 
naznanilih predsedstva poda tajnik poslovno poročilo za dobo od 
zadnjega občnega zbora, to je od dne 26 januarja do 1. maja 1.1. 
Iz poročila je razvidno, dà je bilo v tem času izven posredovalnice 
rešenih 246 dopisov. Podali smo med drugim več pojasnil glede 
tvrdk, glede odpovedi, železniških tarif, carinskih zadev, zastopstev, 
prevzetja trgovin, plače v slučaju konkurza, obrtnih pravic bra
njevcev, glede učencev, glede gostilničarskega obrta, glede dokaza 
usposobljenosti za trg. obrte itd. Pritožili smo se vsled želje več 
članov glede izdajanja obrtnih listov za trgovske obrte brez dokaza 
usposobljenosti itd. Poročilo se vzame na znanje, na predlog taj
nika je bilo sprejetih v društvo 23 novih članov. Nato se je skle
palo o ponudbi Kolinske tovarne za kavne surogate, ki je 
kupila tovarno g. Jelačina. (O uspehu bomo poročali, ko bo po
godba perfektna.) Dalje se sklene, da priredi društvo pešizlet dne 
16. t. m. v Grosuplje. Na interpelacijo g. Drčarja glede ustanovitve 
neke podružnice našega društva odgovarja gosp. predsednik, da je 
zadeva v teku.

*

Čeke so poslali gg.: Fr. Crobath, Kranj; Fr. Iglič, 
Ljubljana; Fr. Kham, Ljubljana; Lucijan Kovačiča nasi., 
Sv. Lucija ob Soči; E. Lajovic in sinova, Litija; Leskovic 
& Meden, Ljubljana; Fr. Tavčar, Selca; R. Tory, Ljubljana; 
Franc Wo kač, Novo mesto. Hvala!

*
Podpora. Slavni gremij trgovcev v Ljubljani je dovolil 

našemu društvu na svojem občnem zboru dne 9. t. m. 400 kron 
podpore za leto 1909. Slavnemu gremiju, ki je s tem velikodušnim 
činom opetovano pokazal, da ve ceniti delovanje našega društva, 
izrekamo iskreno zahvalo z nado, da nam ohrani slavni gremij 
svojo dosedanjo naklonjenost tudi v bodoče.

*
Podporni zaklad. G. Samuel Gruška je daroval podpor

nemu zakladu našega društva mesto venca na grob umrlemu go
spodu Antonu Ditrichu 20 K. G. darovatelju se toplo zahvaljujemo 
z željo, da bi ga še mnogi posnemali.

Cenjene gg. trgovce opozarjamo na današnji inserat do
mačega podjetja tvrdke Peter Kozina & Co., družba z omejeno 
zavezo v Ljubljani, ki se peča s prodajo izdelkov domače obrtnosti, 
zlasti ima v zalogi čevlje lastnega izdelka.

*
Izkaz društvene posredovalnice. Sprejme se: 5 knjigo- 

govodij, 1 kontorist, 1 poslovodja, 6 pomočnikov mešane stroke, 
3 pomočniki špecerijske stroke, 4 pomočniki manufakturne stroke, 
1 pomočnik galanterijske stroke, 3 blagajničarke, 6 prodajalk, 
1 učenec in 1 učenka. Službe iščejo: 3 knjigovodje, 2 kontorista, 
1 poslovodja, 1 potnik, 27 pomočnikov mešane stroke, 4 pomoč
niki špecerijske stroke, 3 pomočniki manufakturne stroke, 2 po
močnika modne in galanterijske stroke 1 kontoristinja, 6 blagaj
ničark in 13 prodajalk. — Posredovalnica posluje za delodajalce in 
člane popolnoma brezplačno, za druge pa proti majhni odškodnini.
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Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Menični eskont

Spisal Rudolf Šega.

1. Pomen meničnega eskonta.
I. Eden izmed tvorov, ki dobivajo v denarništvu 

vedno večji pomen, je menični eskont. Ta je dodal 
prvotni svrhi menice nove naloge ter povzdignil važnost 
menice na nepričakovano višino. V svojem prvotnem 
razvoju je bila menica le nekak vpis med upnikom 
in dolžnikom, pozneje je dobila značaj plačil
nega sredstva, v najnovejši dobi pa dobiva značaj 
naložnega papirja.

II. Če si upnik obdrži menico, ki jo je dobil od 
svojega dolžnika v pokritje svoje terjatve, in jo pred
loži ob dospetku svojemu dolžniku ter dobi na ta 
način Svojo terjatev plačano, tedaj je menica zadol
žnic a, listina, s katero so za upnika spojene posebne 
ugodnosti, izvirajoče iz strožjih predpisov meničnega 
prava. V tem slučaju nima menica za trgovino dru
gega pomena, nego da olajšuje kredit, ker upnik, opi
rajoč se na strožja pravna sredstva, rajše dovoli svo
jemu dolžniku kredit. V tem vidimo prvi pomen menice.

III. Toda upnik more še pred dospetkom menice 
dobiti plačilo s tem, da menico dalje odstopi. Pri tem 
ne dobi cele vsote, na katero se glasi menica, temveč 
se mu gotov znesek odbije zato, ker dobi denar pred 
dospetkom menice. To postopanje je olajšano vsled 
posebnih lastnosti, katere zakon spojuje z menico, po
sebno vsled temeljnih lastnosti menice, da se namreč 
terjatev, na katero se glasi menica, prenese na upnika 
že z vročitvijo papirja, brez vseh formalnosti. Pravi
loma se pa ta prenos izvrši s takozvanim „hrbtopisom“ 
(indosamentom), pri čemer prevzame oseba, ki menico 
odstopi, sojamstvo za plaćanje menice.

Vzroki za odstop menice so kaj različni. Tako 
se menico odstopi za to, ker je upnik, ki je dobil me
nico od svojega dolžnika, zopet dolžnik druge osebe. 
In namesto z gotovim denarjem poravna svoj dolg z 
menico. Pri tem moremo opazovati različne vzajemne 
odnošaje. N. pr.: Miklavčič je dolžan Golobu, ima pa 
od Krapeža menico, glasečo se na enako vsoto. Golob 
je zopet dolžan Krapežu enak znesek in je Krapežu

tudi izstavil menico. Tu da Miklavčič Golobu Krape- 
ževo menico, a Golob da to menico Krapežu in dobi 
zato svojo menico nazaj. Na ta način so torej vsi ti 
dolgovi poravnani, ne da je bilo zato treba gotovega 
denarja.

Imamo pa še druge slučaje. Na ta način se brez 
gotovega denarja poravnajo tudi inozemske, medna
rodne terjatve. Na tej stopnji razvoja ima menica 
značaj plačilnega sredstva.

IV. Končno se menice tuđi na ta način uporab
ljajo, da posameznik ali denarni zavod, ki ima dosti 
denarja, pa nima priložnosti tega ugodno naložiti, po
išče upnika, ki ima od svojih dolžnikov menice, ter 
mu izplača te dolgove pred dospetkom. Pri tem si 
seveda odračuna obresti od dne izplačila do dne do- 
spetka menice. Na ta način vsaj za nekaj časa naloži 
svoj denar.

Tu ima pa menica značaj naložnega papirja.

2. Pojem eskonta in reeskonta.

I. O meničnem e s k o n t u govorimo, če prvi 
lastnik menice (upnik) odstopi menico drugemu last
niku; o re es kontu pa, če slednji to menico zopet 
drugemu odstopi.

Ta ločitev ima praktičen pomen predvsem za 
denarne zavode, ki navajajo eskont med svojimi aktivi, 
reeskont med svojimi pasivi.

II. Eskontira se v principu iz dveh vzrokov:
1. Lastnik menice potrebuje denar, ki ga ima 

vloženega v menicah, da s tem poravna druge obvez
nosti in dolžnosti, in si vsled tega z eskontom menice 
preskrbi potreben denar. Tu nagradi seveda tistemu, 
ki'mu menico izplača, obresti od dne, ko dobi denar, 
do dne, ko menica dospe. To je ponudba eskonta.

2. Posameznik ali denarni zavod ima dosti de
narja in ga hoče za kratko dobo koristno naložiti. 
Vsled tega išče in sprejema eskont. Od menične vsote 
si odračuna obresti od dne izplačila pa do dne do- 
spetka menice. To je p o praše van j e po eskontu.

III. Če naj pride do meničnega eskonta, morata 
seveda oba momenta, ponudba in popraševanje, nasto
piti ter se združiti.
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Pri določevanju obresti za čas od dne izplačila 
denarja za menico do dospetka menice je odločilno 
to, v kakšni meri prevladuje eden od teh momentov 
drugega.

Če je torej prvi moment močnejši, torej ponudba 
eskonta večja nego popraševanje, tedaj je eskontna 
obrestna mera večja. Kajti tisti, ki potrebuje denar, 
je pripravljen dati onemu, ki mu ponuja denar, rajše 
večjo nagrado, samo da dobi denar za menico. Tisti 
pa, ki ima denar in kateremu ni treba tega nalagati 
v menicah, izrablja svoje ugodnejše stališče, da do
seže kar največji dobiček ter prisili imetnike menic, da 
mu dajo kar največjo obrestno nagrado.

Če je pa drugi moment močnejši, torej če je po
praševanje po eskontu večje nego ponudba, tedaj je 
pa eskontna obrestna mera manjša. Kajti tisti, ki 
hoče naložiti svoj denar v menicah, zadovolji se tudi 
z manjšim dobičkom, dočim tisti, ki ni prisiljen z re- 
eskontom si preskrbeti denar, skuša izrabiti svoje moč
nejše stališče, ter prisili tistega, ki menice reeskontira, 
da se zadovolji z manjšim dobičkom, z nižjo obrestno 
mero.

Praviloma nastaja na denarnem trgu izenače
vanje, ko se popraševanje in ponudba popolnoma 
zbližata.

Večje popraševanje po menicah povzročuje 
zvišanje eskontnega kurza, posledica ponujanja 
menic je pa znižanje tega kurza.

3. Kratkodobne in dolgodobne naložbe.

I. menice so sposobne le za kratkodobne 
naložbe denarja in zato se ne moremo posluževati es
konta za nalaganje denarja na daljšo dobo. V tem se 
menica razločuje od drugih vrednostnih papirjev, pred
vsem od izžrebalnih papirjev, pri katerih more imetnik 
računati s trdnejšo naložbo, kakor n. pr. pri zastavnih 
listih, komunalnih, železničnih ali melioračnih zadol
žnicah. Izplačitev teh je zajamčena še le v dolgi dobi 
let, a vsako leto se izžreba le del teh papirjev.

Obojni način nalaganja ima svoje ugodnosti in 
neugodnosti.

II. Ugodnost kratkodobne naložbe je v 
tem, da ima lastnik svoje imetje vezano le za kratko 
dobo, potem pa more ž njim zopet prosto razpolagati. 
Če je v času, ko se mu njegov denar vrne, situacija 
za obresti ugodnejša, torej če je denar dražji, tedaj 
ima lastnik vsled tega to ugodnost, da more svoj 
denar zopet za višje obresti naložiti.

Neugodnost kratkodobne naložbe pa 
vidimo v tem, da dobi lastnik v kratkem času svoj 
denar nazaj in je vsled tega prisiljen iskati zopet no
vega načina naložbe za svoj denar. Če je pa situacija 
za obresti v tem času neugodnejša, če je torej denar

cenejši, tedaj ima lastnik izgubo, ker mu bo denar zdaj 
prinašal manjše obresti nego prej.

III. Dolgodobna naložba je pa zato ugodna, 
ker ima lastnik za daljšo dobo zajamčeno obrestno * 
mero, na katero se glasi vrednostni papir. Če se po
zneje zviša splošna obrestna mera pod obrestno mero 
vrednostnega papirja, ima lastnik tega vrednostnega 
papirja dobiček na eni strani zato, ker dobiva več 
obresti, nego bi jih dobival, če bi hotel zdaj naložiti 
svoj denar, na drugi strani pa zato, ker dobiva njegov 
vrednostni papir praviloma večjo vrednost, nego jo 
je imel v času, ko ga je kupil in ki je njegova 
borzna vrednost odgovarjala tedanji splošni obrestni 
meri. Če se ta vrednostni papir izžreba, ali pa če ga 
zavod izplača po odpovedi, za katero si je pridržal 
pravico, nima lastnik več onih ugodnosti in mu je 
torej izžrebanje neugodno. Seveda se realizira z iz
žrebanjem dobiček lastnikov, če je kupil papir pod no
minalno vrednostjo, kajti pri izžrebanju dobi celo vsoto, 
na katero se glasi papir; če je pa kupil papir nad 
nominalno vrednostjo, tedaj se realizira njegova izguba.

Neugodnost dolgodobne naložbe je raz
vidna iz tega, da je imetelj vrednostnega papirja vezan 
za dolgo vrsto let z obrestno mero, na katero se glasi 
papir. Če se pozneje splošna obrestna mera zviša nad 
obrestno mero tega vrednostnega papirja, tedaj izgubi 
lastnik na eni strani s tem, ker dobiva manj obresti, 
nego bi jih dobival, če bi hotel svoj denar zdaj na
ložiti drugje, na drugi strani pa s tem, ker dobiva 
njegov vrednostni papir manjšo vrednost, nego jo je 
imel v prejšnjem času, ko se je obrestna mera pa- 
pirjeva strinjala s splošno obrestno mero. Če se pa 
ta papir izžreba, ali pa če ga zavod v taki dobi po 
odpovedi izplača, tedaj ima lastnik dobiček, ker more 
svoj denar zdaj ugodnejše naložiti, in je torej izžre
banje za njega koristno. Seveda se tudi v tem slučaju 
njegov dobiček oziroma izguba enako realizira, kakor 
smo to omenili v prejšnjem odstavku.

4. Ugodnosti meničnega eskonta za kratkodobno 
naložbo denarja.

Da je menica zelo pripravna za kratkodobno na
ložbo denarja, vidimo iz naslednih okolnosti.

I. Menica veže denar le na kratko dobo. Na de
narnem trgu so navadne edino le menice, ki so v 
kratkem času plačljive, in sicer najdalje v šestih mesecih. 
Menic, plačljivih v daljših dobah, na denarnem trgu 
sploh nimamo.

Povod temu je jasen. Menične obresti se pri eskontu 
določujejo v naprej. Pri določevanju eskontne obrestne 
mere se ne more vpoštevati razmer denarnega trga za 
dolgo dobo in se vsled tega ne more za daljši čas 
vezati z obrestno mero. Torej že iz previdnosti morajo 
biti menice plačljive v kratkih dobah.
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Razentega pa tudi pristojbinski zakon priznava 
lastnost menice samo meničnemu papirju, plačljivemu 
najmanj v šestih mesecih, kajti samo ti papirji se kol
kujejo po najnižji kolkovni meri, po I. lestvi, dočim se 
morajo papirji, ki bi imeli vse bistvenosti menice, ki 
pa bi bili plačljivi v daljši dobi nego v šestih mesecih, 
kolkovati po višji kolkovni meri in sicer kakor zadolž
nice po II. lestvi.

Vsled označene lastnosti kratkodobnosti dobiva 
menica značaj trgovskega papirja, ki je zelo pri
praven za nalaganje denarj a na kratko dobo. 
Zato je na denarnem trgu zelo priljubljen.

Tu pa dobiva menica pomen in značaj vredno
stnega papirja. In ker je po strogih določilih plačljiv 
v kratki dobi in zelo gibljiv, ima v trgovskih krogih 
prednost pred dolgodobnimi papirji. Ker se pa tudi 
obrestuje, je pripravnejše nego denar.

II. Plačilni čas je pri menici strogo določen na 
dan, da, celo na uro. Imetelj menice sme torej z go
tovostjo računati na plačilo. Tu jasno vidimo prednost 
menice pred neizžrebalnimi papirji ali pa pred papirji, 
ki se še le v dolgi vrsti let izžrebajo, pri katerih 
lastnik nikdar ne ve, kdaj se mu bodo izplačali. Pri 
izžrebalnih papirjih sme sicer računati s slučajem iz
žrebanja pri vsakem žrebanju in razentega pozna čas, 
v katerem mora biti papir izžreban. Če pa lastnik preje 
potrebuje denar, more ga dobiti edino le s tem, da 
proda papir. Neizžrebalne papirje more edino le pro
dati. Seveda če bi zavod, ki je ta papir izdal, vporabil 
svojo pravico odpovedi, vse papirje imeteljem odpo
vedal ter po preteku odpovedne dobe izplačal, dobi 
imetelj tudi denar.

Vpoštevamo seveda samo povsem dobre menice, 
o kateri je brezdvomno gotovo, da se bodo ob do- 
spetku plačale (honorirale).

III. Menica je zelo gibljiva. Imetelj menice more 
menico vedno vnovčiti s tem, da jo eskontira ali re- 
eskotira.

Tu ima torej menica značaj papirnega denarja, 
značaj plačilnega sredstva.

IV. Menica daje stalne obresti. V tem se javlja, 
kakor smo že poprej označili, njena velika prednost 
pred denarjem. Kajti kdor ima zalogo menic, nima 
mrtvega kapitala kakor tisti, ki ima zalogo denarja pri 
sebi, kajti pri eskontu si vsakdo, kdor menico sprejme, 
odbije obresti za čas od dne eskontiranja do dne do- 
spetka menice.

Menice smemo torej označiti kot živ, ploden 
denar.

5. Menica kot naloženi papir in važnost meničnega 
eskonta.

I. Ugodnosti, katere smo ravnokar opisali, so 
povod, da je menica zelo priljubljen naložni papir,

pripravno sredstvo, s katerim more posamezni trgovec, 
kakor tudi trgovski zavod svoje prebitke ugodno na
lagati, torej z dobičkom, seveda le na kratko dobo.

Menica je vsled svojega bistva pripravna edinole 
za nalaganje takega denarja, ki se mora posamezniku 
ali zavodu v kratkem času zopet vrniti, da ga more 
na drug način vporabiti.

Trgovec, ki mora v gotovi dobi poravnati kake 
denarne obveznosti in mora imeti v to svrho priprav
ljen denar, more denar, katerega ima ravno v rokah, 
naložiti z eskontiranjem menic do dne, ko bode ta 
denar potreboval, z večjim dobičkom, nego če bi ga 
za ta čas naložil v denarni zavod.

Na pr. trgovec mora koncem junija plačati dob
ljeno blago. Ima pa že zdaj dovolj denarja, da bi celo 
kupno ceno lahko plačal. Dobavitelj mu pa noče do
voliti primernega odbitka za slučaj, če plača pred 
dogovorjenim rokom. Tu si more kupec preskrbeti 
menico, plačljivo koncem junija, in dobi jo cenejše, 
ker si pri eskontu odbije od vsote, na katero se glasi 
menica, obresti od dne eskonta pa do konca junija. 
Ta odbitek je navadno večji nego obresti, katere bi 
trgovec dobil, če bi svoj gotov denar vložil v kak 
denarni zavod. Ob dospetku inkasira menico ter pošlje 
denar svojemu upniku ali pa odstopi svojemu upniku 
menico v poravnanje svojega dolga ali pa prevede 
vzajemni obračun s pomočjo modernih zaračunjevalnih 
naprav — z žirokontom.

V trgovskem življenju se seveda pojavljajo manj 
enostavni slučaji, pri katerih se še jasnejše kaže 
ugodnost eskonta menic za posameznika.

II. Toda še večjo važnost ima menični eskont za 
denarne zavode.

Predvsem so zdaj opustili nazor, da spada eskont 
menic med ona trgovska opravila, ki naj dajo zavodom 
znatnejše dobičke. Prej so denarni zavodi smatrali 
eskont menic samo z kupčijo, ki naj v prvi vrsti prinaša 
dobiček.

Zdaj se je pa predrugačil značaj meničnega 
eskonta v trgovskih opravilih denarnih zavodov. Me
nice smatrajo za mobilno imetje zavodov, ki se more 
v kratki dobi vnovčiti, kakor na pr. vkladi prebitkov, 
vloženi v drugih zavodih proti kratki odpovedi. Zaradi 
te mobilnosti meničnega eskonta se pa zavod zado
voljuje, če mu torej eskont prinaša manjše obresti, in 
mu zadošča pri obrestovanju mera, kakor jo dobiva 
od svojega ostalega mobilnega imetja, predvsem od 
svojih blagajničnih prebitkov, vloženih v drugih za
vodih, ki imajo včasih celo manjšo obrestno mero.

III. Ima-li denarni zavod v meničnem eskontu 
naložen primeren del svojega imetja, je s tem zava
rovan tudi za izvanredne slučaje, ko je treba hitro 
ugoditi obveznostim napram svojim upnikom, posebno 
torej tedaj, kadar dvignejo večje število vlog.
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Na pr. ima li hranilnica ali posojilnica znaten 
menični eskont, je s tem zavarovana tudi za slučaje 
večjega navala vkladateljev. Kajti pri velikem eskontu 
ji vračajo sleherni dan večje vsote za dospele menice. 
Tako more svoje vkladatelje zadovoljiti z denarjem, 
katerega dobiva od dospelih in inkasiranih menic, in 
se ji ni treba posluževati drugih pripomočkov, kakor 
n. pr. dvigniti vklade, vložene proti odpovedi v drugih 
zavodih, ali si pa izposoditi na vrednostne papirje. 
Sicer pa če ji ne zadošča vnovčenje dospelih menic, 
tedaj more z reeskontom menic, ki dospejo še le po
zneje, dobiti denar lažje in navadno cenejše, nego če bi na 
primer zastavila (lombardirala) svoje vrednostne papirje.

Eskont menic moremo nekako primerjati z bla- 
gajnično gotovino. Toda dočim je blagajnična gotovina 
potreben kapital, ki se ne obrestuje, dobiva zavod 
od menic vendarle obresti, četudi morda manjše, nego 
bi jih dobival, če bi denar drugače naložil,

IV. Pri pravilnem trgovskem poslovanju je eskont 
za zavod tudi še zaradi tega pripraven in ugoden, ker 
zavoo natančno ve, koliko se mu vsak dan vrne de
narja. Tako more s to vsoto gotovo računati in ostale 
dispozicije po tem urediti.

V. Končno pa more biti ves dobiček iz eskonta 
vendarle zadovoljiv, kajti kratkodobnost meničnega 
eskonta nudi zavodu priložnost izrabiti dobe, ko se 
obrestne razmere zboljšajo in je denar dražji.

Zavod lahko denar, ki se mu vrača iz dospelih 
menic, naloži z novim eskontiranjem za zvišano obrestno 
mero in si na ta način nagradi škodo, katero je imel 
v času, ko so bile obrestne razmere slabejše in denar 
cenejši, ko je moral torej tudi zavod eskont rati za 
nizko obrestno mero.

6. Eskontni kurz sploh.

I. Eskontni kurz imenujemo obrestno mero, za 
katero se menice pri eskontu sprejemajo.

To je torej ona nagrada obresti, katero plača 
imetelj menice od vsote, na katero se menica glasi, 
in sicer za čas od dne izplačitve menične vsote pa 
do dne dospelosti menice.

II. Eskontni kurz je dalekosežnega pomena za 
trgovino. Ta kurz je eden najvažnejših činiteljev na 
denarnem trgu, kajti vsled svoje mobilnosti podaja 
vedno najboljšo, najjasnejšo sliko razmer, kakor ravno 
obvladujejo naše denarništvo. Posledica vsake izpre- 
membe na denarnem trgu je zvišanje ali znižanje 
eskontne mere, in narobe moremo iz višje ali nižje 
eskontne mere sklepati o razmerah našega denarništva.

III. Eskontni kurz se ravna predvsem po med
narodnem meničnem kurzu, in razen tega vpliva na 
njegovo višino razmerje med prostim imetjem trgovca 
ali denarnega zavoda, ki išče eskont, in prostim imetjem 
trgovca ali denarnega zavoda, ki ponuja eskont.

7. Mednarodni menični kurz.

I. Menica je na mednarodnem gospodarskem polju 
sredstvo za izravnavanje vzajemnih mednarodnih terjatev.

Kupčije se namreč navadno ne sklepajo proti 
gotovemu plačilu, temveč prodajalec dovoljuje kupcu, 
dobavitelj svojemu odjemalcu gotov rok, da plača 
tržno ceno, zavaruje pa svojo terjatev z menico.

Če se pa trguje v raznih deželah, tedaj pridejo 
menice, plačljive v tej deželi, v roke lastnika, bivajočega 
v drugi deželi. In tako se dogaja, da ima vsaka dežela 
zalogo menic, ki so plačljive v tujini.

S tem je omogočeno, da si trgovec, ki mora v 
gotovo tuje mesto poslati denar v poravnavo svoje 
obveznosti, preskrbi menico, plačljivo v tem mestu. 
Namesto denarja more poslati to menico, katero njegov 
upnik v svojem mestu lahko vnovči.

Na pr. A v Ljubljani je dobavil B-ju v Moskvi 
blago in namesto denarja je dobil menico plačljivo v 
Moskvi. C v Ljubljani mora pa D-ju v Moskvi plačati 
neki dolg. Tu si preskrbi C od A-ja menico, plačljivo 
v Moskvi, ter jo pošlje D-ju. Pri tem imajo vsi dobiček. 
A dobi denar, ne da bi moral poslati menico v Moskvo 
ter skrbeti za inkasiranje te v tujem mestu. C-ju ni 
treba pošiljati v Moskvo gotovega denarja, temveč 
pošlje le menico. In tudi D ima končno dobiček, ker 
dobi za menico v Moskvi denar svoje države, in ni 
se mu treba brigati za izmenjavo denarja kakor v 
slučaju, če bi C poravnal svoj dolg s tujim denarjem.

(Dalje prih.)

Praktiška geologija.*)
Dr. Karel Hinterlechner (Dunaj).

(Dalje.)

V nastopnem naj orišemo prav na kratko posa
mezne vrtalne sisteme z ozirom na njih rabo, delo- 
zmožnostin investicijske stroške. Predvsem 
naj pa omenim, da se imam zahvaliti zlasti tu za mnoge 
podatke prijaznosti tvrdke: Trauzl & Co. Vse številke 
predstavljajo povprečne vrednosti v vsakem oziru. 
Stroški za oder in eventualne lesene stavbe (koča) niso 
všteti, pač pa izdatki za pogojno potrebne motorje.

1. Vrtalo na sveder in dleto brez izpla
kovanja. (Trocken Dreh- und Stossbohrzeug.) Dro- 
govje ni gibčno, pač pa kompaktno. Vrta se s svedri 
in dleti. Ta sistem rabijo za plitve vrte. Zemeljske 
plasti ne smejo biti pretrde. Premer znaša 65 do 180 mm. 
Skrajna globočina, za katero je rabljiv navedeni sistem, 
je približno pri 100 m Raba: vrtanje malih vodnjakov,

*) Popravki. Na strani 51, desna kolona, vrsta 14. od spodaj 
čitaj „z vrtili“ mesto „z vrtali“ ; istotam, vrsta 10. „cev“ mesto 
„cevi“; istotam vrsta 6. „smeri“ mesto „meri“. Dalje na strani 52, 
leva kolona, 10. vrsta od spodaj: „Spülborung“ mesto „Spiel
bohrung“ ; istotam desna kolona vrsta 13. od zgoraj „na ki ga“ 
mesto samo „ki ga". —
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preiskavanje zemlje ter včasih v rudosledbene 
svrhe (premog in rude). Dnevno izvrtajo 1 do 5 m 
globoko. Stroški garniture K 800 do K 3500 ; cevi K 600 
do K ‘2800. —

Sem spadajo tudi mala ročna vrtala, s kakršnimi 
dosežemo v mehki zemlji globočino 10 do 25 m. 
Cene K: 300 do 700. Rabijo jih brez cevi in le bolj 
v znanstveno-teoretske svrhe.

2. Vrtalo na sveder in dleto zistočasnim 
izplakovanjem. (Spül-Dreh- und Stossbohrzeug.) 
Ta garnitura je podobna prvi, samo da je drogovje 
votlo; isto velja o vrtilih. Priporočajo ta sistem za 
mehka tla. Paziti je treba, da je pumpa dobra. Premer 
vrtov: 5 do 18 cm. Globočina do 150 m; v posebno 
ugodnih razmerah dosežejo celo globočine do 300 m. 
Dnevno prevrtajo plasti 5 do 10 m; včasih tudi 20 m. 
Investicija : garnitura K 1000 do 4800 ; cevi K 600 do 3500.

3. Ročno vrtalo na prosti pad. (Hand- 
bohrzeug nach Freifallsystem.) Tu rabimo najmanj 
moči in materijala. Vrta se brez ali z istodobnim iz
plakovanjem. Raba: za plitve vrte z večjimi premeri 
ter v trdem skalovju ali če nimamo sploh nič vode. 
Vrtov premer sme znašati k večjemu 35 cm (približno 
*/3 m) globočina do 200 m. Dnevno delo 0’5 do 3 m, 
ako ne izplakujemo; sicer 2—5 m. Tu vidimo že, 
koliko pridobimo potom istočasnega izplakovanja. 
Garnitura stane K 2—10.000; cevi K 1200 do 10.000’—.

4. Brzovdarno ročno vrtanje (Handbohrung 
nach Schnellschlagsystem). Tu je privito vrtilo votlemu 
drogovju brez „težkega droga“. V minuti udari 100 
do 120 krat (silno) na vrtovo dno. Pogoj za rabo je 
izplakovanje. Prednost tega sistema je, da se da zdru
žiti z nekim postopanjem, pri katerem izklešemo jedro 
(Kernstossbohrung) ; jedro pride potem avtomatiško na 
dan. Izprememba kamenene snovi in debelost plasti 
se ne da določiti z nobeno drugo metodo tako kakor 
s to. Od ročnih priprav je to vrtalo najpopolnejše. Služi 
v vse svrhe in za vsako globočino; posebno je rab- 
ljivo to vrtalo za rudosledne namene ako ne 
presega globočina 300 m. Premer: 65 mm do 22 cm. 
Dnevno delo 5—12 m. Maksimalno delo je bilo: 
73 m v 32 urah; največja globočina z ročnim obratom 
380 m. Investicije, garnitura: K 7000 do K 13.000; 
ako se deluje z motorjem kakih K 8000 do K 12.000 
več. Cevi stanejo K 1000 do K 7500. Gonilo mora 
imeti ako gre za globočine do 300 m 8 do 10, even
tualno 15—18 konjskih sil.

5. Vrteče se ročno vrtalo (Rotations-Hand- 
bohreinrichtung). Drogovje je otlo. Na njegovem koncu 
je vrtilo, ki je iz jekla ali pa ima pritrjene demante. 
Ves sistem se vrti okrog svoje vertikalne osi. Zdrob
ljeni materijal odnaša izplakujoča voda.

S tem sistemom navrtamo zemljo lahko v po
ljubni smeri 50 — 100 m globoko. Premer znaša 4—10

Slika 19.

cm. Z demanti smo vstanu izrezati jedro brez presledka. 
Dnevno delo 2—8 m. Cena garniture za globočine do 
100 m in brez demantov K 3500. Cevi rabijo tu redko. 
To vrtalo ženemo lahko tudi z motorjem 2 ali 3 
konjskih sil.

Doslej smo se omejevali na vrtala, ki jih ženo z 
ročnim obratom ali le pogojno s stroji. V nastopnem 
še nekaj besedi o vrtalih, pri katerih potrebujemo 
brezpogojno strojnih gonil. Poslednja služijo sploh za 
vse posle pri vrtanju in torej ne le za vrtanje kot tako. 
Vsa sem spadajoča vrtala so v raznih velikostih naprodaj. 
V bistvu jih smemo razlikovati takole :

1. Kanadski sistem. Med vrtilom 
in drogovjem je uvrščen neki člen, ki ga 
imenujejo škarje (Rutsch-Scheere). Težak 
je do 200 kg-, raztegnjene merijo škarje 
2-00 m, a zložene 177 m. Predočuje ga 
nam (skoro raztegnjenega) slika 19. Vsled 
teže spodnjega dela Škarij je udarec na pod
lago zelo silen. Ne izplakujejo pri tem po
stopanju nikoli. Rabijo ta sistem pogosto v 
Galiciji inRumuniji, ko iščejo kameno 
olje. Premer 11 do 60c/n (torej preko */., /n); 
doslej dosežena maksimalna globočina je 
znašala 1300 m in sicer v bolj mehkem 
skalovju. Priporočljiv je, kjer nedostaja vode.
Dnevno delo je odvisno od premera, glo
bočine in kakovosti skalovja ter znaša 1—8 m.
Investicija: K 25.000 do 40.000; cevi:
K 16.000 do 65.000. —

2. Pensilvanski sistem na vrv 
(Pensylvanisches Seilbohrsystem) je popol
noma identičen kanadskemu, samo da rabijo 
tu mesto drogovja vrvi. Zemlja ne sme biti 
pri tem postopanju pretrda. Plasti morajo 
ležati vodoravno. Za evropske razmere n e
pride sploh v poštev. V Ameriki ga rabijo za vrte, 
ki segajo v globočino preko 600 m-, premer 11 do 
30 cm. Dnevno delo včasih 20 do 25 m. Tu delajo 
brez cevi. Investicija kakor pri kanadskem sistemu.

3. Vrtanje na prosti pad (Freifallbohrung). 
Tu vrtamo s strojnim gonilom; sicer odgovarja ta 
sistem popolnoma analognemu ročnemu vrtanju (glej 
zgoraj sub 3). Tudi tu izplakujemo ali pa ne. Premer 
vrtov je navadno velik: 8 cm do 1 m in sicer v trdem 
kamenju in posebno če ni vode poleg. Maksimalna 
globočina 800 do 900 m. Povprečno dnevno delo 
dosega */2 do 3 m, če ne izplakujemo; to je odvisno 
od premera in trdote skalovja. Ako izplakujemo, izvrtamo 
dnevno 2 do 12 /n; pa tudi več! Garnitura stane: 
K 15.000 do 40.000; cevi: K 9000, 35.000 do 80.000. —

4. Krožeče vrtanje (Rotationsbohrung). Na
vadno delujejo tu z demanti, a včasih tudi le z jekle
nim orodjem. To bi bilo najpopolnejše vrtalo, a žalibog
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1. odpove službo v nekompaktnem skalovju kakor 
tudi v mehkem. 2. je postopanje zelo drago, če rabimo 
demante. To poslednje pa povzroča v najboljšem slu
čaju vsaj zelo visoko amortizacijsko kvoto. 3. je pa 
tudi v tehniškem oziru še precej težav pri tej metodi 
vrtanja. Racijonelno služi pri premerih 5 do 22 cm. 
Pripomniti pa je, da je le s to metodo mogoče doseči 
globočino preko 1500 m ; z njo so izvrtali tudi doslej 
na svetu najglobočji vrt: 2200 m pri Parušovicah.

Dnevno delo 15 do 20 m; pogosto še več. Vrtalo 
za globočine do 1500 m stane brez demantov pri
bližno K 28.000; demanti sami pa po kakovosti 
K 35.000 do 45.000 in več! —

5. Brzovdarno (strojno) vrtanje (Schnell
schlag- Bobrmetode). Bistvo tega sistema je že razlo
ženo pri ročnem vrtanju pod 5. točko. Tu je le vse še 
jedrnateje in precizneje delano. Pri tem sistemu so 
posebno avstrijski izdelki priporočljivi. Rabljivi so tudi 
v najtežjih situvacijah. Cevi segajo tu skoro prav do 
vrtovega dna že za časa vrtanja. Zato se vrtanje težje 
ponesreči : drogovje ne pride skoro prav nič v dotiko 
s skalovjem, ter se vsled tega ne more zlomiti, zviti 
itd. — Vsled tega je to vrtalo dandanes gotovo najboljše; 
saj je pa tudi najsplošnejše v rabi. Zlasti ker se ga 
lahko kombinira z drugimi sistemi.

Rabljivo je to vrtalo za vsako kamenje in to do 
globočine 1400 metrov z vrtovim premerom 64 mm do 
65 cm (torej skoro 2/3 metra). V 24 urah prodre vrtilo 
povprečno 5 do 20 m globoko; maksimalni uspeh je 
bil 70 m v .istem času.

Investicije presegajo K 30.000 ter dosežejo K 65.000; 
cevi stanejo K 7000 do 70.000. Gonilo mora dosegati 
20 do 50 konjskih sil.

6. Kombinirane metode. Za take so pri
rejena vrtala tako, da smo vstanu preiti od druge 
vrtalne metode k drugi. Tu vrtamo začasno brez poz
neje zopet (nekaj časa) z izplakovanjem ali narobe. 
Dalje pride v poštev vrteči se sistem ter brzovdarni. 
Važno je, da ni pri vsem tem niti posebnih novih 
stroškov za garnituro, ker so rabljiva orodja za razne 
sisteme.

Kdor bi prišel kdaj v položaj izvrševati v 1 a s t n i 
režiji vrtanja, naj se nikakor ne odloči za kak po
seben sistem, ne da bi vprašal za svet kake večje 
tvrdke. Take razpolagajo naravno s posebnimi tehni
škimi izvedenci z mnogo in raznovrstno prakso. Oprez
nost je pa na mestu napram malim tujim tvrdkam.

Sicer naj omenimo tole. Kdor bi hotel vrtati v 
lastni režiji, si mora vrtalo kupiti. Na posodo se jih 
ne dobi. Nekatere tvrdke pa prevzemo vrtanja v gene
ralnem akordu. Tu vrta tvrdka s svojimi stroji itd. 
Vrtov naročnik mora samo od metra plačati. Pri tvrdki 
Trauzl et Co. je tozadevno pogoj, da se vrta vsaj 
200 m globoko. Koliko se plača od metra, je zelo raz

lično; to je odvisno od globočine, premera in 
od namena, ki ga vrtanje zasleduje. Imenovana 
tvrdka računa n. pr. od metra K 60’— do K 130'—. 
To na ta način, da se določi za neko minimalno glo
bočino neka povprečna cena. Ako se vrtanje še na
daljuje nad minimum, stopa cena, in sicer od 50 do 
50 metrov. Pripomnim naj le še, da je v teh slučajih 
tudi vrhovno tehniško vodstvo le v tvrdkinih rokah.

Z ozirom na navedene cene vrtal naj se dotak
nemo prav nakratko še vprašanja: kaj je ceneje: vrtanje 
vrtov ali kopanje prepuhov? Kadar smemo izbirati 
med obema načinoma rudosledbe, se moramo odločiti 
skoro brez izjeme za vrtanja. Kopanje je vedno mnogo 
dražje — izvzemši nekaj malo slučajev, ko že po
znamo lego rudišča in ko nam pozneje služi 
prepuh v naprej določene namene. Koliko je 
kopanje dražje, se ne da splošno določiti. V tem oziru 
je sila veliko odvisno on vodnih razmer pod zemeljsko 
površino. V poštev pride poleg vodnih razmer seveda 
tudi kakovost hribine, v kateri naj se izkoplje prepuh. 
Znan mi je slučaj, ko so gradili majhen ne cele 4 m'1 
širok prepuh ; vsak posamezen meter globočine je tu 
stal do globočine 20 metrov K 300. Neki drug 
prepuh je stal (na severnem Češkem) za posamezen 
meter globočine: b) v plasteh, kjer ni bilo vode, ko
panje K 129; obzidavanje K 113; a) v plasteh, kjer 
so prišli do vode, kopanje K 404; obzidavanje pa kar 
K 1082. Pri tem delu pride zelo v poštev tudi vpra
šanje o lesni ceni, ker se ga rabi zelo mnogo za 
opore itd.

Končno je samo ob sebi razumljivo, da napravijo 
stranke primeren kontrakt pri oddaji vrtanj v gene
ralnem akordu. Tu je potrebna posebna previd
nost, ker je zvezan z vsakim vrtanjem večji ali 
manjši riziko. Zato naj sledi tudi o tem vprašanju 
nekaj besedi.

Riziko vrtanja v rudosledne namene je d) g e o- 
loški in b) tehniški. Geološki riziko gre na račun 
rudniškega interesenta, tehniški pa na tvrdkin, ki je 
prevzela vrtanje. Geološki riziko obstoji v vprašanjih: 
1. ali se nahaja zadosti rude tam, kjer jo iščemo, 
in 2. ali jo bodemo v stanu dobivati z zadostnim 
dobičkom? V poštev pride pri tem poleg drugih mo
mentov to-le: cena in kakovost rude, njena množica 
ter oblika rudišča, lega pod zemeljsko površino: glo
bočina, vodne razmere, investicije za dobivanje ter 
čiščenje rude (Aufbereitung), kakor-tudi končno pro
metne razmere: oddaljenost od železnic, od plavžev itd.

Tehniški riziko bi precizirali tako-le. Navadno 
določi interesirana stranka: 1. globočino, do 
katere se naj vrta, in 2. premer, ki ga naj ima vrt 
na svojem koncu, torej v zemeljski notranjosti. Iz teh 
količin in na podlagi geoloških spoznanj si mora 
ustvariti tvrdka, ki prevzame vrtanje, sodbo: 1. s
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katerim premerom mora vrt p r i č e t i ; 2. s kakimi stroji 
naj izvrši delo; 3. določiti mora kakovost odra, 
oziroma vrtalnega stolpa; 4. koliko in kakšnih 
cevi bo rabila; 5. kakšno naj bo drogovje ter 
drugo orodje. Poleg tega mora pa 6. računati še z 
raznimi neprilikami in nerodnostmi delavstva ter 7. z 
eventualitetami, ki bi ji mogle škoditi. Čim bolje po
godi tvrdka navedene momente že v naprej, tem bolje 
za njo. Ako jih nasprotno ne izsledi pred začetkom, 
je njena krivda, če ima končno denarno škodo od 
vsega dela. Interesent plača namreč, kakor smo rekli 
že spredaj, od vrtovega metra ; tvrdkine skrbi ga ne 
brigajo potem nič.

Kontrakt sam naj vsebuje:
1. ime in adreso interesenta kakor tudi tvrdke, 

ki naj prevzame vrtanje;
2. popolnoma jasno se naj določi, kaj naj 

izvrši tvrdka ;
3. število vrtov;
4. namen vrtanja;
5. globočino, ki jo tvrdka doseči garantira;
6 določiti se morajo geološke razmere, ki

služijo kot podlaga vsemu kontraktu;
7. določi se vrtovo svetlobo (širino);
8. lego posameznih vrtov, če jih je več;
9. ceno akordnega metra ter
10. eventuvalne posebne dogovore in te 

posamez naštete.
Podpisati morata navedeni spis obe stranki. Iz

premembe so vsled tega dovoljene samo ob sebi raz
umljivo le v slučaju obojestranskega privoljenja.

Dolžnosti tvrdkine se smatra kot izpolnjene,
1. če je dosežen vrtov namen;
2. ako je dosežena v naprej določena globo

čina ali
3. če se izkažejo geološke razmere take, da na

mena splohnimogočedoseči, ker se je navrtalo 
že geološko starejše plasti, kot se jih zahteva, odnosno 
sme pričakovati.

Ako si izgovori interesent vrtov začetni primer, 
je tozadevna končna širina za tvrdko postranska skrb. 
Večja kot dogovorjeno, sme biti vedno.

Mesto vrta, ki ne odgovarja določitvam kon
trakt a, mora preskrbeti tvrdka nov vrt, in sicer na 
lastne stroške, če ni dogovorjenega kaj drugega.

Garantirana globočina se računa od zemeljske 
površine do vrtovega dna.

Ako odstopi interesent, mora plačati za toliko 
metrov globočine, kar se je določilo prvotno v kon
traktu; to tudi, če dotične globočine še niso dosegli!

V akordno ceno niso všteti stroški : 1. za ozemlje 
in za škodo, ki se provzroči vsled vrtanja na polju, v 
gozdu itd.; 2. vsi transportni stroški itd.; 3. stroški za

ureditev eventuvalnega vodnega prava; 4. izdatki, ki 
so v zvezi s konserviranjem izvrtanega materijala.

Kar se dogovore sicer stranke in sprejmo v kon
trakt, se mora temu primerno izvršiti, tudi če navadno 
ni običajno. Priporoča se tudi tu skrajna na
tančnost!

Ako se izkaže pri delu, da absolutno ne od
govarjajo v kontraktu navedeni geološki nazori toza
devnim faktičnim razmeram, ne veljajo več akordne 
cene. Tedaj je treba novih dogovorov.

Iz trgovske prakse.
9. Prepiri med zastopnikom in tvrdko glede 

provizije.
Premnogokrat se morajo pečati sodišča s tožbami glede 

provizije. Prepir navadno nastane glede provizije od kupčij, katere 
je potnik uvedel, kakor tudi od poznejših direktnih naročil.

Ker so tudi pri nas tvrdke, ki imajo „le“ provizijske potnike 
oziroma so tudi pri nas potniki in zastopniki, ki delajo „le" za 
provizijo, zategadelj bo pač na mestu, ako se pečamo z nekaterimi 
vprašanji.

Potnik ali zastopnik pride h kakemu trgovcu, pa mu ponudi 
ta ali oni predmet. Dotičnemu trgovcu ugaja kakor predmet tako 
tudi cena, ali iz tega ali onega vzroka ne da potniku takoj naročila, 
pač pa mu obljubi, da bo v kratkem pri dotični tvrdki naravnost 
naročil. Čez malo časa res tudi naroči. Pravimo, da je to kupčijo 
„uvedel“ potnik (das Geschäft angebahnt). Ali dobi potnik tudi od 
takih po njem uvedenih kupčij provizijo? V prvi vrsti se moramo 
ozirati na pogodbo, katera se je napravila med tvrdko in zastop
nikom. Ako pa pogodba nima tozadevnih določil, dobi potnik tudi 
od takih po njem „uvedenih“ kupčij provizijo, ako je svojčas 
pravilno sporočil tvrdki, da mu je ta ali ta trgovec obljubil, da bo 
ta ali oni predmet vsled potnikove ponudbe naročil pozneje direktno 
pri tvrdki.

Sporna točka so večkrat tudi direktna naročila onih odje
malcev, katere je pridobil tvrdki zastopnik.

Da se preprečijo prepiri in tožbe, vsled tega tudi nepotrebni 
stroški in izguba dragega časa, naj se v pogodbi posebno natančno 
določijo nastopna vprašanja.

1. ) Ali dobi zastopnik (potnik) pri onih odjemalcih, katere 
je pridobil na novo s svojo delavnostjo tvrdki kot nove odjemalce, 
od vseh naročil, tedaj tudi od poznejših direktnih, brez posredo
vanja zastopnika danih naročil (direkte Nachbestellungen) provizijo?

2. ) Ali in kako dolgo dobiva potnik provizijo od vseh (tudi 
poznejših direktnih) naročil starih odjemalcev, katerih ni pridobil 
potnik , ali zastopnik kot nove odjemalce, ampak jih je samo 
obiskoval.

3. ) Kako dolgo dobiva zastopnik provizijo od poznejših 
direktnih naročil, ali do svojega izstopa ali še določen čas po 
svojem izstopu (na primer do konca leta).

Zastopnik ali potnik lahko zahteva provizijo le od naročil 
tistih odjemalcev, ki so v njegovem stalnem okrožju.

V pogodbi se naj tudi določi, 1.) ali gredo računi za odje
malce skozi roke zastopnika,

2.) na kak način se sme zastopnik prepričati o pravilnosti 
provizijskega obračuna (na primer z vpogledom v trgovske knjige 
tvrdke, katero zastopa).

Sploh pa priporočamo tvrdkam, naj ne nastavljajo svojih 
potnikov le za provizijo. Istotako priporočamo potnikom, naj se 
izogibljejo tvrdk, ki dajo le provizijo, ker z malimi izjemami so
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malo ali nič vredne. Kakor vsaka tvrdka zahteva in mora zahte
vati, da se njeni potniki zavzemajo za podjetje svojega gospodarja, 
morajo 'njegovemu podjetju posvetiti vso marljivost in delavnost, 
ravnotako pa sme zahtevati potnik, da njegov zaslužek ni odvisen 
od slučajev, ampak da dobi vsaj toliko, da nima poleg skrbi za 
kupčijo še skrbi, od česa bo živel on ali morda njegova družina. 
Le tisti potnik, ki nima še skrbi za najpotrebnejše v življenju, 
more posveti vse svoje mišljenje kupčiji. Kaj takega pa provizijski 
potnik ne more.

10. Razžaljen odjemalec.
Neki trgovec je ostal majhen znesek dolžan več kot šest 

mesecev, akoravno bi ga moral plačati v štirih mesecih. Prva 
terjatev ni zalegla, pač pa druga, kateri je bila priložena izpol
njena poštna položnica, ker je bil dotični znan, da si rad kaj 
odbije, kar mu ne gre. Za nekaj dni je namreč dotični trgovec 
pisal nastopno pismo:

S poštno nakaznico Vam pošljem K 2476 v poravnavo 
računa z dne .... in obenem Vam vračam izpolnjeno položnico. 
Nisem navajen prejemati izpolnjenih položnic, zategadelj si pre
povem vsako nadaljno ponudbo od Vas. Svojo ropotijo prodajajte 
tistim, katerim lahko pošiljate izpolnjene položnice. Ako bi vkljub 
moji prepovedi prišel Vaš potnik, lahko računa na sprejem, da se 
mu bo bliskalo. N. N.

To pismo gotovo ni vljudno, pač pa še precej grozeče in 
bi se proti dotičnemu najbrže lahko kazensko postopalo.

Ta „vljuden“ trgovec pa tudi ni plačal K 2476, kakor je 
pisal v svojem „vljudnem“ pismu, ampak je poslal le K 24’— 
medtem ko je 76 h zaostalo pri njem.

Izpolnjena položnica vendar ni nobena žalitev in se je zgoraj 
omenjeni trgovec zastonj razburjal in čutil prizadetega. Blaga 
gotovo ni kupil zaradi vljudnega potnika, ampak za to, ker mu je 
ugajala cena in blago. S takim robatim nastopom pa si je pregnal 
dobrega dobavitelja, ker tega pač ne veseli se s tako robato klado 
pečati, ki še vrh tega zavlačuje račune in dela neopravičene odbitke.

Več vljudnosti, pa manj neprimerne občutljivosti in domiš
ljavosti je v trgovini jako potrebno.

Raznoterosti.
Društvo slovenskih trgovskih potnikov je imelo dne 

30. pr. m. svojo redno sejo, na kateri je g. podpredsednik Pleterski 
ob 10. uri dopoldne konstatiral sklepčnost seje, ter jo otvoril 
obzalujé, da se ni več gg. odbornikov odzvalo povabilu. G. tajnik 
Domicelj poroča, da je prejšni večer v hotelu Ilirija na dru
štveno povabilo predaval o starostnem zavarovanju g. dr. Marn, 
za kar se mu izreka iskrena zahvala. Točka 4. in 5. se odlože na 
prihodnjo sejo. Pristopilo je društvu zopet 12 podpornih in 3 redni 
člani. Poročilo radi načrta društvene diplome se odloži na prihodnjo 
sejo. G. Armič predlaga, naj se razpiše nagrada za načrt društvene 
vsprejemnice. Se sprejme. Izreče se zahvala trg. društvu „Merkur“ 
za stvarna poročila v „Trgovskem Vestniku“, kakor tudi ostalim 
slovenskim časnikom. Sestavil se bode tudi seznamek vseh pod
pornih članov gostilničarjev in se objavil v časnikih, na kar se naj 
ozirajo gg. tovariši. — Prihodnja seja se določi na dne 11. julija 
t. 1. ob 9. uri dopoldne v hotelu Ilirija, ter se bodo gg. odborniki 
pravočasno obvestili pismeno. Nato je sledila tajna seja ter je 
g. podpredsednik ob 12. dopoldne zaključil sejo, želeč, da bi se 
društvo tako lepo razvijalo kot doslej tudi v bodoče s pomočjo 
vseh gg. članov.

*

Trgovina z razstavnimi kolajnami. Zadnji čas nabirajo 
razni agenti udeležnike za naslednje zakotne razstave: mednarodno 
razstavo v Amsterdamu 1909, v Antverpi 1909, v Parizu 1909,

v Rimu 1909 in za več drugih. Gre za popolnoma brezpomembna, 
zasebna kupčijska podjetja, ki imajo več ali manj le namen ko
lajne razpečavati. Med njimi imajo nekatera še celo permanentno 
razsodišče, ki neprenehoma podeljujejo vsakovrstna odlikovanja, 
proti plačilu. Dotične kupljene odlike seveda nimajo niti najmanjše, 
vrednosti. Interesentom se nujno priporoča, da se vedno, predno 
glede razstav kaj ukrenejo, obrnejo do trgovske in obrtniške zbor
nice v Ljubljani.

*

Kupčijske razmere v Bosni in Hercegovini. Deželna 
vlada za Bosno in Hercegovino naznanja trgovski in obrtniški 
zbornici v Ljubljani, da se kupčijske razmere v Bosni in Hercego
vini tudi ves čas konflikta s Srbijo niso v nikakršnem oziru ne
ugodno predrugačile in da v trgovskih in obrtnih krogih ves čas 
ni bilo opažati nobenega vznemirjenja; tem manj je zategadelj tudi 
sedaj dan kak povod dvomiti o mirnem razvoju kupčijskih razmer 
v teh provincah, marveč je nasprotno ravno pričakovati posebnega 
njih razcvita.

*
Pristojbine za pisma iz Brazilije. C. kr. trgovinsko mini

strstvo naznanja trgovski in obrtniški zbornici v Ljubljani, da se 
c. in kr. konzulat v Sao Paolo v Braziliji pritožuje, da prilagajo 
domače tvrdke svojim pismenim vprašanjem po navadi za povratno 
poštnino le znamko za 25 vin. Opozarja se, da znaša pristojbina 
za pismo iz Brazilije v Avstrijo 300 reisov ■= 45 vinarjev.

Protestni shod glede volitev v penzijsko zavarovalnico 
privatnih uslužbencev. Dne 26. maja se je vršil v Ljubljani dobro 
obiskan shod interesentov penzijskega zavarovanja privatnih usluž
bencev. Shod je sklical združeni narodni odbor in ga otvoril v 
tega imenu g. dr. Win di s eher. Dne 16. maja so se vršile volitve 
v občni zbor deželnega mesta penzijske zavarovalnice v Trstu, 
toda Slovenci so sklenili, da se vsled nepravilnosti, ki so se 
vršile pri pripravah za volitve, ne udeleže teh volitev, vsled česar 
so tudi Italijani zmagali na celi črti. O nepravilnostih in o kri
vičnem postopanju sta govorila potem ravnatelj Škerbinec in 
dr. Žerjav. Potem se je sprejela naslednja resolucija: Na javnem 
shodu dne 26. maja 1909 v Ljubljani zbrani interesentje — go
spodarji in delojemalci — izrekajo soglasno pred vsem odločen 
protest proti temu, da se [je deželo Kranjsko glede penzijskega 
zavarovanja priklopilo deželnemu mestu v Trstu, dasi so se vsa po
klicana zastopstva v deželi izrekla odločno za lastno deželno mesto 
v Ljubljani. Zbrani interesentje nadalje z vso odločnostjo prote
stirajo proti načinu, kakor so se izvršile volitve delegatov za občni 
zbor deželnega mesta za penzijsko zavarovanje v Trstu. Zavaro
vancem in njih službodajalcem na Kranjskem kakor tudi vsem 
drugim, ki stanujejo izven Trsta, je bila odvzeta vsaka možnost, 
preveriti se o pravilnosti volilnih imenikov, ker so bili imeniki 
razgrnjeni le v Trstu in torej velikemu številu prizadetih oseb 
nedostopni. Vsako resno reklamacijsko delo je bilo s tem onemo
gočeno, vsaka kontrola izključena. Veliko število prizadetih oseb 
obeh kategorij ni dobilo glasovnic, sploh za volitev niti izvedeli 
niso, saj so se razpisale volitve na način, ki se ga mora označiti 
kot izključitev javnosti za širše kroge interesentov. Zbrani intere
sentje nadalje protestirajo proti popolnoma nepravilni, z izdanim 
navodilom za volitve v nasprotju stoječi uvrstitvi velikega števila 
slovenskih interesentov — zadrug in njih uslužbencev — v napačni 
razred ; vsled česar se je našim zavarovancem in njih gospodarjem 
odvzela prilika, da prodro s svojimi kandidati v skupini, ki bi jim 
bila v obstoječih razmerah z ozirom na njih številnost morala pri
pasti. Zbrani interesentje nadalje protestirajo proti veljavnosti volitev, 
ki so se izvršile, ne da bi bili imeli interesentje na razpolago statut 
tega zavoda, iz katerega bi se mogli poučiti o svojih pravicah, 
dočim je bil laškim interesentom na razpolago ves aparat deželnega
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mesta. Na današnjem javnem shodu zbrani interesentje protestirajo 
zategadelj proti veljavnosti zadnjih volitev in stavljajo do 
c. kr. vlade nujno zahtevo, da za deželno mesto v Trstu izvršenih 
volitev ne potrdi, marveč jih razveljavi in razpiše nove volitve, 
katere naj uredi tako, da bo dano jamstvo za objektivno vršitev. 
Ker nadalje obstoječa uredba uprave penzijskega zavarovanja 
v Trstu nikakor ne odgovarja potrebam interesentov v naši deželi 
kakor tudi ne onim v drugih slovenskih in hrvaških deželah, ker 
ti interesentje absolutno ne morejo z zaupanjem prepustiti' uprave 
zavarovanja laški večini; ker tudi ni pričakovati, da bi mogel ob 
sedanji uredbi ta važen zavod poslovati mirno in na način, ki za
dovoljuje slovenske in slovanske interesente, stavljajo danes zbrani 
interesentje do c. kr. osrednje vlade nujno prošnjo, da brez odloga 
uredi deželno mesto v Trstu tako, da se izvede v upravi ločitev 
po narodnosti in zagotovi slov. interesentom samoupravo. Pred
sedstvo današnjega shoda se poveri, da današnje sklepe sporoči 
c. kr. deželni vladi, deželnemu odboru kranjskem, centralnemu pen- 
zijskemu zavodu na Dunaju, c. kr. namestništvu v Trstu in c. kr. no
tranjemu ministrstvu, nadalje, da naprosi oba kluba slovenskih 
poslancev, naj se blagovolita zavzeti za opravičene zahteve da
našnjega shoda.

Društvene vesti.
Kuratorij podpornega zaklada se je v seji dne 24. maja 

tako-le konstituiral: načelnik g. Andrej Šarabon, njegov na
mestnik g. Fran Kovač, zapisnikar Fran Petan; člana kuratorija 
gg. Ivan Kostevc in Veličan Volk. Kuratorij je dovolil nekemu 
članu, ker se je izkazala prošnja upravičena, podporo v znesku 
50 kron.

*
Ustanovni občni zbor podružnice našega društva v Kranju 

bo v nedeljo, dne 25. julija t. 1. Po občnem zboru se bo razprav
ljalo o važnih trgovskih zadevah. Zvečer pa bo na novo ustanov
ljena podružnica priredila veselico, pri kateri je obljubil svoje so
delovanje naš pevski zbor. Natančni program glede zborovanja pri
občimo v prihodnji številki.

*

Trgovski dom. Slavna Kmečka posojilnica ljubljanske oko
lice je darovala za „Trgovski dom“ na svojem občnem zboru 50 K. 
Izrekamo ji toplo zahvalo s prošnjo, naj bi jo še mnogi posnemali.

*
•J’ Umrl je dne 21. maja t. 1. ugleden rodoljub in dolgo

letni član našega društva g. Pavel D ra h sl er, bivši disponent 
tvrdke J. C. Mayer v Ljubljani. G. Drahsler je bil eden med 
prvoboritelji za slovensko stvar ob času slovenskega preporoda, 
Pokojnik je bii poštenjak in rodoljub od nog do glave ter se je 
posebno tudi zanimal za napredek slov. trgovstva. Bodi vrlemu 
možu zemljica lahka in ohranjen prijazen spomin !

*
Himen. Poročil se je dne 19. maja dolgoletni vrli blagajnik 

našega društva g. Josip Vlach, prokurist Kreditne banke, z gospico 
Faneto Prosenčevo iz Ljubljane. V znak priznanja in spošto
vanja do g. Vlacha, ki je s svojim vestnim in marljivim delovanjem 
kot blagajnik mnogo pripomogel društvu do sedanje finančne moči 
je naš pevski zbor priredil njegovi nevesti na predvečer poroke 
krasno uspelo podoknico. Iz srca želimo novoporočencema vse 
najboljše!

*

Himen. Poročil se je dne 18. maja t. L odbornik našega 
društva g. Oroslav Jezeršek, knjigovodja v Ljubljani, z gospo
dično Angelico Snojevo iz Šiške. Novoporočenima najiskrenejše 
čestitke. — Dalje sta se poročila: dne 23. maja naš član g. Emil

Lajovic, trgovec v Litiji z gospico Adelo Komanovo iz Ljub
ljane; dne 6. junija t. 1. pa član našega društva g. Janko Pintar, 
trgovec v Sp. Šiški z gospico Radivojko Nachtigalovo istotam. 
Iskreno čestitamo!

Himen. Poročil se je dne 14. t. m. g. Ivan Krof ta, blagajnik 
Kreditne banke v Ljubljani z gospico Minko Jelačinovo, hčerko 
odbornika našega društva g. Ivana Jelačina. Pevski zbor je priredil 
nevesti dne 12. t. m. podoknico. Pri tej priliki je podaril g. Jelačin 
pevskemu zboru 50 K, za kar mu bodi izrečena iskrena zahvala.

*

Izlet. V nedeljo, dne 16. maja je priredilo naše društvo 
izlet v Grosuplje. Prvi oddelek je šel peš čez Orle, drugi pa so 
se pripeljali popoldne z vlakom. S ponosom lahko beležimo, da je 
ta prireditev v vsakem oziru izborno uspela. Udeležba je bila tako 
od strani članov kot od strani drugih prijateljev društva izredno 
velika. Društveni pevski zbor je pod vodstvom g. Sachsa zapel 
več zborov in čveterospevov ter s tem pripomogel do živahne, 
neprisiljene zabave. Skratka, vse je bilo zadovoljno ter smo čuli 
povsodi le pohvalo o tej prireditvi. Posebej moramo omeniti, da 
smo bili ob zmernih cenah izborno pogoščeni v gostilni g. I. Rusa, 
kjer je bilo zbirališče izletnikov. Najlepši prizor pa je bil pred 
odhodom na kolodvoru. Pevski zbor je tu zapel sledeče tri mo
gočne zbore: „U boj“, „Domovina“ in „Mi vstajamo“, kar je 
provzročilo nepopisno navdušenje in odobravanje na kolodvoru 
zbranih mnogobrojnih navzočih. Prepričani smo, da bo ta v vsakem 
oziru krasno uspeli izlet ostal izletnikom v najlepšem spominu; 
zato tudi pričakujemo, da bode tudi pri bodočih izletih našega 
društva udeležba tako številna kot pri tej prireditvi.

Čaj! Opozarjamo na novo slovensko podjetje in sicer na 
čaj, ki ga bosta pakovala in založila v korist družbe Sv. Cirila in 
Metoda gg. Fran Kovač in Ignacij Novak pod tvrdko: „Prva slo
venska zaloga čaja in ruma na debelo v Ljubljani.“ Zavitki bodo 
srebrna znamka po 10, 20 in 50 vin., zlata znamka po 30 in 70 vin. 
Poslovati bosta začela s 1. julijem 1.1. ter opozarjamo p n. trgovce, 
da blagovolijo svoja cenjena naročila v svrho točne postrežbe že 
sedaj vposlati. Naročila sprejema do 1. julija solastnik tvrdke Fran 
Kovač, Ljubljana, Stari trg 12. Omenimo še posebej, da je to prvo 
slovensko podjetje te vrste blaga, ter da sta podjetnika že večletna 
marljiva odbornika našega društva in novo podjetje cenjenim go
spodom trgovcem toplo priporočamo.

*
Čeke so poslali: Anton Jelenc, Idrija, R. Rutner, Vrhnika, 

Slavoj Sterle, Ajdovščina, Alojzij Širca, Dutovlje in R. Zore, 
Jesenice. G. Zore je poleg tega poslal 9 dopisnic in 4 ogrske 
znamke. Vsem darovateljem bodi izrečena iskrena zahvala,

Poštni čekk
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.

Trgovsko-obrtno zadrugo v Ljubljani, naš novo

ustanovljeni kreditni zavod, priporočamo trgovcem 

in obrtnikom za nalaganje denarja, za inkaso, za 

denarna nakazila in vsakovrstne kreditne posle.









SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega 
društva v Gelju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.

Letnik VI. V Ljubljani, dne 15. julija 1909. Št. 7.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Kaj mora obrtnik vedeti o obrtnih in 

davčnih predpisih?
Spisal V. Žun.

I. Obrtni predpisi.
Avstrijsko obrtno pravo temelji na „Obrtnem 

redu“, ki je bil izdan s cesarskim patentom z dne 
20. decembra 1859 št. 227 drž. zak. Ta obrtni red je 
bil pozneje večkrat spopolnjen in deloma predrugačen; 
zlasti sta pa važni obrtni noveli z dne 15. marca 
1883 št. 89 drž. zak. in z dne 5. februarja 1907 št. 26 
drž. zak., s katerima se je svobodno izvrševanje obrtov 
bistveno izpremenilo.

Po sedaj veljavnem obrtnem redu, ki je bil v 
celoti izdan v državljanskem zakoniku za 1. 1907., in 
je v slovenskem jeziku izšel tudi v posebni izdaji, so 
obrti trojne vrste:

1. svobodni;
2. rokodelski;
3. dopuščeni ali koncesijonirani.
Svobodni obrt, to je tak, o katerem v po

stavi ni izrečno povedano, da je rokodelski ali dopuščen, 
sme pričeti vsakdo, kadar zglasi obrtni oblasti svojo 
namero in dokaže, da ima vse one pogoje, ki ga 
sploh upravičujejo za samostojno obrtovanje. Obrtne 
oblasti so na deželi okrajna glavarstva, v mestih z 
lastnim Statutom t. j. n. pr. Ljubljana, Gorica, Trst, Celje, 
Ptuj, Maribor in Celovec pa mestni magistrati.

Kdor hoče nastopiti kak rokodelski obrt, ga 
mora zglasiti pri obrtni oblasti in obenem dokazati, 
da ga je sposoben nastopiti in izvrševati.

Preden se nastopi dopuščeni obrt, mora imeti 
prosilec uradno koncesijo ali dopustilo. Taka koncesija 
se daje le prosilcem, ki so glede na obrt zanesljivi in 
pri nekaterih obrtih še posebej sposobni za samostojno 
obrtovanje.

§ 1. Pogoji za samostojno obrtovanje.
Kdor hoče nastopiti kakoršnokoli obrt, mora do

kazati svojo samostojnost, to je, da je upravičen
» gospodariti s svojim imetjem. To se dokaže z rojstnim

listom, da je prosilec spolnil 24. leto, ali pa s sodnim 
odlokom, s katerim se je spoznal za polnoletnega.

Če kdo ni samostojen, sme na njegov račun 
obrtovati namestnik ali zakupnik, toda le tedaj, kadar 
v to dovolita varuh (skrbnik) in pristojno sodišče.

Tudi takozvane pravne osebe (n. pr. društva, 
zadruge) morajo oblasti imenovati pripravnega poslo
vodjo ali zakupnika.

Zenske so glede obrtov popolnoma enakopravne 
z moškimi.

Postava ne zahteva, da bi kdo imel domovinsko 
pravico v občini, kjer misli izvrševati svoj obrt, istotako 
ni treba, da bi bil avstrijski državljan.

Kdor je bil obsojen zaradi kakega hudodelstva 
ali zaradi prestopka dobičkarstva (n. pr. goljufije, tatvine) 
ali zaradi prestopka proti javni nravnosti, kakor tudi 
zaradi pregreška, označenega v § 486, kazenskega 
zakona (krida), takisto zaradi tihotapstva ali kakega 
drugega težkega dohodarstvenega prestopka, temu sme 
obrtna oblast prepovedati, da bi pričel obrtovati, če 
se je bati, da bi zlorabil obrtovanje.

Kdor zglasi svoj obrt pri okrajnem glavarstvu 
(mestnem magistratu), mora v svoji vlogi (ali če da 
ustno na zapisnik), navesti, kako se imenuje, koliko 
je star, kje stanuje, kateri državi pripada, v katero 
občino je pristojen, s kakim obrtom se misli pečati 
in kje ga namerava izvrševati. Če je treba dovoljenja 
postavnega zastopnika (varuha ali skrbnika) in pristojne 
sodnije, se mora prošnji priložiti tudi to dovoljenje.

Če ne najde obrtna oblast nobenega zadržka 
proti prosilcu in tudi ne glede obrta ali kraja, kjer naj 
bi se obrt izvrševal, izda prosilcu obrtni list, sicer 
mu pa prepove, da bi delo začel ali nadaljeval, dokler 
se zadržek ne odpravi.

Take vloge, v katerih se zglaša nastop samostoj
nega obrta ali prosi uradna koncesija, morajo biti 
kolkovane na prvi poli s kolkom za 3 K, če število 
prebivalstva v kraju, kjer se namerava izvrševati obrt, 
ne znaša več nego 5000, če znaša več nego 5000, 
toda ne več nego 10.000 (n. pr. Idrija, Celje), s kolkom 
za 4 K, pri več nego 10.000 do vštevši 50.000, s kolkom 
za 6 K (n. pr. v Ljubljani), sicer pa s kolkom za 8 K

7
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(n. pr. Gradec, Trst, Dunaj). Za vsako nadaljno polo 
je treba kolka za 1 K, vsaka priloga pa mora biti 
kolkovana s kolkom po 30 vinarjev.

Kolek za
Mestnemu magistratu 6 K

v Ljubljani.
Janez Šinkovec

iz Ljubljane zglaša trgovino z
manufakturnim blagom.

Iz priloženega krstnega lista A ter domovin- A 
skega lista B se razvidi, da sem rojen leta 1882. v B 
Ljubljani in tudi semkaj pristojen. Jaz nameravam 
odpreti na Starem trgu št. 10 trgovino z manu
fakturnim blagom in prosim, da vzame mestni 
magistrat to zglasitev na znanje in mi izda obrtni list.

V Ljubljani, dne 1. sušca 1909.
Janez Šinkovec.

Obrtni list, ki se izda pri svobodnih in roko
delskih obrtih, je kolka prost, koncesije pri koncesijo- 
niranih obrtih pa je treba kolkovati s kolkom za 2 K 
in je torej najbolje, da se ta kolek s prošnjo vred 
pošlje obrtni oblasti. Ako se koncesija ne podeli, se 
kolek prosilcu vrne.

Če je prosilec mladoleten, bi se obrt tako-le 
zglasila :

Kolek za
3 K c. kr. okrajnemu glavarstvu

v Kamniku.
Peter Čebašek v Komendi 

kot varuh nedoletnega
Janeza Završana zglaša trgovino z lon-

čevino po namestniku.
Kakor kaže priloženi obrtni list A, je izvrševal A 

Jožef Završan v hiši št. 12 v Komendi trgovino z 
lončevino. Jožef Završan je pretekli mesec umrl in 
zapustil edinega sina, ki je bil rojen dne 11. sep
tembra 1895. Za njegovega varuha sem bil postavljen 
jaz. Na podlagi dovoljenja, ki mi je je dalo c. kr. 
okrajno sodišče v Kamniku kot nadvarstvena oblast 
z odlokom z dne 15. aprila 1909 P III/7, naznanjam, B 
da se bo imenovana trgovina na račun mladolet
nega Janeza Završana po njegovem stricu Francetu 
Završanu kot namestniku izvrševala še nadalje.

France Završan je rojen 1. 1865. v Komendi 
in tjekaj pristojen ter je že sedaj deloma vodil to 
trgovino.

C. kr. okrajno glavarstvo naj blagovoli to pri
javo vzeti na znanje.

V Komendi, dne 20. aprila 1909.
Peter Čebašek. 

Potrjujem :
France Završan.

Po obrtni noveli iz 1. 1907 se mora za nekatere 
vrste trgovine, za katere je bilo do sedaj treba izpol
niti le splošne pogoje (polnoletnost, zglasitev obrta itd.), 
izkazati tudi usposobljenost za obrt. To so: trgo
vina z mešanim blagom, trgovina s kolonijalnim, špece
rijskim in materijalnim blagom. Tak dokaz se dopri
nese z učnim spričevalom in spričevalom o najmanj 
dveletni službi v trgovinskem obrtu; skupna uporaba 
v trgovinskem obrtu pa mora znašati vsaj 5 let. Taka 
spričevala nadomešča spričevalo, da je kdo obiskaval 
kako trgovsko šolo; tudi sme obrtna oblast izjemoma 
spregledati dokaz samosposobnosti osebam, ki so bile 
vsaj pet let v kakem obrtu.

§ 2. Rokodelski obrti.
Kdor hoče začeti rokodelski obrt, mora izpolniti 

pogoje, ki smo jih navedli pri svobodnih obrtih, poleg 
tega pa dokazati svojo usposobljenost in sicer:

I. mora dokazati, da je redno dovršil učno dobo,
in sicer izkažejo to tisti, ki so se izučili pri obrtnikih, 
kateri so bili člani kake zadruge, s pomočniškim 
pismom, izdanim od zadruge; tisti pa, ki so se 
izučili v tovarniških obrtnih podjetjih ali v takih obratih, 
katerih imetniki niso bili člani kake zadruge, z učnim 
spričevalom, potrjenim od županstva tiste občine, 
v kateri se je nahajal obrt, oziroma z učnimi izpri
čevali in z izpričevalom o prestani pomočniški 
preskušnji. _________

Menični eskont.
Spisal Rudolf Sega 

(Dalje.)
Če uvažujemo še, da je menica, kakor smo že v 

odst. 4. omenili, obrestljiv denar, imajo razen tega še 
vsi dobiček s tem, da si porazdele obrestni donos.

Vsled te ugodnosti je postala menica v medna
rodni trgovini velikanske važnosti in povzroča stalno 
popraševanje in ponujanje na mednarodnem trgu.

II. Na narodnogospodarskem polju je za menični 
kurz odločilno razmerje med ponudbo in popraševa- 
njem med domačim krajem in krajem v tujini, kjer je 
menica plačljiva.

Seveda vpoštevamo tu le najenostavnejši slučaj. 
Zato so torej predpogoj menice, ki so v kratki dobi 
plačljive in ki se glase na enake vsote, nadalje je 
predpogoj, da imata obe deželi enako vrednoto, 
torej obe zlato vrednoto, ali pa obe srebrno vrednoto.
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II. Je-li ponudba in popraševanje enako, 
torej izravnavajo se-li terjatve, katere imamo napram 
prebivalcem tuje dežele, s terjatvami, katere imajo pre
bivalci tuje dežele napram nam, je kurz „al pari“, 
to je, prodaja in kupuje se menica za vsoto, na katero 
se glasi, od katere se odbijejo eskontne obresti.

IV. Je-li ponudba menic, v tujini plačljivih, 
manjša, nego popraševanje v tem času, tedaj stopa 
kurz „nad p ari“, in nastaja takozvani ažijo menic. 
Ta okolnost nastaja po teoretičnih naukih takrat, kadar 
je naša dežela tujini več dolžna, nego tujina nam, 
kajti čim več smo dolžni tujini, tim večja je njena 
zaloga menic. Zato izvaja teorija iz kurza „nad pari“, 
da ima tujina od nas več terjati nego imamo mi od 
nje. In tako je ta kurz neugoden.

V. Je-li ponudba menic, plačljivih v tujini, 
večja nego popraševanje v tem času, pada kurz 
„pod pari“, in nastaja takozvani disažijo menic. 
Ta okolnost nastaja po teoretičnih naukih takrat, kadar 
je tujina nam več dolžna, nego smo mi njej, kajti čim 
več je nam tujina dolžna, tem več imamo menic v 
zalogi. Zato izvaja teorija iz kurza „pod pari“, da 
imamo od tujine več terjati, nego ona od nas. Ta 
kurz je torej ugoden.

VI. Menični kurz se more pa pri svojem izpre- 
minjevanju gibati le v ozkih mejah. Kurz se more le 
toliko zvišati, da ne presega stroškov, katere imamo 
pri pošiljanju denarja v tujino, ker le tedaj je pla
čevanje z menico za nas ugodno.

Kakor hitro pa menični kurz presega to vi
šino, se samoobsebi zmanjša popraševanje po takih 
menicah, kajti dolžnik ne plačuje z menico, temveč z 
gotovim denarjem. Vsled manjšega popraševanja pa 
mora kurz pasti.

Kurz pa pada le do te mere, kolikor znašajo 
stroški, katere bi imeli pri inkasovanju naše terjatve v 
tujini, in v kolikor nam menica pri tem nizkem kurzu 
nudi še kake druge ugodnosti.

Kako hitro pa pade menični kurz pod to vsoto, 
se pa zmanjša ponujanje takih menic. Kajti potem pač 
pošljemo menico v tujino v eskontiranje. Vsled manjše 
ponudbe pa mora kurz zopet stopati.

8. Vzajemno izravnavanje mednarodnega meničnega 
kurza.

I. Vsled živahnih mednarodnih trgovinskih zvez 
se je menični eskont tako zelo razvil, da se kurz vza
jemno izravna. Tako torej ni mogoče, da bi bila v eni 
deželi menična mera ob istem času za dolgo dobo 
mnogo nižja ali višja nego v drugi deželi.

Seveda nekak razloček bo vedno med meničnimi 
merami posameznih dežel. Kajti dežele, ki imajo velik 
izvoz, imajo vedno v zalogi znatne vsote menic, gla
sečih se na tuje zemlje. V deželah pa, v katerih je

velika zaloga menic, bo naravno menična mera manjša, 
nego v deželah, ki imajo le malo menic.

II. Med deželami, ki so glede na svoje trgovske 
zveze skoraj na enaki stopnji, je menična mera pri
bližno enako visoka. Če pa začne v eni teh dežel iz 
kateregakoli povoda menična mera stopati ali padati, 
se kmalu poravna ta razloček.

N. pr. je-li kurz menic z Dunaja na Pariz „nad 
pari“, dočim je z Dunaja na Berlin in iz Berlina na 
Pariz „al pari" ali „pod pari“, priskrbi si ta, ki hoče 
z menico plačati dolg v Parizu, menico z Dunaja na 
Berlin in si jo za enak ali nižji kurz zamenja v Ber
linu za menico iz Berlina na Pariz. V tem slučaju 
nastane veliko popraševanje po menicah z Dunaja na 
Berlin in iz Berlina na Pariz, dočim je popraševanje 
po menicah z Dunaja na Pariz le majhno. To povzroči 
na eni strani padanje meničnega kurza z Dunaja na 
Pariz, na drugi strani stopanje meničnega kurza z Dunaja 
na Berlin in iz Berlina na Pariz, dokler nista oba 
kurza približno enaka.

9. Menična arbitraža in mednarodna plačilna 
bilanca.

I. Za visokost meničnega kurza v vsaki posamezni 
deželi je odločilno, je-li ta dežela na polju mednarodne 
trgovine aktivna ali pasivna napram vsem de
želam; ne odločuje torej aktivno ali pasivno stanje 
dežele napram posameznim tujim deželam.

Je-li dežela aktivna, n. pr. izvaža-li mnogo v 
tujino, ali kupuje-li mnogo tujih vrednostnih papirjev, 
tedaj ima veliko zalogo menic na tuje kraje, in me
nični kurz je splošno nizek.

Je-li pa dežela pasivna, potrebuje-li mnogo 
predmetov, industrijskih ali surovih, ali pa izposojuje-li 
si iz tujine, tedaj ima manj menic na tuje kraje, in 
menični kurz je splošno višji.

Toda tudi tu vsaj deloma pomaga k izravnavi 
kurza vedno čila trgovska podjetnost, ki izrablja ugodni 
kurz za takozvano menično arbitražo. To je tr
govec išče in uporablja način, kako more najceneje 
poravnati svoje obveznosti, plačuje indirektno čez druga 
mesta, kakor smo to označili v odst. 8., II.

II. Menični kurz je v vsaki posamezni deželi od
visen tudi od takozvanega stanja mednarodne 
plačilne bilance, to je od razmer, v kakršnih se 
nahajajo njena sedanja aktiva in pasiva napram tujim, 
oziroma od razmer, v kakršnih se nahajajo terjatve, 
katera ima ta dežela napram tujini, in pa dolgovi, 
katere dolguje ta dežela tujini.
10. Zanimivi pojavi pri mednarodni plačilni bilanci.

I. Mednarodna plačilna bilanca je odvisna v nor
malnih časih od naslednjih dveh okolnosti :

1. Od izvoza in uvoza blaga (t. zv. mednarodne 
bilance blaga).
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2. Od prodaje in kupovanja vrednostnih papirjev 
(t. zv. mednarodna bilanca vrednostnih papirjev).

II. Čim več blaga dežela izvaža, čim več tujih 
vrednostnih papirjev kupuje, tem več ji je tujina 
dolžna; mednarodna bilanca je aktivna. Kurz menic 
te dežele na tujino je nizek, kurz tujine na to deželo 
visok.

Čim več blaga uvaža dežela, čim več vrednostnih 
papirjev v tujino prodaja, tem več je tujini dolžna, 
mednarodna bilanca je pasivna. Kurz menic te dežele 
na tujino je visok, kurz menic tujine na to deželo nizek.

III. Ta mednarodna bilanca povzročuje še druge 
zanimive pojave. V mednarodnem meničnem kurzu se 
namreč tudi javlja cena domačega blaga na tujem 
trgu in cena tujega blaga na domačem trgu.

Ta učinek opazujemo torej na eni strani pri izvozu 
našega blaga v tujino, na drugi strani pri uvozu tujega 
blaga v našo deželo.

IV. Pri izvozu blaga v tujino se pojavljajo sle
deči pojavi :

Je-li kurz menice „nad pari“, dobimo za blago, 
katero izvažamo; več. Kajti če nam kupec pošlje kupno 
ceno K 100-— v menici, tedaj dobimo za njo n. pr. 
K 10P-.

Je-li kurz menice „pod pari“, dobimo za izvo
ženo blago manj. Kajti če nam kupec pošlje za blago 
K 100'— v menici, tedaj dobimo za njo n. pr. samo 
K 99-—.

V slučaju izvoza blaga v tujino je torej kurz 
„nad pari“, ugodnejši za nas, kajti mesto K 100'— 
dobimo K 10P—, dočim je kurz „pod pari“ ugodnejši 
za tujca, kajti, da nam namesto K 100’— samo K 99'—.

V. Pri dovozu blaga iz tujine k nam se javlja 
nasprotni pojav.

Je-li kurz menice z domačega kraja na tuj kraj 
„nad pari“, plačamo blago dražje, kajti če damo pro
dajalcu menico, glasečo se na K 100-—, tedaj smo 
morali dati za njo n. pr. K 101 • — .

Je-li kurz menice „pod pari“, plačamo blago 
ceneje, kajti kupno ceno K 100’— pošljemo v menici, 
za katero smo dali n. pr. le K 99-—.

V slučaju dovoza blaga k nam je torej kurz „nad 
pari“ ugoden za tujca, ki blago k nam dovaža, kajti 
namesto K 100'— dobi K 10P—, dočim je kurz „pod 
pari“ ugodnejši za domačega trgovca, ki dobiva blago 
iz tujine, kajti plača namesto K 100’— samo K 99'—.

11. Vpliv nenormalnih razmer na menični kurz.

I. Pojavi, o katerih smo ravnokar razpravljali, se 
pojavljajo seveda le v trgovsko normalnih in mirnih 
časih in se izpreminjajo v nenormalnih razmerah.

II. Tako stopa menični kurz v nekaterih deželah 
vsled znatnega popraševanja po menicah v času med
narodne razstave v tej deželi. V takem slučaju prihaja

mnogo tujcev v deželo, in je torej popraševanje po 
menicah večje.

Iz tega povoda stopa kurz v deželah, katere tujci 
radi obiskujejo, v seziji, ko je naval tujcev večji.

III. Če gredo v kaki deželi večje trgovske 
firme na kant, tedaj to povzroči padanje kurza.

IV. Tudi politične razmere izpreminjajo nor
malne pojave in povzroče včasih znatno padanje 
meničnega kurza v deželi.

To se godi predvsem pri večjih političnih pre
vratih, n. pr. pri revolucijskem gibanju.

V. Še večje kurzne izpremene nastajajo v slučaju 
okupacijskih pohodov in vojsk, ko je dežela 
odkazana na kredit.

Tu izrablja trgovstvo situacijo dežele v to, da 
iztisne kar največji obrestni dobiček, kajti negotovost 
izida okupacije ali vojske zvišuje riziko in opravičuje 
obrestno mero.

12. Kako vpliva zaloga prostega denarja na 
eskontni kurz.

I. Na eskontni kurz, torej na kurz, katerega ima 
menica kakor naložni papir, vplivata razen prej ome
njenih narodno-gospodarskih činiteljev še dve drugi 
okolnosti in sicer stanje blagajničnih prebitkov zavoda, 
ki poprašuje po eskontu menic, in pa zavoda, ki 
ponuja eskont.

II. Ima-li zavod, ki išče eskont (po eskontu po
prašuje) mnogo prebitkov, katerih ne more ugodneje 
naložiti, tedaj je pripravljen menice sprejemati tudi za 
nižjo eskontno mero.

Nima-li ta zavod primerne vsote prostega denarja, 
se bolj zdržuje eskontiranja in vsled tega sprejema 
menice le za višjo mero.

III. Ima-li zavod, ki ponuja eskont, v času, ko 
gre za eskont, mnogo blagajničnih prebitkov, tedaj 
odstopa menice za nižjo eskontno mero. Potrebuje-li 
gotov denar, tedaj je pripravljen eskontirati tudi za 
višjo mero.

IV. Eskontna mera je torej v obratnem razmerju 
z blagajničnim prebitkom oziroma z zalogo prostega 
denarja denarnih zavodov.

Čim večja zaloga denarja, tem nižja eskontna 
mera, čim manjša zaloga denarja, tem večja es
kontna mera.

13. Sedanje veliko popraševanje po eskontu in 
nizka eskontna mera.

I. Velike ugodnosti, katere nudi menični eskont 
predvsem denarnim zavodom, o katerih smo govorili 
v 4. odst., so provzročile, da se je zdaj zvečalo na 
denarnem trgu popraševanje po menicah.

To zvečano popraševanje je seveda vplivalo na 
razvoj eskonta. Toda provzročilo je pa tudi splošno 
padanje eskontne mere.
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Denarni zavodi tekmujejo v stremljenju, dobiti 
dobre menice, nekateri sprejemajo eskont tudi z vidno 
izgubo, torej za nižjo mero nego sami obrestujejo 
denar, ki je pri njih naložen.

II. Vzroki teh pojavov so na eni strani v resnici 
trgovski, zunanji. Izhajajo iz neugodnih obrestnih 
razmer, provzročenih od velikega ponujanja denarja, 
in iz tega, ker je nemogoče denar bolje naložiti.

Vsled kratkodobnosti meničnega kredita in drugih 
njegovih ugodnosti nima ta škoda velikega pomena 
za denarni zavod.

III. Na drugi strani so pa ti vzroki včasih no
tranji, netrgovski.

Mnogi zavodi smatrajo namreč za nekaj poseb
nega, da imajo v svojem „portefeuillu“ menice prvih 
trgovskih firm, ter se potem z njimi ponašajo. Menice 
takih firm se seveda sprejemajo za nizko eskontno 
mero, in sicer precej pod navadno obrestno mero.

V tem slučaju pa moremo smatrati to izgubo, 
katero ima zavod vsled nalaganja denarja na take 
nizke obresti, za nekake reklamne izdatke. Te dela 
zavod zato, ker jih upa indirektno nagraditi s tem, da 
dobi zavod zaradi eskontiranja takih „primissima“ 
menic večji ugled.

IV. Na ta način se je zgodilo, da eskontirajo
nekateri zavodi menice celo pod eskontno mero avstro- 
ogrske banke. Dočim je bila prej eskontna mera te 
banke najnižja, tako da so bile menice, eskontirane 
od avstro-ogrske banke, najceneje naložene, sprejemajo 
dandanes večji denarni zavodi menice tudi pod to 
eskontno mero. (Dalje prih )

Praktiška geologija.
Dr. Karel Hinterlechner (Dunaj).

(Dalje.)

VI.
Ako smo se prepričali potom rudosledbe o ugodnih 

in zadostno varnih razmerah za kapital, ki ga naj po
zneje pri končni ustanovitvi podjetja še investiramo, 
tedaj je treba urediti predvsem definitivno vsa še ne
rešena pravna vprašanja.

Po § 20 našega sedanjega rudniškega prava ne 
sme namreč razpolagati rudosledec niti z onimi pri
držanimi rudninami prosto, ki jih je nakopal pri 
postavno mu dovoljeni rudosledbi, kaj še, da bi 
take izsledene rude sistematično in po načrtu 
dobival ter izrabljal! Oboje poslednje, je pa ravno 
namen vsakega sem spadajočega podjetja. Zato si mora 
pridobiti rudosledec predvsem tozadevnih pravic.

Kdor je našel pridržano rudnino, katere pridobi
vanje bi se izplačalo temeljem vseh geoloških, ke
mijskih itd. spoznanj in po tehtnem merkantilno-teh - 
niškem preudarku, dotični mora prositi z ozirom na

§ 40 o. r. p. za „podeljenje“ (Verleihung). S po- 
deljenjem si pridobimo lastninsko pravico zadevno 
vseh pridržanih rudnin, ki so v dotičnem določenem 
ozemlju. Obenem s tem smo potem tudi opravičeni 
jih dobivati in uporabljati.

Pred vsakim podeljenjem se uradno izvrši (§ 54 
o. r, p.) tako imenovano „oproščenje“ (Freifahrung). 
Pri poslednjem se naj prepriča rudarstveni urad, se bo 
li pridobivanje izplačalo ali ne. Vsa vprašanja, ki 
pridejo sicer pri tej priliki še v poštev, so pretežno 
pravne narave; ta nas pa tu ne zanimajo v prvi 
vrsti.

Ako je rentabiliteta odločno izključena, ne 
sme dobiti prosilec podeljenja. Sicer se podele rudo- 
sledne „rudarske mere“ (Grubenmasse) oziroma 
„rudarsko polje“ (Grubenfeld). Vsaka rudarska 
mera je četverokotno omejeno ozemlje, ki meri 45.116 
kvadratnik metrov. Skupino več rudarskih mer ime
nujemo rudarsko polje.

Kdor ne pozna rudarstva in posebno z njim to
likokrat zvezanih goljufij, si misli najbrž, da je vsa ta 
ureditev v našem o. r. pravu (v zvezi z onim, kar smo 
že omenili v II. poglavju) kakor nalašč za to, da se 
otežkoči interesentu delo. Temu pa ni tako. Vsaka 
rudosledba je do gotove meje nekako igranje v loteriji. 
Ali pridobiš za razmeroma mal denar bogastvo ali pa 
izgubiš še od tega, kar imaš, več ali manj. Zaradi 
tega je moral biti pri vseh tozadevnih določitvah ravno 
postavodajalec do skrajnosti oprezen in je moral skrbeti 
zlasti za nastopno.

1. Neplodno plasiranje kapitala mora skušati pre
prečiti, kolikor sploh mogoče. Enako mora onemogočiti.

2. Da bi dosegel prosilec pod kakimi pretvezami 
kakršnekoli postranske namene.

3. Vsaka nereelnost kakor tudi vsaka špekulacija, 
ki bi računala z neizkušenostjo tretjih oseb, naj bi bila 
nemogoča.

4. Kredit reelnih podjetij se naj okrepi, slabih 
sploh uniči, ker se jim ne prizna podeljenje.

5. Rudarska knjiga naj bo kot javna vsled skrajne 
previdnosti napram nezdravim špekulacijam kar najbolj 
varno zasnovana in vsled tega kar moč zanesljiva.

S podeljenjem rudarskih polj pridobimo, kakor 
že rečeno, neposredno nepremično posest. To se vpiše 
uradno v za to določene javne knjige. Od vrednosti 
podeljenega polja pa mora vplačati interesent pristojbino.

Ker so tudi določitve, ki se tičejo n e pridržanih 
rudnin širšim krogom precej nejasne, zato še v tem 
oziru par opazk na tem mestu.

Nepridržane rudnine so last posestnika, na 
oziroma pod čigar zemljiščem se nahajajo. Posestnik 
rudnika si jih sme prisvojiti brez odškodnine le v 
toliki meri, kolikor jih rabi v svojem lastnem obratu. 
Sicer jih mora ponuditi v nakup posestniku, pod čigar
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zemljiščem jih dobiva. Ta si jih lahko prisvoji proti 
plačilu dela, ki ga opravi rudniški posestnik pri 
dotičnem dobivanju. Ako se ne odloči v tem oziru 
zemljiški posestnik v 4 tednih, tedaj pripadejo tudi 
nepridržane rudnine rudniku v last. Zemljiški posestnik 
sme te rudnine tudi sam dobivati, ako ne ovira s tem 
rudarstva.

VII.
Šele po definitivni ureditvi vseh pravnih vprašanj 

ima torej rudniški interesent popolno pravico rude 
d o bi v a t i ter jih sam izkoriščati ali pa prodajati.

Kako se naj dobivajo rude v posameznih slučajih, 
to zavisi od toliko krajevnih itd. momentov, da je 
docela nemogoče tu povedati kako tozadevno kratko,
poljudno navodilo ali le črtico.

V obliki, ki jo ima rudni materijal neposredno 
po pridobitvi v rudniku, je snov še (prav) malo rabna. 
Zato jo je treba otrebiti (aufbereiten) bodisi brez- 
rudnih snovi (taubes Material) bodisi raznih rud, 
kjer se jih je zraslo več takih, ki jih ni moč obdelavah 
skupno. Končni namen dosežemo namreč z rudnikom 
šele tedaj, če smo v stanu producirati tak materijal, 
kakoršnega zahteva plavžarstvo odnosno kemiška teh
nologija.

Nekaterih zmesi kakor zlata, srebra in svinca ni 
treba ločiti predno pridejo v plavžarsko obdelovanje. 
Splošno pa velja pravilo, da se mora to zgoditi in 
sicer vkljub temu, da je poslednje tem dražje, čim več 
je treba ločiti zraslih se rud. V posameznih slučajih 
je namreč ločitev sploh nemogoča šele v plavžu. Iz
vršiti jo je brezpogojno poprej. Sem spadajo na pr. 
zmesi svinčenih in cinkovih rud. Kako različno vlogo 
imajo pa celo brezrudne snovi, se spozna iz nastopnega.

Kremenec (Der Quarz) škoduje železnim rudam 
pri enem načinu topenja, pri drugem mu pa ne pripade 
sploh nikaka vloga. V prvem slučaju sme biti primešan 
železni rudi brez vsake škode apnenec in fosfor; 
nasprotno škodujeta oba pri oni metodi, ko ne 
škoduje kremenec prav nič.

Kjer je oddaljen plavž od rudnika več ali manj, 
tam pridejo pri tem vprašanju tudi transportni stroški 
v poštev. Prevažanje brezrudnega materijala stane denar, 
v plavžu nas pa morda celo ovira; najbrže pa vsaj ne 
koristi nič. Slučaji, v katerih pospešujejo brezrudne 
snovi topenje so bolj redki; tu bi prišel posebno 
fluorit v poštev, ki se ga pa rabi dandanes tudi sicer 
v industriji, tako da ima itak sam zase precejšnjo 
vrednost.

Končno naj pripomnim, da nas silijo rude trebiti, 
tudi tržne cene. V razmerju plačujejo namreč manj 
vredne rude veliko slabše nego bogatejše ; kar je prav
zaprav samo po sebi razumljivo. Delo je namreč v 
plavžu precej isto, če plavijo več ali manj vredne 
rude. Končni zaslužek je pa od bogatih rud tudi v

razmerju vedno večji nego od manj vrednih. Saj se 
opravi v istem času raz m ero m a uspešnejše delo pri 
bogatem materijalu.

Kako daleč smemo gnati trebitev rud, to zavisi 
pred vsem od vrednosti posamezne rude, dalje od 
rudniških stroškov pri njenem dobivanju in pri trebitvi, 
a končno tudi od izgube, ki jo imamo neizogibno pri 
trebitvi.

Cim dražji je končni tržni produkt, tem skrbnejše 
moramo postopati pri trebitvi, da česa ne izgubimo. 
Tu je treba trebitev torej pogojno omejiti. V nasprotnem 
zmislu pa postopamo, če imamo opraviti s splošno 
cenejšim blagom. Na izgube se tedaj sploh ne oziramo.

Da zavise izgube od velikosti rudninskih zrn, se 
tudi samo ob sebi razume. Drobna zrna se lažje po- 
izgube kot debelejša.

Navadno moramo računati, da se poizgubi na 
potu iz zemlje do tržišča najmanj 1/.! pridobljene rude ; 
pogosto pa % ali Pa tudi še več.

Največji dobiček nam ovadita v tem oziru vedno 
in povsod poskus in natančni račun. Stroji za trebitev 
so pa lahko tem dražji, čim dražja je snov, ki jo naj 
končno prodajamo.

Splošno se rabi pri trebitvi precej vode. To se 
zrcali celo že v naši zakonodaji. Po § 105 izgubiš 
namreč pravico, do vode čeprav je tvoja stara last, 
kakor hitro jo rabi rudnik. Razume se, če ne govore 
proti temu kaki posebni tehtni razlogi in če se te 
primerno odškoduje. Princip je le, da naj ne uniči 
privatn-a lastnina razmeroma večjega n a c i j o n a 1 n o- 
ekonomskega dobička.

Kot tozadevni izgled sledeči konkretni slučaj. 
Ustanovilo se je rudniško podjetje. Vode je bilo dobiti 
le od enega potoka zadostno. Kmetje, ki so imeli 
napeljano to vodo na svoje travnike in ki so imeli 
staro pravico do nje, so jo izgubili za nekaj dni v 
tednu. Če bi ne bili dosti previdni in poučeni, bi jo 
bili poizgubili popolnoma. Rudniško podjetje bi se 
namreč ne moglo razviti brez vode. Posestnik pa lahko 
izpremeni travnik v njivo. Vode potem ne potrebuje. 
Če ima vsled tega škodo, ga mora rudnik odškodovati; 
ako ima pa morda celo dobiček, mu pa še to lahko 
izpodleti.

Z ozirom na navedeno je pač jasno, da mora 
spoznati rudniški interesent ščasoma tudi poglavitne 
načine rudotrebitve; če ne več vsaj toliko, kolikor se 
tiče to njegovega rudnika. V ta namen nastopne 
splošne črtice. (Dalje prih.)

Društvo slovenskih trgovskih potnikov.
K društvu slov. trgovskih potnikov je pristopilo kot

podporni člani že lepo število slovenskih trgovcev. — Je pa še 
mnogo slov. trgovcev in trgovskih podjetij, ki jih pogrešamo v 
naših vrstah, zato prosimo, da bi prijavili svoj pristop društvu.
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Članarina podpornega člana znaša letno samo 12 K.
Razen trgovcev so pristopili k društvu tudi naslednji hote

lirji, restavraterji oz. gostilničarji:
Lavoslav B u č a r, . gostilničar v Kostanjevici; Ivan Benčina, 

gostilničar v Starem trgu pri Ložu; Fran Didič, hotelir pri kroni 
v Idriji; Makso Domicelj, trgovec in hotelir, Rakek; Karel 
Dolenc, trgovec in gostilničar v Železnikih; Fran Fajdiga, 
gostilničar v Sodražici; A. Gaberšček, hotel pri „Zlatem jelenu“, 
Gorica; Ivan Kenda, hotelir „Tivoli“ v Ljubljani; Franjo Krva- 
rič, hotelir „Klotilde“ v Cirkvenici; Fran Nemec, trgovec in gostil
ničar v Nabrežini; Franjo Paternost, „Narodni hotel“ v Postojni ; 
J. Planinšek, hotel pri „Belem volu“ v Celju; Ivan Sapi j a, 
hotelir v Šturjah; Franjo A. Schmidt, hotel pri „Janjetu“, Zagreb; 
J. Seidl, hotel „Triglav“ v Boh. Bistrici; Ferd Scala, hotel 
„Bonavia“ v Reki; Feliks Tribuč, hotel „Avstrija“ v Mozirju; 
Josip Vilic, hotelir v Ilirski Bistrici; I. Vrinšek, hotel „Man
gart“ na Bledu; Josip Z ure, gostilna „pri Stemburju“ v Kandiji 
pri Rudolfovem; J. Pečenko, kavarna „Central“ v Gorici.

Zahvaljujemo se tem potom vsem omenjenim podpornikom 
za naklonjenost, katero nam izkazujejo s svojim pristopom. — 
Vsem rednim članom pa priporočamo najnujneje, da posečajo na 
svojem potovanju le hotele in restavracije naših podpornih članov.
— To je naša dolžnost. Netaktnost in nehvaležnost bi bila od nas, 
ako bi gg. tovariši obiskovali druge hotele, kakor one naših pod
pornih članov.

Dovolj pa je še krajev, v katerih nimamo v hotelirjih, 
restavraterjih oz. gostilničarjih podpornikov. — Zato poživljamo s 
tem vse gg. tovariše, naj pridobivajo podporne člane, ter te potom 
prijavnic, ki so vsakemu članu na razpolago, naznanijo društvu. — 
Nobenega kraja ne bi smelo biti, kjer ne bi imeli svojih podpornih 
članov. — Na delo gg. tovariši! Odbor.

Odbor društva slovenskih trgovskih potnikov je imel 
20. pr. m. sejo, na kateri se je na predlog g. predsednika konsti
tuiral informacijski odsek, ki naj to važno trgovsko zadevo čim- 
prej pokliče v življenje, — in se je že začelo s predpripravami, 
ter se bodo dale v ta namen tiskati dotične tiskovine, katere naj 
gg. člani čimprej izpolnjene vrnejo, ker bo itak ogromnega dela z 
registrom. — G. Armič je predlagal, da naj se stopi v dogovor s 
slavnim bratskim društvom „Merkurjem“ radi volitev v pomočniški 
odbor trgovskega gremija, kar se je tudi zgodilo, ter se je slavno 
društvo povoljno odzvalo radi zastopstva v tej korporaciji. — G. 
Sevar predlaga, naj se čimprej ustanovi posredovalni odsek za 
službe, ter se je nato takoj konstituiral dotični odsek in so v njem 
gg. Domicelj, Remic, Sevar, Vidic, Pleterski in g. Armič kot pred
sednik. — Posredovalni odsek je že začel delovati in se obrača na 
gg. člane, naj društvu naznanijo ev. prazna mesta, da jih zamore 
posredovalnica tem lažje in hitreje naznaniti gg. članom, ki iščejo 
ev. ki žele premeniti svoja mesta. — Ravnotako se obračamo na 
gg. veletrgovce, da se izvolijo posluževati naše posredovalnice, 
ter jim bode društvo šlo v vsakem oziru z vsemi podatki na roko.
— Društvu je zopet pristopil 1 redni in 2 podporna člana, ter je 
upati, da bodo do prihodnjega občnega zbora že vsi slovenski 
trgovski potniki člani tega velevažnega društva. — Na predlog 
g. Sevarja pristopi društvo kot član k bratskemu društvu „Merkur“.

*

Posredovalnica društva slovenskih trgovskih potnikov:
Išče se potnik manufakturne stroke, ki bi potoval po Kranjskem, 
Primorskem, Hrvatskem, Dalmaciji in južnem Tirolskem. Ponudbe 
sprejema „Društvo slov. trgovskih potnikov“.

Raznoterosti.
Občni zbor pomočniškega zbora gremija trgovcev v 

Ljubljani se je vršil 7 t. m. v „Merkurjevih“ prostorih v „Narodnem 
domu“. Zborovanje je bilo jako živahno in nepričakovano številno 
obiskano. Zastopano je bilo celo ženstvo s 14 članicami. Načelnik 
g. K. Tekavčič je otvorivši zborovanje pozdravil udeležence in 
predstavil zastopnika oblasti komisarja g. Semena. Najprvo je 
prečital zapisnikar g. Ivan Vovk zapisnik zadnjega občnega zbora. 
O delovanju pomočniškega zbora je poročal g. Ivan Volk. Po
močniški zbor je dosegel, da se zapirajo železninske trgovine ob 7. 
zvečer, kar bi bilo umestno, da se uvede v kratkem tudi pri vseh 
ostalih trgovinah. Zbor je nadalje prosil gremij, da uredi zapiranje 
trgovin na ta način, da se odpirajo vse trgovine celo leto ob 7. 
zjutraj, zapirajo pa poleti ob 8., po zimi ob 7. zvečer. Ker je gremij 
po novem obrtnem zakonu opravičen glede tega sklepati, je upanje, 
da izda tudi deželna vlada v kratkem tozadevne odredbe. Dalje je 
poročevalec omenil penzijsko zavarovanje za zasebne uslužbence, 
katero je stopilo v veljavo z novim letom. Ker določbe tega za
varovanja ne odgovarjajo povsem zahtevam pomočnikov, izjavi zbor, 
da se pridruži vsem tozadevnim akcijam v zboljšanje in uresničenje 
te uvedbe. Upati je, da se s prihodnjim letom tudi uredi delavni 
čas, določi opoldanski počitek, počitnice In plača za čas vojaških 
orožnih vaj. O tem načrtu se že razsoja in obravnava v socijalno 
političnem odboru državnega zbora. Za ta zakon so vse merodajne 
stranke in ga tudi dosežejo, če ne prekrižajo ciljev kaki izredni 
dogodki. Pomočniški zbor je vedno energično zastopal želje na
stavljencev, kolikor mu je bilo pač to v njegovem delokrogu možno. 
Poročilo se je z živahnim odobravanjem potrdilo. Zanimiva je bila 
volitev načelnika, podnačelnika in odbora. Ker je v zadnjem času 
nastala v odboru nasprotna stranka, in se je videlo, da je ta stranka 
napela in izigrala vse sile, ter poklicala na pomoč ženstvo, da vrže 
ves odbor, se je sklenilo voliti po listkih. Nastop opozicije 
bi bil hvale vreden, da se gre samo za stanovske koristi, saj 
opozicija poživi vsako družbo. Toda ta opozicija ne izvira iz 
stanovskih nagibov nego ima svoje ozadje v „Unionu“. Oddanih 
je bilo 150 glasovnic. Konstatiralo pa se je, da so bile glasovnice 
opozicije v nasprotju z 9. točko pomočniškega reda, torej neve
ljavne. Zastopnik oblasti je zato razveljavil volitev. Ker so med 
skrutiniranjem zapustile zborovanje ženske članice in ž njimi mnogo 
članov, se je volitev odbora kakor razsodišča odgodila. Se pred 
volitvijo se je g. Tekavčič zahvalil za izkazano mu zaupanje, po
hvalil požrtvovalno delo g. zapisnikarja Volka in vočigled obilemu 
zasebnemu poslu odklonil vsako nadaljno izvolitev. Kdaj bo vo
litev, se pravočasno razglasi. „Slov. Narod".

Opozarjamo na današnji oglas „Kolinske tovarne za 
kavne primesi“, o katerih podajamo naslednje poročilo, da se
znanimo slovensko javnost s tem slovanskim podjetjem. Kolinsko 
tovarno za kavne primesi je poklical v življenje arhitekt Č. Krička, 
ki je že leta 1894. izdelal vse priprave za ustanovitev te tovarne, 
kakor tudi za zgradbo sušilnic za cikorijine korenine. Leta 1895. 
je bila dograjena nova tovarna v Kolinu in sušilnica v Rečianih in 
istega leta se je že pričelo z izdelovanjem in razpečavanjem Ko
linske cikorije. Mlado podjetje se je moralo v početku svojega 
obstanka boriti z raznimi težkočami, kajti tudi na Češkem je še 
pri večini konzumentov vladalo napačno mnenje, da slovanski iz
delek po svoji kakovosti ne more dosegati nemških izdelkov. 
Vztrajnosti ustanoviteljev pa se je vendar posrečilo polagoma 
pospešiti razvoj podjetja in pridobiti stalen krog odjemalcev za 
slovanski izdelek. Zanimanje za to podjetje se je nepričakovano 
pomnožilo, ko se je leta 1898. pretvorilo podjetje v delniško družbo 
češkomoravskega trgovstva s temeljno glavnico 600.000 K. Ra- 
pidno se množeči promet je primoral družbo, da je ustanovila
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podružnično tovarno v Prostjejovu na Moravskem, v kateri namen 
je bila izdana nova emisija delnic v znesku 400.000 K. Obe to
varni se nahajati danes v najživahnejšem obratu in nemški konku
renci je bil z dosedanjimi imenitnimi uspehi tega podjetja zadan 
občuten udarec. Letos je napravila družba v svojem razvoju 
pomemben korak naprej s tem, da je od g. Ivan Jelačina kupila 
tvrdko in varstveno znamko „Prve jugoslovanske tovarne za kavne 
surogate v Ljubljani“ ter se tako približala narodnemu trgovstvu 
na slovanskem jugu. Delniška glavnica je bila za prve potrebe 
zopet zvišana za 200.000 K, katere delnice so bile določene v 
nakup slovenskim, hrvatskim in srbskim trgovcem. V Ljubljani 
sezida družba še v tekočem letu popolnoma novo po najmoder
nejšem načinu urejeno tovarno, tako da postane Kolinska tovarna 
za kavne primesi podjetje vsega slovanskega trgovstva in tudi v 
naših krajih doseže ono stopnjo v tej industriji, ki jo zavzema 
dosedaj nemška konkurenca. Podjetju, ki prinese v Ljubljano no
vega gospodarskega napredka, želimo na slovanskem jugu najbolj
šega uspeha ter njega izdelke vsem slovenskim rodbinam najtopleje 
priporočamo. *

Novosti v brzojavnem prometu. S 1. julijem t. 1. je stopilo 
v brzojavnem prometu precej važnih novosti v veljavo; omenjamo 
v kratkih besedah najvažnejše. V besedilo brzojavk, ki se odpo
šiljajo v kakem občevalnem jeziku, se smejo odslej poleg dosedaj 
dovoljenih okrajšav (trgovske znamke, znaki mednarodne signalne 
knjige itd.) privzeti tudi dogovorjeni naslovi in borzni kurzi, ne da 
bi se brzojavko smatralo za šifrirano. Določila glede rabe dogo
vorjenega jezika (šifre) v brzojavnem besedilu, so se izpopolnila v 
tem, da morajo obstajati besede, bodisi resnične ali umetno se
stavljene, iz zlogov, ki se izgovarjajo v kakem navadnem jeziku 
in sicer v nemškem, angleškem, španskem, francoskem, holandskem, 
italijanskem, portugalskem ali latinskem. Črke z akcentom kakor 
ä, a, é n, ö, ü ne smejo biti v takih brzojavkah. Te črke tudi niso 
dovoljene v šifriranih brzojavkah. Besedilo brzojavk v dogovorjenem 
jeziku ali šifrah sme obstajati iz arabskih številk, iz posameznih 
črk ali zlogov, vendar se pa črke in številke v eni in isti skupini 
ne smejo rabiti. Novovpeljan za dostavljanje ponoči je „nuit“ pred 
naslovom, vsled katerega se mora brzojavka takoj dostaviti. Pri 
brzojavkah v dogovorjenem jeziku se šteje vsak posamezen znak 
in tudi vsako ločilo, apostrof in vezaj kot posamezna beseda in je 
torej za vsak znak plačati pristojbino.

Društvene vesti.
Ustanovni občni zbor podružnice našega društva v 

Kranju bo v nedeljo, dne 25. julija ob 2. popoldne v notranjih 
prostorih gospe Marije Mayerjeve. Dnevni red je sledeči: 1.) Na
govor predsednika pripravljalnega odbora. 2.) Čitanje pravil. 3.) Spre
jemanje članov. 4.) Volitev odbora. 5.) O namenih slov. trgovske 
organizacije in delokrogu društva „Merkur“. Govori gosp. dr. Fran 
Windischer. 6.) O poglavitnih postavnih določilih za detajlne 
trgovce. Govori g. dr. Rudolf Marn. 7.) Slučajnosti. Ob 5. popoldne 
se vrši na vrtu gospe M. Mayer veselica s sodelovanjem pevskega 
zbora slov. trg. društva „Merkur“ iz Ljubljane in slavnega orkestra 
„Sloga“ iz Kranja. Šaljiva pošta. Srečolov. Vstopnina 50 vinarjev. 
Ko priobčujemo vest o ustanovitvi podružnice, vabimo člane in 
prijatelje društva, da se zbora in veselice v prav obilem številu 
udeleže. Posebno naj bodeta vsa Gorenjska in Ljubljana res častno 
zastopani.

*
Prodaja kavnih surogatov v prid zakladu za „Trgovski 

dom“ in „Podporni zaklad“ slov. trg. društva „Merkur“. Kakor že

obče znano, je prešla s 1. majem t. 1. „Prva jugoslovanska tovarna 
za kavne surogate v Ljubljani“ v last „Kolinske tovarne“, ki vodi 
kupljeno podjetje začasno v sedanji tovarni, hkratu pa zida v 
Ljubljani novo moderno tovarno. Do sedaj je imelo naše društvo 
z g. Jelačinom pogodbo, glasom katere je prispeval za vsakih. 100 kg 
prodanih surogatov gotovih vrst 1 K za „Trg. dom“ oziroma za 
„Podporni zaklad“. Pogodba z lastnikom „Jugoslovanske tovarne“ 
gosp. Jelačinom se je z istim momentom, ko je stopila pogodba s 
„Kolinsko tovarno“ v veljavo, razveljavila. Dosedanji zistem da so 
se izdajali kontrolni kuponi, se je opustil in se je pri novi po
godbi našel nov modus ter se je določila pavšalna letna vsota, 
katero bosta dobivala v dveh letnih obrokih „Trg. dom“ oziroma 
„Podporni zaklad“. Kontrolni kuponi, se ne bodo, kakor smo že 
prej omenili, več izdajali. Pri tej priliki se odbor zahvaljuje go
spodu Jelačinu za njega naklonjenost, točnost in vestno izstavljanje 
kontrolnih kuponov ter konštatuje da v pogodbeni dobi ni bilo niti 
najmanjšega nesporazumljenja med nami in g. Jelačinom. G. člane 
in prijatelje društva pa vabimo, da odslej ravno tako marljivo 
prodajajo in vpeljujejo priznano izborne kavne surogate novega 
domačega podjetja, „Kolinske tovarne“.

*
G. Ivan Jelačin je izročil našemu društvu zadnji prispevek 

od prodanih kavnih surogatov za čas od 1. januarja do 31. maja t. 1. 
K 444 80 h.

*

Čeke so poslali: L. Ditrich, Postojna; Jos. Lui n, Trst; 
C. Menardi, Ljubljana; A. A. Mlekuž, Bovec; J. Perdan, 
Ljubljana; Fr. Skušek, Metlika; Ivan Šel e k er, Šmartno pri 
Litiji, R. Tory, Ljubljana, M. Žmavc, Rajhenburg.

Člane pevskega zbora hrvaškega trgovskega društva 
„Merkur“ v Zagrebu, ki so se udeležili „Slavčeve“ 25 letnice, je 
pevski zbor našega društva dne 27. julija pogostil. Na sestanku, 
ki so se ga udeležili tudi naši člani v obilem številu, je pozdravil 
drage nam brate gosp. Golob, izrekajoč željo, da bi se prijateljske 
razmere med našim in hrvaškim društvom še bolj utrdile s tem, 
da bi tako mi hrvaške brate kakor hrvaški bratje nas češče posečali. 
Zahvalil se je predsednik Merkurjevega pevskega zbora iz Zagreba 
g. Kossär, dalje je govoril še g. Volk o skupnih ciljih in med
sebojnem podpiranju. Nato se je razvila neprisiljena prosta zabava, 
pri kateri sta hrvaški in naš pevski zbor zapela več zborov. Dne 
28. zvečer so se zopet sestali naši člani s Hrvati. V družbi je 
vladala prava bratska ljubezen, vse je bilo res zadovoljno in nav
dušeno. Upamo, da se je s tem napravil lep korak k vedno ožjemu 
stiku z bratskim hrvaškim društvom.

*
f Umrl je dne 27. junija g. Ernst Perdan, družabnik ene 

najstarejših slovenskih tvrdk J. Perdan v Ljubljani. Sprevoda k 
večnemu počitku se je udeležila poleg drugih krogov trgovina v 
mnogobrojnem številu. Naš pevski zbor se je od blagega rajnika 
poslovil s tem, da mu je zapel zadnji pozdrav pred hišo žalosti 
in na grobu. Bodi vrlemu možu, ki smo ga prerano izgubili iz 
svojih vrst, zemljica lahka in ohranjen blag spomin !

•j" Umrl je 9. julija dolgoletni član našega društva gospod 
Karel Lenče, veletržec z vinom in posestnik na Laverei. Pogreba 
se je udeležilo ljubljansko trgovstvo v obilem številu. Med udele
ženci je bil tudi naš pevski zbor, ki je zapel pred hišo žalosti in 
pred kapelico, ki vodi na pokopališče, dve žalostinki. Bodi vrlemu 
rodoljubu, ki je bil v trgovskih krogih dobro znan in čislan, 
zemljica lahka!
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Trgovski koledar za leto 1910. Kakor vsako leto bo izdalo 
naše društvo tudi tekoče leto svoj koledar. Redakcijski 'odsek je 
imel že več sej, v katerih je določil vsebino koledarju. Tvarina je 
že zbrana ter se bo oddal koledar v kratkem tiskarni. Potrudili 
smo se tudi to pot podati koledar javnosti z izvrstno vsebino, 
tako da bo ta koledar vreden sovrstnik koledarjev, ki smo jih do 
sedaj izdali. *

Izkaz posredovalnice slovenskega trgovskega društva 
„Merkur“ v Ljubljani. Sprejmo se : 5 knjigovodij, 4 kontoristi, 
4 knjigovodje, 10 pomočnikov mešane stroke, 6 pomočnikov ma
nufakturne stroke, 5 pomočnikov špecerijske stroke, 1 pomočnik 
galanterijske stroke, 2 blagajničarki, 5 kontoristinj in 15 prodajalk. 
Službe išče: 4 knjigovodje, 3 kontoristi, 2 poslovodja, 2 potnika, 
30 pomočnikov mešane stroke, 2 pomočnika železninske stroke, 
3 pomočniki manufakturne stroke, 6 pomočnikov špecerijske stroke, 
2 pomočnika modne in galanterijske stroke, 9 kontoristinj, 11 bla
gajničark in 11 prodajalk. — Posredovalnica posluje za delodajalce 
in člane društva popolnoma brezplačno, za druge pa proti majhni 
odškodnini.

Trgovsko-obrtno zadrugo v Ljubljani, naš novo
ustanovljeni kreditni zavod, priporočamo trgovcem 
in obrtnikom za nalaganje denarja, za inkaso, za 
denarna nakazila in vsakovrstne kreditne posle. 

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.

Književnost.
Engelbert Gangl: Zbrani spisi za mladino 1. Natisnila 

„Učiteljska tiskarna“ v Ljubljani. Založiio „Društvo za zgradbo 
Učiteljskega konvikta“. Cena 1 K, s poštnino 16 h več. Lično 
knjižico, v kateri je zbral dobro poznani pisatelj, celo vrsto lepih 
povesti, prav toplo priporočamo.

*

Slovenska visoka šola v Ljubljani. Napisal Mirko Černič. 
Cena 30 v, po. pošti 33 v. Dobiva se pri pisatelju na Hrušici, p. 
Jesenice. To brošuro je državno pravdništvo zaplenilo, toda bila je 
vsled interpelacije poslanca Hribarja imunizirana. Knjižica popisuje 
za Slovence neznosne in za kulturno državo škandalozne razmere 
na avstrijskih visokih šolah in navaja pota, po katerih bi bilo 
možno priti do končne rešitve slov.. vseučiliškega vprašanja — do 
slovenske visoke šole. Prav toplo priporočamo.

Narodnogospodarski vestnik
I. in II. letnik po 8 kron

Slovenski trgovski vestnik
letnik 1904. do 1908.

aza «sem.» S lii*on se dobi pri

Slovenskem trgovskem društvu Jerkur“ v Ljubljani.

Kolinska tovarna za kavne primesi
v Ljubljani

priporoča slovenskim rodbinam

„Kolinsko“, „Zvezdno“ in 
„Ciril-Metodovo“ cikorijo.









SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega 
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.

Letnik VI. V Ljubljani, dne 15. avgusta 1909. Št. 8.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Ustanovitev prve podružnice siov. 
trgovskega društva „Merkur“ v Kranju.

Gorenjsko trgovstvo je praznovalo 25. julija t. 1. 
velik pomemben dan. V Kranju se je ustanovila po
družnica našega društva, o kateri le želimo, da bi svoj 
delokrog razširila po celem Gorenjskem. Na ustanovni 
občni zbor je došlo večina trgovcev in trgovskih so
trudnikov iz Kranja in okolice, kot gostje je bilo na
vzočih tudi okrog 40 Merkurjevih članov iz Ljubljane. 
Predsednik pripravljalnega odbora g. Janko Sajovic 
je otvoril zborovanje ter pozdravil zastopnike osred
njega odbora, dalje svetnika trgovske in obrtniške 
zbornice gosp. Vinka Majdiča, deželnega poslanca 
C. Pirca in pozneje došlega svetnika trgovske in 
obrtniške zbornice g. L. Fiirsagerja iz Radovljice. 
Povdarjal je, da snujemo danes važno strokovno orga
nizacijo, katere namen je družiti in izobraževati trgovce 
in nastavljence na Gorenjskem. V nadaljnem govoru 
se je oziral na zgodovino trgovine ter prišel na da
našnji trgovski konkurenčni boj, ki sili slovenske 
trgovce, da se oklenejo trgovske organizacije, da ne 
zaostanejo za drugimi narodi. Pred nedavnim časom 
so še prvačili Angleži in Francozi v trgovini — Nemci 
so bili needini in veliko zadaj — danes pa stoje tudi 
Nemci kot enakovredni na strani prvoimenovanih na
rodov. Slovenska trgovina se je začela šele v zadnjem 
času razvijati in zavzema danes že lepo mesto, ravno 
zato, ker se je kolikortoliko že osamosvojila. Treba 
nam je pa še veliko dela in tesne združitve, kar bomo 
dosegli v stanovski organizaciji, kjer bomo šefi in na
stavljenci stali ramo ob rami ter skupno delali.

Nato so se čitala pravila in brez ugovora spre
jela. K podružnici je pristopilo takoj 55 članov, med 
njimi dva ustanovnika z zneskom po 200 K, in sicer 
gg. V. Majdič in Fr. Omersa star., kar se je z 
velikim odobravanjem vzelo na znanje.

Pri volitvi odbora je bil z vsklikom in velikim 
navdušenjem izvoljen za predsednika starosta kranj
skih trgovcev g. Fran Omersa star., za odbornike pa 
iz vrste samostojnih trgovcev: Chrobath Fr. star., 
Majdič Joško in Sajovic Janko ; iz vrste nastavljencev

pa gg. : Cvar Josip, Duller Vekoslav, Petek Mijo in 
Sedej Rado.

O potrebi in namenih trgovske organizacije 
in o delokrogu trgovskega društva „Merkur“ je 
govoril g dr. Fran Windischer. Povdarjal je pred
vsem veselje osrednjega odbora, da se je prva po
družnica ustanovila v Kranju, čestital pripravljalnemu 
odboru na srečno izvedenih pripravah in zatrdil, da 
bo osrednje društvo zaslanjalo podružnico drage volje 
ob vseh prilikah. Nato je razpravljal o organizaciji, ki 
je potrebna iz stanovskih, narodnopolitičnih in na- 
rodnovzgojevalnih razlogov ter povdarjal važnost krep
kega trgovstva za razvoj slovenskega naroda. Dalje je 
očrtal delokrog trgovske organizacije „Merkur“ in na
vajal ugodnosti, ki jih daje trgovcem in sotrudnikom. 
Govor je bil sprejet z navdušenim odobravanjem.

Naslednji predavatelj g. dr. Marn se je z ozirom 
na pozno uro omejil le na poglavitne izpremembe 
obrtnega reda z zakonom z dne 5, februarja 1907, s 
katerim se za samostojno izvrševanje trgovine z me
šanim, špecerijskim, materijalnim in kolonijalnim bla
gom zahteva dokaz sposobnosti ter razložil in pojasnil 
tozadevne izpremembe.

Z ozirom na ta izvajanja je predlagal g. R. Sedej 
naslednjo resolucijo: „Današnji zbor skleni: C. kr. 
deželna vlada se prosi, naj podrejenim c. kr. okrajnim 
glavarstvom ukaže, da v polnem obsegu vpoštevajo 
določbe nove obrtne novele ter brez popolnih dokazov 
strokovne usposobljenosti ne dovoljujejo izvrševanja 
trgovin mešane in špecerijske stroke. V vseh količkaj 
dvomljivih slučajih je zaslišati mnenje trgovske in 
obrtniške zbornice v Ljubljani, ki naj v vsakem slučaju 
zasliši ljubljanski gremij trgovcev kot edino strogo 
stanovsko zadrugo na Kranjskem.“

Dalje je g. Sedej tudi predlagal še eno resolu
cijo : „Ker se vrši drugo leto desetletnica slov. trgov
skega društva „Merkur“, izreka današnji zbor željo, 
da se o tej priliki vrši IL vseslovenski trgovski kon
gres, na katerem naj se tudi nastopi z zadostnim 
materijalom, da vendar dosežemo višjo slov. trgovsko 
šolo v Ljubljani.“ Obe resoluciji sta bili z navdušenjem 
sprejeti.

8
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Pri slučajnostih je prvi govoril deželni poslanec 
g. Ciril Pirc, ki je izrazil veselje na ustanovitvi po
družnice, za katere uspešno delovanje je porok novo
izvoljeni odbor. Stojmo si zvesto ob strani in dosegli 
bomo uspehe. Pred vsem nam je treba pouka, zato 
apelira na osrednji odbor, da bo kakor danes dal na 
razpolago predavatelje ter tudi drugače vedno stal pri 
izobraževalnih namenih podružnice le-tej na strani.

G. Vek. Duller je priporočal, naj se na II. vse
slovenskem trgovskem kongresu poroča tudi o nastav
ljanju in podpiranju trgovcev v obmejnih krajih.

Predsednik g. J. Saj o vic je tudi toplo priporočal 
ta predlog ter se vsem, ki so pripomogli, da se je 
današnje zborovanje tako častno vršilo, presrčno za
hvalil. Zahvalo je izrekel tudi pevskemu zboru „Merkur“ 
iz Ljubljane in salonskemu orkestru „Sloga“ iz Kranja 
za sodelovanje pri veselici. Nato je zaključil občni zbor.

Ob peti uri se je nato vršila veselica, ki jo je v 
društvene namene priredila podružnica. Obširni vrt in 
dvorišče gospe Majerjeve sta bila natlačeno polna in 
udeležilo se je veselice vse kranjsko meščansvo s svo
jimi rodbinami, na čelu mestni župan gosp. cesarski 
svetnik Savnik. Kranjski orkester „Sloga“ je izborno 
sviral koncertne točke ter žel veliko in zasluženo hvalo 
za izvrstno proizvajanje. Istotako navdušeno so bili 
sprejeti nastopi pevskega Zbora slov. trgovskega društva 
„Merkur“ iz Ljubljane, pri katerih sta se zlasti odlikovala 
kot solista gg. Fr. Rus in J. Jež v pesmih „Naša 
zvezda“ in „Gorski kraj“. Pri srečolovu so se trudile 
ljubke gospodične ter razpečale vse številke. Tudi 
šaljiva pošta je imela mnogo opravila, saj so se je 
posluževali podaniki boga Merkurja, ki se je gotovo 
veselil tolikega prometa.

Res s krasnim začetkom se je uvedla nova po
družnica in le želimo, da bi se tako uspešno in navdu
šeno tudi v bodoče razcvitala v korist in napredek slo
venskega trgovstva. Naprej, slovenski Merkur!

Trgovska in obrtniška zbornica za 
Kranjsko.

Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko je 
imela dne 16. julija 1909 pod predsedstvom svojega 
predsednika gospoda Josipa Lenarčiča, redno 
javno sejo, katere se je udeležilo 19 zborničnih članov. 
Otvorivši sejo je predsednik imenoval za verifikatorja 
zapisnika zbornična člana gg. RohrmanainSamasso. 
Nato je pozdravil novovstopivšega zborničnega člana 
g. Zorca. Ko se je zapisnik prejšnje seje odobril, je 
predsednik naznanil, da se je po dolgotrajnem posre
dovanju posrečilo urediti zadovoljivo vprašanje 
glede železniških tarif za testone intavo- 
lete. Železniško ministrstvo je namreč dovo

lilo, da se za prevažanje teh predmetov po 
tarifu določeno zaračunavanje 10% voz- 
ninskega pribitka v interesu pospeševanja 
eksporta izpregleda v prometu v Trst. 
Obširno poslovno poročilo za čas od zadnje seje se je 
odobrilo. Zbornični član g. Ivan Kregar se je na to 
oglasil k besedi in protestiral v imenu svojih somiš
ljenikov, da predsednik ni sklical izredne javne seje, 
katero je zahtevala tretjina zborničnih članov. Na to 
je izrekel začudenje, da se zbornična deželna poslanca 
nista odzvala vabilu, prisostvovati seji ter stavil predlog, 
da jima zbornica izreče svoje ogorčenje in nezaupanje.

Predsednik odgovori, da je njegovo priprav
ljenost sklicati javno sejo razvideti iz korespondence. 
Seja se zategadelj ni sklicala, ker g. Kregar ni označil 
z zadostno jasnostjo razpravnih predmetov. Zbornič
nima poslancema ne more ničesar predpisovati. Ona 
zastopata mnenje, da je zbornica poučena o razpravah 
v deželnem zboru in da vabilo ni izšlo iz namena, da 
bi se o razpravah v deželnem zboru stvarno razprav
ljalo. Po nekaterih opazkah zborničnih članov g. Ivana 
Kregarja in g. Ivana Hribarja odredi predsednik, da se 
bo o predlogu g. Kregarja, ki ga smatra za nujni 
predlog, razpravljalo po' končanem dnevnem redu.

Po poročilu zborn. tajnika g. dr. Viktorja Mur
nika je zbornica dovolila deželni zvezi za tujski 
promet podporo v znesku 600 K, nadalje učiteljem, 
ki se udeleže komercijalnega tečaja na umetno obrtni 
strokovni šoli, subvencijo 200 K. Zbornica je sklenila 
pristopiti kot član k avstrijskemu orijentskemu društvu 
in sklenila za strokovno nadaljevalno šolo v Št. Vidu 
prispevati letni znesek 100 K.

Zbornica je na to sprejela predlog zborn. člana 
g. Kregarja, da se priporočd uvedba brzojavne 
službe pri poštnem uradu št. 6 v Ljubljani. Potem je 
sprejela predlog istega predlagatelja, da je prositi 
poštno ravnateljstvo, naj pomnoži število poštnih nabi
ralnikov v Vodmatu in na Martinovi cesti ter njegov 
nadaljni predlog, da se uredi raznašanje in pobiranje 
pisem na Martinovi cesti.

Zbornični član g. Tomo Pavšler je govoril o 
potrebi podržavljenja poštnega urada v Kranju in je 
zbornica sklenila, zaprositi poštno ravnateljstvo, da 
čimprej izvede erariziranje tega poštnega urada, ki 
ima jako številen promet.

Zbornica je na to razpravljala o predlogu zborn. 
člana g. Kamila Pammerja, da je pozvati vlado, 
naj za dobo treh mesecev razveljavi carino 
na žito, z ozirom na visoke žitne cene. Ko 
je predlagatelj predlog utemeljil, je zbornica predlog 
soglasno sprejela.

Na to je zbornica sprejela nujni predlog zborn. 
člana g. dr. Edvina Ambrositscha, ki meri na to, 
da se ne privoli diferenciranje občinskih doklad na
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pridobnino v Ljubljani. Proti temu predlogu je govoril 
zborn. član g. Ivan Hribar, povdarjajoč, da je predlog 
nazadnjaški, škodljiv večini zborničnih volilcev in 
nesocijalen. Vsa večja mesta z lastnim statutom so 
diferenciranje doklad že izvedla. Nameravana izpre- 
memba § 40 občinskega reda bi razbremenila naše 
trgovce in obrtnike, pritegnila pa v občutnejši meri 
železnice in velika akcijska podjetja.

Predsednik je na to prekinil sejo v svrho 
posvetovanja. Otvorivši zopet sejo, je izjavil, da pride 
na razpravo predlog g. Ivana Kregarja, da se izreče 
nezaupnica gg. deželnima poslancema. Narodno- 
napredni zborn. člani so med tem zapustili razpravno 
dvorano.

Zborn. član g. Ivan Kregar je izrazil svoje 
začudenje, da člani zbornične večine zapuščajo sejo. 
Na to utemeljuje svoj predlog glede poslancev.

Predsednik naznani, da smatrajo narodno- 
napredni člani zbornice postopanje deželnih poslancev 
za popolnoma pravilno in da jima v polni meri zaupajo. 
V njih imenu mu je izjaviti, da smatrajo vsako nadaljno 
razpravljanje o tem predlogu za odveč, ker ima predlog 
edini namen, izkoristiti slučajno odsotnost nekaterih 
narodno-naprednih zborn. članov.

Sledilo je glasovanje, in je bil predlog sprejet.
Zborn. član g. Josip Hafner predlaga, da se 

zbornica zavzame pri železn. ravnateljstvu v Trstu za 
to, da se čimprej napravi in prometu izroči 
mostna tehtnica na postaji v Škofji Loki, 
katero interesentje že eno leto na svojo škodo pogre
šajo. V zmislu predloga g. predsednika poveri zbornica 
zborn. tajnika g. dr. Frana Windischerja, da o tej 
zadevi osebno intervenira pri železniškem ravnateljstvu 
v Trstu.

Na to sklep seje ob 7. uri zvečer.

Praktiška geologija.
Dr. Karel Hinterlechner (Dunaj).

(Dalje.)
VIII.

Kakor smo že omenili, gre pri trebitvi za to, da 
ločimo pred vsem razne kemične snovi, in da združimo 
snovno enaki materijal. Obenem moramo skrbeti, da 
dobe elementi iste snovi tudi približno enako velikost, 
da ni poleg velikih skal sam droben mel. Po eni strani 
torej ločitev, po drugi pomnožitev ali koncentracija.

Kako naj to dosežemo, zavisi od načina, kakor 
se je zrasla ruda z brezrudnim materijalom; splošno 
pa velja, da moramo zdrobiti vso snov tem drobneje, 
čim manjša so rudnina zrna. Poglavitne metode 
so tele:

1. Trebitev suhim potom. Iz materijala, 
kakršnega dobimo iz rudnika, izberejo navadno ženske

najprej vso čisto snov, to se pravi one kose, ki zado
stujejo sami po sebi vsem zahtevam, ki jih stavijo 
kupci. Nekaj ostalega materijala razbijejo (ženske ali 
mladoletni delavci) s kladivi ; rabna snov se potem 
zopet izbere, z ostankom se pa postopa, kakor bomo 
navedli pozneje, pri trebitvi mokrim potom. Snov, 
kakor jo dobimo neposredno iz zemlje, je neizogibno 
vedno nesnažna; zato jo morajo, predno jo izbirajo, 
oprati. Sicer bi sploh ne ločili snovi od snovi. Da od
stranijo obenem s tem delom tudi kar največ mogoče 
brezrudnega materijala, se razume menda samo ob sebi.

Navedenim potom dobe torej: 1. čisto, pogojno 
prodano rudo, 2. precej brezrudnega materijala in 3. 
rudo, ki je še nadrobljena v nerabni snovi. Poslednjo 
otrebijo pozneje mokrim potom, kakor tudi ves pod- 
rudek (Grubenklein); to je drobiž, ki ga dobe kot 
takega že iz jame.

Včasih se poslužujejo — toda zelo redko in le, 
če nimajo vode silnega prepiha, da jim loči iz zdrob
ljenega mela rabni materijah Tudi centrifugalna sila 
pride tu pa tam v poštev.

Pogojno ni mogoče ločiti rud med seboj odnosno 
od brezrud mokrim potom tudi če razpolagamo z 
vodo. Tedaj se poslužujemo sledeče rudninske last
nosti. Na nekatere rude učinkuje elektromagnet 
privlačno, druge pa odbija; na brezrude sploh ne 
učinkuje ali pa le prav slabo. Kot izgled služita lahko 
jeklenec in cinkova svetlica. Neprijetno je pri tem, da 
se more vso snov stolči v droben mel. Ker mora pa 
imeti železna ruda, ko jo plavijo, razmeroma veliko 
obliko, jo morajo po separaciji briketovati, da jo za- 
morejo sploh rabiti.

2. Trebitev mokrim potom, tu mislimo 
pred vsem metodo, ki se poslužuje le naravne čiste 
vode. Njen princip temelji na tem-le:

Težo enega kubičnega centimetra kakega telesa 
imenujemo njegovo svojstveno ali specifično 
težo. Ta je kakor pri vsakem telesu tako tudi pri 
vsaki rudnini drugačna, kar nam ovaja pravzaprav že 
navedeni termin sam po sebi. Ako imamo več različnih 
snovi, katerih specifične teže se razlikujejo zadostno 
med seboj, tedaj nam je le še skrbeti, da imajo vse 
tozadevne snovi vsaj približno enako velikost. Ako 
zadostimo tem pogojem, tedaj smo v stanu ločiti po
samezne rudninske snovi mehaniškim potom, kakor 
bomo opisali pozneje.

Obenem s tem načinom trebitve smemo raztol
mačiti sledečo metodo :

Nekaterih rudnin se prijemlje na njih površini 
več ali manj olja; drugih nasprotno nič. Zato zdrobe 
ves drobiž v približno po 1 mm' velika zrna ter jim 
primešajo olja in vode. Ko prestanejo mešati, priplava 
olje, ki se ga drže mala rudninska zrnca, na površje; 

I snov, ki se je olje ni prijelo, se pa sesede na dnu.
8*
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S pomočjo primernih sesalk pospesé navedeno ločitev. 
Olje odstranijo pozneje od rudnin s pomočjo hitro 
krožečih aparatov. Za vsako tono rude porabijo po 
4—12 Z olja. Poslednje je le slabi materijal, ki jim 
ostane, kadar čistijo (destilujejo) petrolej.

Vse to ravnanje ni torej osnovano — kar ome
nimo izrečno — na razni specifični teži obdelovanih 
rud, vsled česar ga tudi ni primerjati neposredno na 
prvem mestu navedeni trebitvi mokrim potom ; po 
svoji naravi mu pa prihaja vendar še najbližje.

3. Trebi te v kemičnim potom. Iz rud, ki 
imajo v sebi nekaj čistega zlata, dobivajo to na ta 
način, da primešajo zdrobljenemu melu živega srebra.
V poslednjem se zlato raztopi. Vse drugo ostane 
neizpremenjeno. Zlato raztopino (amalgam) odstranijo 
ter segrevajo (separirano od druge snovi), da ločijo 
tudi zlato od živega srebra. To postopanje pa spada 
pravzaprav k plavžarskemu delu.

Če imajo opraviti z zmesjo kositrovca (Zinnerz) 
in bakrenega kršca (Kupferkies), segrevajo najprej vso 
zmes. Iz kršca se naredi pri tem žveplenokisli baker. 
Kositrovec ostane neizpremenjen ; ta se tudi ne raztopi 
v vodi, pač pa na novo nastali žveplenokisli baker. 
Ako odtočijo njegovo raztopino, ostane vsled tega 
kositrovec sam zase, to se pravi, bakreno rudo smo 
odstranili vso. Tudi to ravnanje spada pravzaprav k 
plavžarskemu delu.

Nekako med trebitvijo mokrim in kemijskim potom 
stoji nastopno ravnanje:

Zdrobljenemu rudninskemu melu prilijo zelo raz
redčene žveplene kisline ter vso snov dobro premešajo. 
Vse skupaj segrevajo potem vsakokratni rudninski 
snovi primerno, vsled česar se prično razvijati plini. 
Poslednji se primejo podobno, kakor smo navedli 
spredaj v olju, nekaterih rudnin ne pa vseh. One 
drobce, ki se jih primejo, privlečejo na površje; to 
nekako podobno, kakor vzdigne plin v zrakoplovu 
telesa, ki so pritrjena temu. Na površini tekočine 
posnamejo potem privzdignjeno rudo.

Predno se postopa na opisani način, je treba 
primernih tozadevnih poskusov. Specifična teža ne igra 
torej po vsem navedenem tudi tu nikake vloge.

Včasih otrebijo rudo brezrudne snovi tudi takole :
V Rübelandu je težava odločiti težec od cinkove sve
tlice. Zato razgrejejo njih zmes. Svetlica se pri tem ne 
izpremeni, težec pa dekrepituje, to se pravi, ves težec 
se razpoca, ker se spremeni mehaniško mu primešana 
voda (vlaga) v pare, ki ga razženo in zdrobé.

Ker je ravno v stiku s to snovjo najlepša prilika, 
zato hočemo navesti v nastopnem še nekaj podatkov 
o par najvažnejših strojih in pripravah, ki jih rabijo 
pri trebitvi rud. V vsakem oziru gre pa tu le za prin- 
cipijalna vprašanja. V podrobnosti se nikakor ne 
moremo spuščati; to bi nas dovedlo predaleč.

Menični eskont.
Spisal Rudolf Šega.

(Konec.)

14. Učinki reeskonta.

I. Nadaljni tipični pojav pri meničnem eskontu, 
je ta, da eskontna mera z daljšim eskontom oziroma 
reeskontom navadno vedno pada.

Prvotni dolžnik plača torej najvišjo obrestno mero. 
Upnik, ki menico eskontira, dovoli nižje obresti, da 
ima z eskontom dobiček, nadaljni imetelj prepusti 
menico novemu imetelju zopet za nižjo mero, tako da 
mu ostane obrestna diferenca kot dobiček.

N. pr. prvotni dolžnik plača 5 % obresti svojemu 
meničnemu upniku. Ta dalje eskontira menico poso
jilnici za 4 3/i % >n ima torej 74 % dobička, posojilnica 
reeskontira menico hranilnici za 4 74 % in ima 1/2% 
dobička , hranilnica reeskontira menico za 3 :i/4 % in 
ima torej 1 u/o dobička in tako dalje.

Marsikatera menica je bila v rokah velikega šte
vila lastnikov. Diference obrestne so tu sicer manjše, 
vendar pa večji znesek reeskontiranih menic repre- 
zentuje precejšen dobiček. Iz tega je razvidno, kako 
velik pomen ima menica za trgovino, kajti ena menica 
daje dobiček celi vrsti posameznikov in zavodov.

II. Seveda mislimo le na normalni slučaj reeskonta, 
ki se vrši v svrho trgovskega dobička.

Pridejo pa slučaji, ko posameznik ali denarni 
zavod reeskontira menice, katere ima v zalogi, iz 
drugih vzrokov, namreč vsled tega, ker je v hipni 
zadregi in si mora kakor hitro mogoče preskrbeti denar.

In zavod je prisiljen, reeskontirati menice za 
višjo mero, nego za kakršno je menice prejel in izgubi 
na ta način pri obrestih. Seveda ta izguba ni velika, 
kajti treba je upoštevati, da plača zavod to višjo 
obrestno mero od dne svojega reeskonta do dne do
spetka menice. Če pa reeskontira menice, ki v kratkem 
času dospejo, in od katerih je dobival dalj časa take 
obresti, da je imel od njih dobiček, tedaj se prej 
označena izguba zmanjša.

Pojasnimo to s konkretnim slučajem. Denarni 
zavod, ki ima denar po 3 72% *n ki je eskontiral 
menice po 4 74% in dobival to obrestno mero tri 
mesece, je prisiljen menice reeskontirati za 4 72 % v 
času, ko je menica v desetih dneh plačljiva.

Zavod je torej dobil od 100.000 K 
pri 4 74% eskontu (za 3 mesece) ... K 1.062-50 
in plačal pri reeskontu pri 4 7? %, meri

(za 10 dni)....................................... „ 125'—
pridobil je torej............................................ K 937-50
dočim je plačal od vlog 3 7-2%, denar ga

je torej stal za 3 mesece . . . „ 875~—
tako je imel torej zavod dobička ... K 62-50
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Radi tega se dandanes v denarni trgovini rees- 
kontira na ta način pri avstro-ogrski banki zato, ker 
je ceneje, kakor pa če bi se menice inkasirale s po
sredovanjem te banke. Kajti avstro-ogrska banka računa 
pri reeskontu obresti najmanj za 10 dni. Če eskontna 
mera pri avstro-ogrski banki ni previsoka, morejo se 
pri njej eskontirati menice, v 10 ali 11 dneh plačljive, 
tudi za višjo mero, nego je mera, za katero je zavod 
eskontiral, ker se izguba za čas 10 dni pač lahko 
pokrije z odnosom za čas večih mesecev.

III. Preje, ko je veljal še stari zakon o davku iz 
obrestnih prejemkov (na temelju patenta z dne 28. oktobra 
1849. 1.) in ko so hranilnice plačevale ta davek od 
obresti menic, ki so jih imele koncem decembra vsa
kega leta v zalogi, so hranilnice menice reeskontirale 
zato, da bi se oprostile tega davka.

Tega povoda zdaj ni več, ker po zakonu o osebnem 
davku z dne 25. oktobra 1896. 1. plačujejo hranilnice ta 
davek od svojih letnih dohodkov.

15. Vpliv reeskonta na vrednost menice.

I. Kot poseben pojav eskonta moramo označiti 
še to, da menica pridobiva vsled daljšega eskontiranja 
ali reeskontiranja na svoji notranji vrednosti. Čim 
večkrat je bila eskontirana, tem večja je njena „bo- 
nita“.

Pri tem se oziramo seveda edinole na pravi 
eskont ali reeskont, pri katerem se torej imetelj, ki 
menico odstopi, na hrbtu menice podpiše ter s tem 
sprejme menično soobveznost.

II. S to okolnostjo, da dobiva namreč menica s 
reeskontom večjo vrednost, je v zvezi ta okolnost, da 
eskontna mera pri daljnem reeskontiranju navadno 
pada. Riziko zavoda namreč, ki prejema eskont, se 
vedno s tem manjša, da pristopa menični obveznosti 
oseba, ki menico potom eskonta odstopi.

Kakor ' smo pa v prejšnjem odstavku, odd. II., 
omenili, more biti mera pri naoaljnem eskontiranju 
tudi višja.

16. Menični kredit in hipotečni kredit.

I. Eskontna mera se mnogo bolj izpreminja nego 
pa obrestna mera hipotečnih posojil. Hipotečni kredit 
je dolgodoben, negibljiv kredit, pri katerem se obrestna 
mera določa za dolgo vrsto let. Če se po sklenitvi 
posojila obrestna mera zviša, tedaj trpi upnik.

Ima-li upnik pravico odpovedati, tedaj more 
seveda dolžnika z grožnjo odpovedi prisiliti, da mu 
plača višje obresti, ali pa more kapital odpovedati in 
ga drugje ugodneje naložiti.

Pade-li po sklenitvi posojila obrestna mera, tedaj 
trpi dolžnik, ker plača več, nego je zdaj primerno 
izpremenjenim razmeram.

Ima-li dolžnik prosto odpoved, tedaj more upnika 
pritisniti, da mu zniža obresti, sicer si drugje ceneje 
priskrbi kapital ter plača prvotnega upnika.

Take izpremene so vedno precej komplicirane,, 
in ne more se jih hitro izvesti, temveč mora preteči 
gotov rok (odpovedni rok), zvezane so pa tudi s 
stroški (predvsem s stroški knjižnega prenosa).

Drugače je to pri eskontu.
Zvišanje obrestne mere se lahko provede, ker se 

menica izdaje le na kratko dobo in pri prvem eskon
tiranju more tisti, ki menice sprejema, zahtevati višjo 
obrestno mero.

Na enak način se lahko provede znižanje obrestne 
mere, ker more tisti, ki menice eskontira, zahtevati, 
da se mu računajo nižje eskontne obresti.

II. Menični kredit si moremo mnogo lažje in 
hitrejše preskrbeti; zadošča, da izpolnimo in podpišemo 
menični blanket.

Če pa hočemo dobiti hipotečni kredit, je treba 
za to daljše dobe, večjih formalitet, sestavitve dolžnega 
pisma, notarsko ali sodno overovljenih podpisov, 
prošnje za zemljeknjižni vpis in predložitve tozadevnih 
listin.

III. Priznati pa moramo, da je treba pri eskont
nem kreditu mnogo večjega praktičnega znanja nego 
pri hipotečnem kreditu.

Kajti pri hipotečnem kreditu se lahko poizve o 
premoženjskem stanju dolžnikovem, ravnotako se lahko 
določi ona skrajna meja, do katere more upnik poso
jilo dovoliti, ne da bi se bal rizika, da izgubi svoj 
denar. Vsled zemljeknjižnega zajamčenja pa dobi 
terjatev upnikova strogo določeno stališče, ki se brez 
upnikovega dovoljenja ne more poslabšati.

Pri meničnem kreditu se pa ne more tako lahko 
določiti ona skrajna meja, do katere se more dovoliti 
posojilo. Treba je trajnih stikov s trgovskimi krogi, 
treba je vedno bdeti in paziti, da ne pridemo ob 
denar. Tudi nima upnik pri meničnem kreditu enakega 
trdnega stališča, kakor pri hipotečnem kreditu, tako 
da v slučaju tožbe in eksekucije upnik ne ve, v kateri 
vrsti dobi plačilo svoje terjatve.

V tej smeri je torej hipotečni kredit sigurnejši, 
gotoveje naložen nego menični kredit.

Seveda v posameznih slučajih odločuje vedno 
oseba dolžnikova, in zato more biti menica, izstavljena 
od dobrega trgovca, mnogo boljša in sigurnejša, nego 
pa terjatev, zajamčena s hipoteko.

IV. Nadalje je menični kredit tudi zaradi tega 
ugoden, ker je pri meničnem kreditu (seveda kratko- 
dobnem) treba manjših kolkovnih pristojbin, nego pri 
hipotečnem kreditu.

Ta ugodnost se pojavlja tudi v tem slučaju, če 
dolžnik plačuje svoj dolg v stalnih obrokih (t. zv. 
amortizacija posojila).
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Stvar razvidimo najbolje iz praktičnega slučaja. 
Nekdo si izposodi K 1000-— na 41/.,% obresti

in hoče ta dolg izplačati v šestih letih.
Tisti, ki se odloči za hipotečno posojilo (na

20 proč. polletne annuitete), ima naslednje izdatke:
kolek na dolžno pismo....................... 5 K — v
legalizacija podpisov............................ 2 „ — „
kolek na prošnjo za zemljeknjižni vpis . 3 „ — „
pristojbina za zemljeknjižni vpis ... 6 „ 25 „
Pri posameznih odplačilih sicer nima stro

škov, če ne zahteva pobotnice za vsako 
posamezno odplačilo. Če pa izplača celo 
posojilo, mora zahtevati pobotnico, za 
to stane zopet kolek...........................5 „ — „

pristojbina za legalizacijo najmanj ... 2 „ — „
kolek na zemljeknjižno prošnjo . . . . 3 „ — „

Skupaj . . 26 K 55 v
Pri tem ne računamo stroškov za sestavo dol

žnega pisma in pobotnice, tudi ne stroškov za sestavo
prošnje na sodišče za vpis in izbris terjatve.

Če se pa dolžnik odloči za splačevanje z me
nicami, tedaj ima edinole izdatke za kolke na menice, 
vsi drugi zgoraj zaračunjeni stroški odpadejo. To spla
čevanje z menicami se vrši na ta način, da najprvo 
izstavi menico na cel dolg 1000 kron in za pol leta 
izmenja to menico za manjše menico, torej odraču- 
navši plačani obrok, tako, da je ves dolg v dvanajstih 
obrokih plačan.

Ti kolki znašajo :
menica se glasi kolek

na znesek : znaša :
1. Prva menica . . . . K 1000-— K -•80
2. po prvem odplačilu rt 922-50 rt - -80
3. „ drugem rt 843-26 rt -•60
4. „ tretjem „ rt 762-23 —-60
5. „ četrtem „ » 679-38 'rt —•60
6. „ petem „ n 594-67 rt —•40
7. „ šestem 508-05 » —•40
8. „ sedmem „ 419-48 ■rt —•40
9. „ osmem 328-92 'rt —■40

10. „ devetem „ 236-32 rt -•20
11. „ desetem „ rt 141-64 » —•10
12. „ enajstem „ rt 44-83 rt —•10
Z dvanajstim odplačilom je

dolg plačan................... rt —■—
Skupaj znašajo kolki samo . . K 5-40

Če je amortizacijska doba še krajša, so stroški 
še manjši. Pri daljši amortizacijski dobi so seveda ti 
stroški večji, toda tudi pri amortizaciji na osem let 
znašajo samo K 6-70.

V. Končno se tudi pri prenosu javi velika pri
stojbinska ugodnost pri meničnem kreditu napram 
hipotečnemu kreditu.

Dočim je prenos menice prost pristojbin, naj se 
že izvrši z navadno izročitvijo menice ali pa s hrbto- 
pisom (žirom) in pa pri kakoršnikoli obrestni meri, se 
zahteva za prenos hipotečno zajamčene terjatve znatne 
pristojbine.

Konec.

Vse te okolnosti vplivajo, da postaja menica vedno 
pomembnejša, in da je menični eskont eden izmed 
najmočnejših činiteljev v trgovski stroki. Moramo torej 
naše slovenske trgovce opozoriti na ta pojav trgovskega 
delovanja. Znano je, da se naši trgovci nekako boje 
menice in se za svoja plačila rajši poslužujejo drugih, 
dražjih sredstev. To pa nikakor ni trgovsko. Strahu ni 
treba imeti, saj si je naše slovensko trgovstvo usta
novilo prvo in edino popolnoma slovensko banko 
„Trgovsko-obrtno banko“ v Ljubljani, ki bo v vseh 
teh vprašanjih kaj rada s svetom in dejanjem pomagala 
tistim našim trgovcem, ki še niso dovolj izkušeni v 
postopanju z menicami.

Iz trgovske prakse.
11. Podpis pošiljatelja na poštnih položnicah in 

nakaznicah.

Vsakdo bo mislil, da je trgovec jako natančen, kadar gre za 
njegov denar. Toda motil bi se, ker tudi v denarnih stvareh vlada 
velika površnost, Prvo mesto seveda zavzemajo hrvatski in ogrski 
trgovci.

Kolikokrat pozabi napisati ali pritisniti svojo tvrdko na 
odrezek, poštne nakaznice pa tudi na položnico, ali pa celo napiše 
namesto svoje tvrdke tvrdko, kateri plača! Ako pa napiše svojo 
tvrdko, pa je tako nerazločno, da tudi z velikim trudom ne raz
vozljaš, kdo je plačal. Nihče ne more zahtevati, da mora tudi 
drugi njegove čačke, ki naj značijo podpis, poznati. Koliko nepo
trebnega truda in dela napravi prejemniku tak površno izpolnjen 
plačilni dokaz, ve le tisti, ki je sam poskusil. Tak plačilni dokaz 
se navadno ne more vknjižiti, ker se ne ve, kateremu plačniku je 
vdobriti to plačilo. Ako dobiš kako poročilo ali je na položnici ali 
odrezku zaznamovan dan računa, potem se s trudom že dožene, 
kdo je ta površen plačnik. Večkrat pa sploh ni mogoče dognati 
plačnika in tak plačilni dokaz potuje med nerešene stvari in tako 
seveda ta znesek ne pride v pravem času na poštev dotičnega 
odjemalca. Ako tak račun potem izterjaš, lahko računiš na to, da 
bo dotični odjemalec razžaljen in ti bo pisal, kaka površnost je to, 
da se ga za plačan račun še terja. Seveda se mu lahko dokaže, 
dà je površen le on.

Navajam kot primer še slučaj z neko ogrsko nakaznico. 
Plačnik je pozabil napisati svoje ime in bivališče, poštni pečat —?—. 
Sedaj pa lovi po „Magyar Orszag“ plačnika, katerega tudi ne 
duhaš iz odrezka. Ako bi odrezek vsaj duhal ,po česnu, bi vsaj 
nekaj vedel.

Dotični plačnik se ni oglasil tudi na več terjatev. Šele ko 
je dobil v roke tožbo je pisal jako žaljivo, in vendar je bil vsega 
kriv le dotičnik, tedaj tudi stroškov, kar je sam izprevidel, ko se 
mu je dokazala njegova površnost. Zategadelj je tudi takoj plačal 
polovico stroškov, medtem, ko je drugo polovico prevzela nase 
tvrdka.

Zategadelj naj bo vsak natančen v tej stvari, da ne bo ne
potrebnih sitnosti in truda.
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12. Kako moramo postopati, ako ne dobimo ta
kega blaga, kakor naročeno.

Pred nekaj časom je dobila neka tukajšnja branjevka nekaj 
perila, nogavic, predpasnikov in drugih takih predmetov. Blago pa 
ni bilo tiste kakovosti, kakršni so bili vzorci, katere ji je kazal 
potnik, in branjevka ni bila lena pa je vse skupaj zložila, zavila 
in poslala nazaj. Kako se pa začudi, ko dobi čez nekaj časa ob
vestilo od pošte, da naslovljenec blaga ne prevzame. Tudi dvoje 
pisem dotične tvrdke ni omehčalo in blago je zategadelj čez nekaj 
časa zopet priromalo v Ljubljano. Branjevka je med tem povpra
ševala okoli, kaj naj naredi, ker jo je ta „Žid“ tako namazal. 
Najbolj jo je jezilo, da je imela okoli osem kron stroškov. Žena 
pa prej ni poznala predpisov trgovskega zakona, šele ko je imela 
stroške, se je seznanila s tozadevnimi določbami.

Trgovski zakon zahteva, da se mora naročeno blago prevzeti 
in ako prejemnik z dobljenim blagom ni zadovoljen, ga ne sme 
kratkomalo poslati nazaj, ampak ga mora spraviti s pre
vidnostjo in skrbnostjo rednega trgovca in staviti na „razpolago 
(dispozicijo“) pošiljatelja, ga o tem obvestiti ter čakati 
odgovora.

Brez privolitve pošiljatelja (dobavitelja) se nikoli 
ne sme poslati blago nazaj.

Kako se mora postopati, ako pošlje dobavitelj več blaga 
kakor naročeno, sem že pisal v Vestniku. Danes hočemo govoriti 
o slučaju, da prejeto blago ne odgovarja naročeni kakovosti, vzorcu 
(desinu), barvi.

Gotovo se vsak tovarnar in grosist potrudi, da postreže 
svojemu odjemalcu kolikor mogoče natančno in dobro, ker mu gre 
za stalno zvezo in hoče imeti zadovoljne, stalne odjemalce. Le 
dobavitelji raznih redilnih praškov ä la „fateol“, esenc in drugih 
takih predmetov gredo na to, da napravijo vsaj enkrat kupčijo, 
drugič si ne upa več priti.

Zategadelj svetujemo vsakemu trgovcu, naj ne prodaja za 
vsako malenkost sitnosti, ker vselej res ni mogoče popolnoma na
tančno po naročilu poslati.

Le v slučaju, da je blago res znatno slabše, da je vzorec 
ali barva takšna, da se bo težko prodalo in bi imel trgovec škodo, 
naj se graja.

Da se pa obvaruješ škode, preglej vsako pošiljatev takoj 
pri prejemu in sicer pred pričami. Ako se sam zadosti ne spoznas, 
poprosi kakega strokovnjaka, da blago pregleda. Ako je kakovost 
blaga slabša kakor je bil vzorec, po katerem si kupil, sporoči to 
pošiljatelju v priporočenem pismu. V tem pismu pa obenem 
omeni, ali blaga sploh ne moreš prevzeti in obdržati, ker taka 
kakovost pri tebi ne gre v prodaj in zategadelj pustiš blago na 
razpolago dobavitelja, ter se ti naj pošlje tako blago, kakršno je 
bilo naročeno, ali pa, da blago obdržiš, ako ti dovoli dobavitelj 
toliko ali toliko popusta.

Nikoli pa se ne sme pretiravati, kakor se to v praksi rado 
dela, da je blago „neporabno“ ali „jako slabo“, ker dobavitelj 
vendar ve sam ceniti, koliko je blago vredno in kaj je poslal. Iz 
takih pretiravanj pošiljatelj takoj razvidi, da ima opraviti s stiskačem, 
ki bi nekaj grošev rad iztisnil na škodo dobavitelja.

Dobavitelj seveda na prvo pismo noče priznati graje, se 
zvija in trdi, da je poslal dobro blago itd. in mu je neumljivo, 
kako more biti prejemnik nezadovoljen itd. Šele po daljšem pisa- 
renju se prodajalec in kupec v toliko pobotata, da pošiljatelj do
voli nekaj popusta, ki je pa seveda manjši kakor ga je zahteval 
kupec. Navadno pa pri takem pobotanju oba dobro izhajata. Doba
vitelj ima navadno prav, da je nekoliko počasen in trd v priznanju 
graje. So trgovci, ki po nepotrebnem grajajo pošiljatev, samo da 
nekaj popusta iztisne. Znan mi je slučaj, da je trgovec grajal blago, 
katero je že z dobrim dobičkom prodal. S trgovskim poštenjem in 
in čutenjem se tako postopanje seveda ne strinja.

13. Čas dobave.
V trgovskih krogih je še jako razširjeno mnenje, da je dano 

naročilo že razveljavljeno in se med tem dospelo lahko zavrne, 
ako ga dobavitelj ni poslal v gotovem približno določenem času.

Trgovec naroči blago „za takoj“. Čaka eden, dva ali tri tedne 
na blago, ki ga pa ni od nobene strani, kakor tudi nobenega po
ročila. Vsled te počasnosti in ker morda blago rabi, kratkomalo 
piše, da sedaj blaga ne rabi in ne prevzame več, ker ga tako dolgo 
ni dobil. Trgovec misli, da je s takim pismom naročilo že razve
ljavljeno in da ni več primoran prevzeti blaga ako vkljub njegovemu 
pismu dospe. Toda zakon takega enostranskega razveljavljenja 
sklenjene kupčije ne pripozna, kar je tudi popolnoma pravilno. 
Vselej res ni mogoče naročila takoj izvršiti, ker mora dobavitelj 
sam blago še drugje naročiti ali še le izgotoviti. Zategadelj pa 
preteče med prevzetjem naročila in med izvršitvijo več ali manj časa.

Ako naročniku predolgo traja in ne more več dolgo čakati, 
mora blago urgirati in določiti „primeren rok" (angemessene 
Nachfrist), v katerem mora dobavitelj blago poslati. Ako v danem 
roku (recimo rok se je dal v štirinajstih dneh) blago ne dospe, 
naročnik ni primoran ga prevzeti, ako pride pozneje. Naročnik tedaj 
lahko dano naročilo prekliče in razveljavi, ako se dobavitelj ni 
oziral na stavljeni rok. Pismo, v katerem določi naročnik primerni 
rok za izvršitev svojega naročila, se mora glasiti približno tako :

„Pri Vas naročenega, „takoj dobavnega“ blaga še do danes 
nisem prejel. Ker blago nujno rabim, Vam dovoljujem s tem za 
dobavo „primerni rok“ štirinajstih dni. Ako tekom tega časa ne 
prejmem blaga, ga pozneje ne prevzamem več.“

Tako pismo bo imelo gotovo uspeh in se bo dobavitelj 
potrudil, da bo blago pravočasno dospelo.

Vzemimo še drug slučaj. Trgovec naroči blago za mesec 
april ali za konec aprila. Ali april preteče, blaga pa še vedno ni. 
Tudi v takem slučaju veliko naročnikov misli, da ni več primoran 
blaga prevzeti, ako dospe po preteku aprila. Stvar je tista, kakor • 
v prej navedenem slučaju. Ako hočeš imeti blago zanesljivo do 
konca aprila, moraš to že v naročilu poudarjati in ne staviti le 
dobavne opazke : dobavno v aprilu ali koncem aprila, ampak moraš 
izrecno poudarjati : blago mora dospeti najpozneje koncem aprila. 
Ako določiš za dobavo mesec april ali konec aprila, lahko doba
vitelj pošlje še le zadnji dan aprila in ima pravico do primernega 
roka za dobavo.

Nekoliko drugačna je stvar le pri takozvanih „fiksnih kup
čijah“. Fiksna kupčija nastane tedaj, ako kupec določi, da mora 
blago dospeti ta ali ta dan, ali do te ure določenega dne. Ako v 
takem slučaju naročeno blago ne dospe do določene ure ali 
dneva, naročnik ni primoran dovoliti še kakega roka, ampak je 
dano naročilo neveljavno. V tem slučaju trpi prodajalec sam škodo, 
ako blaga ne dostavi v določenem času. F. Z.

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Himen. Dne 4. t. m. se je poročil predsednik slovenskega 

trgovskega društva g. Rudolf Stermecki z gospodično Fanico 
Vabič iz Žalca. Dal Bog obilo sreče!

*
Novo papirno trgovino sta otvorila gg. Goričan in 

Leskovšek, oba vrla narodnjaka in tudi dobra strokovnjaka. 
Gospod Leskovšek je bil mnogo let delaven odbornik raznih na
rodnih društev in tudi več časa blagajnik slov. trg. društva, bil je 
tudi tajnik. Želeti je, da nova trgovca narodno občinstvo pridno 
podpira.

*
f Bivši član našega društva, trg. nastavljenec gosp. Anton 

Žagar je dne 5. t. m. naglo preminul. Baje ga je gnal strah pred
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vojaštvom v obup in nesrečno smrt. Bil je dober Inarodnjak in je 
vsega obžalovanja vredna njegova nesrečna rodbina.

Posredovalnica slov. trg. društva v Celju, išče nujno več 
dobrih trg. pomočnikov mešane stroke, ki pa morajo biti res dobro 
izvežbani v vseh strokah, tako, da morajo v večjih trgovinah na 
deželi dobro delovati. Reflektira se le na značajne in solidne moči. 
Plača po dogovoru od K 250 do K 70 mesečno z vsem v hiši.

Slovensko trgovsko društvo v Mariboru.
III. Odborova seja dne 6. avgusta 1909 v „Nar. domu“ 

ob 8. uri zvečer. Navzoči gg. dr. Pipuš, Jagodič, Weixl, Berdajs 
in Šoštarič. G. predsednik otvori sejo zapisnik se prečita in odobri. 
G. Weixl poroča, da je bilo pri Ciril in Metodovi slavnosti dne
8. julija K 270 čistega dobička, torej za K 100 več kakor pred 
dvema letoma, ter se je ta oddal tukajšnji podružnici. Nadalje 
predlaga, da bi se sklicalo v kratkem nekaj zaupnih mož slov. 
obrtništva ter se z njimi razpravljalo o pomenu in ustanovitvi slov. 
obrtniškega društva. Ker pa član g. Horvat pri današnji seji]ni 
navzoč, se ta predlog na drugo sejo preloži. Razpravljalo se je 
tudi o zimskem trgovskem tečaju plesnih vaj, velikem trgovskem 
plesu, ter preskrbovanju stanovanj za slov. dijake in dijakinje. O 
teh točkah se bode govorilo še le natančno pri prihodnji odborovi 
seji. Seja se zaključi ob 10. uri zvečer.

Gospode trgovce, ki hočejo dati svoje sinove in hčerke v 
šolo v Maribor, opozarjamo, da se naj obrnejo pravočasno do Slov. 
trg. društva Maribor, katero preskrbi stanovanja pri slov. obiteljih.

Raznoterosti.
Nadaljevanje obrtnih podjetij po smrti podjetnika po 

njegovi vdovi ali otrocih. (Razsodba nižjeavstrijskega namestni
štva.) Dne 14. februarja 1908 je E. R. pri magistratnem okrajnem 
uradu za 17. okraj priglasila, da bo kot vdova po dne 5. februarja 
1908 zamrlem J. R. nadaljevala steklarsko obrt rajncega na stoja- 
lišču Dunaj, 17. okraj, Geblerjeva ulica, po poslovodji, ki ga bo 
nastavila. Na vprašanje okrajnega urada je okrajno sodišče Hernals 
obrtni oblasti naznanilo, da je J. R. zapustil nedoletno hčer, ki 
ima skupno z vdovo postavne pravice do nadaljevanja kupčije in 
da se vsled tega proti nadaljevanju obrta po vdovi sami mora 
ugovarjati. Vdova je sicer postavljena za univerzalno dedinjo, 
vendar pa imajo tudi njuni dediči pravico do nadaljevanja obrta. 
Glede obrta se ni nič posebnega določilo. Okrajni urad je z od
lokom z dne 4. septembra 1908 priglasitev vdove odklonil, ker po 
sodni izjavi ni upravičena, da bi sama obrt nadaljevala. Namest
ništvo pa je vsled vdovine pritožbe razveljavilo spodbijani odlok, 
in sicer iz naslednjih razlogov : § 56 obrtnega reda določa v 4. od
stavku, da se obrt zamrlega obrtnika more na račun vdove, kakor 
tudi na račun nedoletnih potomcev nadaljevati, kajti navadno sta 
imela oba dela od obrtnega obrata družinskega gospodarja do nje
gove smrti vir dohodkov, ki jima naj ostane tudi še po smrti 
imetnika obrta. Da se izključi domneva, da nastopi v primeru 
konkurence interesentov obojih vrst, obrtnopravna prednost enega 
dela, drugemu v škodo, določa odstavek 5. § 56, da v primeru, 
ako obrtnik ni enemu samemu delu v korist razpolagal, pristoja 
obema delna skupna pravica do izvrševanja sicer na sebi enotne 
obrtne pravice. S tem pa še nikakor ni določeno, da je vsak del 
primoran ob v 4. odstavku določeni priglasitvi donesti dokaz ude
ležbe drugega dela na nadaljnem obrtovanju, kakor tudi nobenemu 
delu ne pristoji pravica, pri obrtni oblasti ugovarjati proti prigla
sitvi nadaljnega obrtovanja, ako se njegova obratna pravica po 
odstavku 4 ob sebi ne izpodbija. Ker se nobenega dela ne more

prisiliti, naj odda kako izjavo o tem, ali hoče obrt dejansko na
daljevati, ali pa se svoji pravici odpovedati, bi bil po pravnem 
nazoru spodbijanega odloka drugi del za svojo pravico prikrajšan, 
ako bi se oni del ne izjavil. Obrtna oblast ima tedaj sočasno ali 
ločeno podane priglasitve nadaljnega obrtovanja, ako je pravica 
vsakega dela zase dokazana in drugače ni nobene postavne ovire, 
na znanje vzeti z učinkom, da se ob obojestranskih priglasitvah 
more le en skupen obrat vršiti, ne pa dva ločena obrata. Kako 
bodeta oba dela prišla. do dejanskega izvrševanja njune skupne 
pravice in kako se bodeta medsebojno pogodila, je civilno pravno 
vprašanje, do katerega nimajo obrtne oblasti nikakega vpliva. V 
predmetnem vprašanju namreč, kakor spisi kažejo, postavno za
stopstvo nedoletnih potomcev sploh ni naznanilo nadaljnega obra
tovanja, vsled tega tedaj to ne more več priti v poštev.

Kdo ima pravico sejmariti? Trgovsko ministrstvo je pred 
kratkim izdalo na obrtna oblastva natančna pojasnila, kdo sme 
hoditi na semnje. Načelom je vsakdo — tudi osebe, ki niso 
obrtniki — upravičen prodajati na semnjih blago, ki je dovoljeno 
v prostem prometu in se ne sme nobene druge davščine od tega 
pobirati razen one, ki je predpisana v tržnem redu. Blago, čigar 
prodaja je navezana na koncesijo, smejo prodajati le one osebe, 
ki imajo dotično koncesijo. Načelo, da sme vsakdo sejmariti, velja 
le za posamezne semnje, ki se jih o priliki obišče. V slučajih, ko 
posamezne osebe večkrat in redno obiskujejo enega ali različne 
semnje, je razločevati naslednje: Poljedelski producenti, 
ki določene semnje redno obiskujejo z lastnimi poljedelskimi pridelki, 
ne potrebujejo nikake pravice ali obrtnega lista. Sejmarji morajo 
svoj obrt priglasiti obrtni oblasti. Stalnim obrtnikom, ki hodijo 
na semnje z blagom, do čigar prodaje so upravičeni, ni treba tega 
posebej priglasiti, ker gre tu le za razširjenje njih stalnega obrt
nega podjetja. Ogrski podaniki so glede sejmarenja enaki avstrij
skim sejmarjem, oziroma imajo še večje pravice. Na Ogrskem 
obstoji namreč pravilo, da se mora vsakdo izkazati, da je upra
vičen blago na semnjih prodajati. Pri nas tega ni, zato je tržnim 
organom kontrola otežkočena. Za naše semnje velja načelo, da se 
sejmarji ne morejo prisiliti, da bi se izkazali z obrtnim listom. 
Ministrstvo je v tem oziru naslednje odredilo: Ako je kdo brez 
dokumentov ali če so njegovi dokumenti pisani v jeziku, ki ni 
običajen v dotičnem kraju, kjer se vrši semenj, se ga ne sme 
zavrniti ali mu zabraniti prodajo. Tržni organi smejo, če se jim 
zdi oseba sumljiva, le dognati identiteto dotične osebe ter jo 
naznaniti obrtni oblasti. Le če je dejstvo očividno, da nima sejmar 
nikake pravice, ali če se je o dotičnem že opetovano dognalo, da 
nima pravice sejmariti, se mu lahko zabrani prodajo. . Po tem 
vodilu so torej naši sejmarji, ki hodijo na ogrske semnje, na 
slabšem, ker se morajo tam vedno izkazati s potrebnimi dokumenti, 
dočim ogrskim sejmarjem na avstrijskih semnjih tega ni treba.

*
Bosna in Hercegovina privzeta v avstro-ogrski poštno- 

hranilnični promet. Skupno finančno ministrstvo je poslalo 
dunajski trgovski zbornici odredbo, ki se tiče vprašanja uvedbe 
poštnohranilničnega in klirinškega prometa v Bosni in Hercegovini. 
Akcijo je povzročilo bosansko-hercegovinsko trgovsko društvo v 
Sarajevu. Dunajska zbornica je najtoplejše podpirala ta prizade
vanja in je svoji vlogi na državno vojno in finančno ministrstvo 
utemeljevalo s tem, da imajo trgovski in obrtni krogi cele monar
hije korist na tem, da se v Bosni in Hercegovini uvede šekovni 
in klirinški promet. Državnopravne razmere novih provinc sicer ne 
dopuščajo, da bi avstrijski ali ogrski poštnohranilnični urad nepo
sredno pritegnil deželi v svoj promet, toda lahko se pa v Sarajevu 
ustanovi samostojna poštnohranilnična centrala. S to centralo bi pa 
avstrijski poštnohranilnični urad stopil v nakazni promet na enak 
način, kakor obstoji med avstrijskim in ogrskim poštnohranilničnim 
uradom. *
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Deželno mesto penzijske zavarovalnice za privatne 
uslužbence v Trstu. Naše društvo se zavzema za ustanovitev 
deželnega mesta za Kranjsko. Vsled nepravilnosti, ki so se godile 
pri dne 16. maja t. 1. vršečih se volitvah v občni zbor deželnega 
mesta penzijske zavarovalnice v Trstu, se je, kakor znano, od strani 
interesentov sklicalo na dan 26. maja t. 1. protestni shod. (Glej 
predmetno poročilo na strani 68 in 69 letošnjega Vestnika). Ta 
shod je sklenil, da se na shodu sprejete resolucije med drugim tudi 
deželnemu odboru kranjskemu predlože s prošnjo, da se zavzame 
za opravičene zahteve, ki so se na tem shodu stavile. Deželni 
odbor kranjski je na to poslal c. kr. ministrstvu za notranje zadeve 
vlogo, ki se glasi: Dne 26. maja t. 1. vršil se je v Ljubljani javen 
shod interesentov, na katerem se je razpravljalo o razmerah pri 
deželnem uradu pokojninskega zavoda v Trstu. Na tem shodu je 
bila sprejeta resolucija, katero je predsedstvo shoda imelo sporočiti 
c. kr. ministrstvu za notranje zadeve, c. kr. deželni vladi kranjski, 
podpisanemu deželnemu odboru, centralnemu penzijskemu zavodu 
na Dunaju in c. kr. namestništvu v Trstu. Podpisani deželni odbor 
kot zakoniti zastopnik vojvodine Kranjske in kot interesiran delo
dajalec se pridružuje v tej c. kr. ministrstvu znani resoluciji 
sklenjenim protestom oziroma prošnjam. Dosledno temu stališču 
prosi deželni odbor glede razveljavljenja izvršenih volitev delega
tov za občni zbor omenjenega deželnega urada, da blagovoli 
c. kr. ministrstvo v tem zmislu uveljaviti po § 78 zakona z dne 
16. decembra 1906 št. 1 drž. zak. iz 1. 1907 pristoječo nadzor
stveno oblast. Da se omogoči mirno, brezstrastno poslovanje 
tržaškega urada na tak način, da bode zadovoljna tudi manjšina, 
deželni odbor prav toplo in nujno priporoča, da se izvede v upravi 
ločitev po narodnosti in zagotovi slovenskim interesentom samo
upravo. Pri tem pa deželni odbor izrecno povdarja, da smatra tako 
delitev le za neodložljiv „provizorij“ in da vstraja na stališču, 
obrazloženem v dopisu do c. kr. deželne vlade kranjske z dne 
15. decembra 1907 št. 14.779, da je za Kranjsko ustanoviti poseben 
deželni urad.

Volitve za odbor pomočniškega zbora gremija trgovcev 
v Ljubljani so se izvršile na drugem občnem zboru dne 5. av
gusta t. 1. Volitve so se vršile ob mnogoštevilni udeležbi in ob 
veliki razburjenosti. Sedaj po izvršenih volitvah je želeti, da se 
poležejo nasprotstva, in da novi odbor deluje v korist trgovskim 
nastavljencem. Pomočniški zbor je strogo stanovska, in sicer ob
vezna organizacija, ki ji zakon odkazuje delokrog. V takem zboru 
je moč stanu v korist delovati, ne glede nato, da imajo posamezni 
odborniki v gotovih stvareh svoje subjektivno mnenje. Uspeh 
volitev je sledeč: G. Sajovic načelnik, g. Ur ek podnačelnik, 
gg. Walland, Podlesnikar, Volk, Stibernik, Moravec 
odborniki. V razsodišče pa: gg. Ancona, Janc, Oblak, Kovač, 
Zore, Mulaček; namestniki: gg. Cesar, Slivar, Suwa. Ker 
glede teh volitev ni prave jasnosti v naši javnosti in so imeli tudi 
listi netočna poročila, bodi konstatirano, da je pomočniški zbor 
obvezna organizacija, katere člani so trgovski nastavljenci in na- 
stavljenke pri vseh trgovcih, ki so člani gremija. Z društvom 
„Merkur“ te volitve nimajo stika. Pri volitvah, ki so se vršile, in 
katerih so se udeležile tudi nastavljenke, je šlo za to, ali prodere 
kandidatna lista, ki so jo priporočali člani društva „Merkur“ in 
društva, trgovskih potnikov, ali ona, ki jo je priporočal odbor 
društva trgovskih nastavljencev. Odtod zamena z našim društvom. 
Izid volitev smo pa gori navedli.

Društvene vesti.
Trgovina v Ljubljani na prodaj. Trgovina z modnim, 

drobnim, galanterijskim blagom in kirurgičnimi predmeti v Ljub
ljani na jako živahnem mestu se vsled rodbinskih razmer želi iz 
proste roke prodati. Trgovina je že jako stara in obstoji od leta

1845. Za prevzetje so jako ugodni pogoji. Reflektantje naj se 
obrnejo do lastnice g. Marije Schubert, Židovske ulice 5.

Pevski zbor našega društva ta mesec nima pevskih vaj. 
Redne pevske vaje se prično zopet v torek 7. septembra, ter bodo 
od tedaj naprej vsak torek in petek.

*
Čeke so poslali: Anton Adamič, Kranj, Janko Česnik, 

Ljubljana, Neimenovan, Ljubljana, Fr. Stupica, Ljubljana, Matko 
Šubic, Ljubljana in Toni Žibert, Ljubljana.

*
Trgovski dom. Naše društvu je prejelo od slav. mestnega 

magistrata od 10letnih obrokov L letni obrok prispevka za „Trg. 
dom" v znesku 500 K, za kar izrekamo iskreno zahvalo. Hkratu 
ponovno apelujemo na društvenike in prijatelje našega društva, da 
se ob danih prilikah spominjajo zaklada za Trgovski dom.

*
f Umrl je pretekli mesec v'Celju dolgoletni član g. Hinko

5 tain ko, bivši trgovski potnik v Ljubljani. Bodi pokojnemu 
zemljica lahka in ohranjen prijazen spomin.

*
Izkaz posredovalnice slov. trg. društva „Merkur“ v

Ljubljani. Sprejme se: 4 knjigovodje, 4 kontoriste, 1 poslovodja, 
11 pomočnikov mešane stroke, 5 pomočnikov manufakturne stroke,
6 pomočnikov špecerijske stroke, 1 pomočnik galanterijske stroke, 
4 blagajničarke, 3 kontoristinje, 11 prodajalk. Službe išče: 4 knji
govodji, 4 kontoristi, 3 poslovodji, 2 potnika, 29 pomočnikov meš. 
stroke, 2 pomočnika železninske stroke, 3 pomočnike manufak
turne stroke, 6 pomočnikov špec, stroke, 2 pomočnika modne in 
galantarijske stroke, 10 kontoristinj, 9 blagajničark, 12 prodajalk.

Književnost
Društvo „Pravnik“ v Ljubljani je izdalo v slovenskem 

jeziku novo odvetniško tarifo in sicer v obliki knjižice z 
abecednim kazalom in v obliki stenskega plakata. Cena tarifi je po 
80 h, kdor obenem kupi dr. Volčiča „Civilnopravdne zakone“ (8 K) 
dobi to tarifo v obliki knjižice brezplačno. Iz objave na platnicah 
povzemamo, da je to društvo zadnja leta založilo tisk do 20 raz
ličnih važnih zakonov in sicer 4 v hrvatskem, druge v slovenskem 
jeziku. Iz II. dela knjige „Zakoni o javnih knjigah“ so popolno ali 
do malega pošli ponatisi: Železniške in rudniške knjige, Vzorci 
predlogov itd., Predpisi o konverziji hipot. terjatev zato se ta II. 
(B) del in I. (A, Zakon o zemljiški knjigi itd.), ki sta popolno 
samostalna, oddajata tudi vsak posebej ter veljata v platno vezana 
po K 3'20. Knjige se bobivajo po knjigarnah in pri uredniku 
dr. E. Volčiču v Rudolfovem (Novo mesto).

Mala trgovina
(podružnica)

se ugodno odda. Potrebni kapital je 2—4000 kron. 
Natančna pojasnila daje Alojzij Pinter v Slovenski 

Bistrici.

Prodajalniški prostori
na Glavnem trgu v Kamniku

——— ugoden prostor ——
se oddajo tokoj v najem, — Natančnejša pojasnila 

daje A. Slatnar, tiskarna v Kamniku.









SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega 
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.

Letnik VI. V Ljubljani, dne 15. septembra 1909. Št. 9.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Nova slovanska tovarna v Ljubljani.

Slovenci smo marljiv in napreden narod. Vendar 
pa deloma vsled pomanjkanja velikega kapitala in de
loma vsled prehudega pritiska s strani naših gospo
darsko močnejših nasprotnikov ne moremo tako hitro 
in uspešno ustvarjati novih trgovskih in industrijskih 
podjetij, kot bi bilo to želeti. Zato se tembolj razve
selimo vselej, kadar slišimo o ustanovitvi kakega no
vega tovarniškega podjetja, pri katerem je slovenski ka
pital saj delno udeležen, če ne že v celoti. Razveseliti se 
moramo odkritosrčno takega pojava, ker pri tem takoj 
lahko mislimo na vse različne koristi in ugodnosti, ki 
jih ima v živahnem obratu se nahajajoče tovarniško 
podjetje za svoj kraj. Sklepati moremo že naprej, da 
bo nemški konkurenci odvzet znaten del prometa in 
da ji ne bo več mogoče z ono lahkoto delati kup
čije v naših krajih, ko ji ni stal nasproti močan kon
kurent.

Poročali smo nedavno, da je Kolinska tovarna 
za kavne primesi v Kolinu kupila od g. Ivana Jelačina 
znano tvrdko „Prvo jugoslov. tovarno za kavne pri
mesi“ in da bo sezidala v Ljubljani popolnoma novo 
tovarno, v katero bo tvrdka investirala nad 500.000 K- 
— Delničarji tega podjetja so sami slovanski trgovci 
in med temi seveda tudi slovenski. Trgovcem - delni
čarjem je dana s tem prilika, da posvetijo vso pozor
nost razpečavanju lastnih tovarniških izdelkov, pod
jetju samemu pa je na ta način zasiguran trajen ob
stanek. Kolinska tovarna ima za seboj mnogo bogate 
izkušenosti tako v dovršeni tehniki proizvajanja kakor 
tudi v premišljenem in sistematičnem uvajanju svojih 
izdelkov. Tudi na Češkem in Moravskem je imela v 
početku svojega obratovanja mnogo težkega truda, 
predno se ji je posrečilo izpodriniti iz čeških trgovin 
izdelke nemških velekapitalistov, katere poleg nezaved
nosti slovanskih konsumentov izdatno podpirajo še 
gotovi višji krogi. Po vztrajnem delovanju pa je vendar 
pridobila na svojo stran češko trgovstvo kakor tudi ši
roke mase konsumentov Dosegla je končno, da so konsu- 
menti sami začeli zavračati nemške izdelke ter zahtevati

slovanski izdelek. Ako more torej Kolinska tovarna 
po večletnem obstoju pokazati na tako krasne in 
presenetiljive uspehe po Češkem in Moravskem, tedaj 
smemo s precejšnjo gotovostjo izrekati nado, da si 
polagoma tudi v slovenskih pokrajinah osvoji celotni 
konsum.

Tehniška ureditev nove ljubljanske tovarne bo v 
vsakem oziru najmodernejša. Preskrbljeno bo za naj- 
snažnejši način pripravljanja izdelkov tako, da glede 
higijenskih zahtev najbrž nobena obstoječa tovarna te 
stroke ni tako dovršeno opremljena. Način proizvajanja 
samega zagotavlja, da bodo izdelki odgovarjali vsem 
zahtevam odjemalcev. Čisto neutemeljeni bi bili torej 
morebitni predsodki o kakovosti izdelkov, kar pa bi 
seveda za podjetje ne prišlo ravno nepričakovano. 
Lahko pa že sedaj opozorimo širšo javnost, da je 
čisto napačno domnevanje, da izdelki slovanskega 
podjetja ne bi mogli dosegati nemškega blaga. Saj 
smo omenili, kako si je Kolinska tovarna osvojila na 
slovanskem severu tako ogromen konsum in to ne samo 
vsled intenzivne reklame, temveč v prvi vrsti z izborno 
kakovostjo svojih izdelkov. Velika krivica bi bila torej 
dajati prednost nemškemu blagu pred izdelki take slo
vanske tovarne, ki se že sedaj dobro zaveda svoje 
narodne misije in ki bo gotovo še v večji meri poka
zala slovenski javnosti, koliko koristi more imeti ves 
slovenski narod od uspevajočega narodnega industrij
skega podjetja. Slovenski odjemalci naj si bodo v svesti, 
da koristijo tudi samim sebi, če dosledno vporabljajo le 
slovenski izdelek in tako omogočijo podjetju izpolno- 
vati ono narodno nalogo, ki si jo je stavilo takoj pri 
ustanovitvi nove tovarne v Ljubljani. Dolžnost sloven
skega občinstva bo torej, da bo odločno zahtevalo v 
vsaki trgovini izdelke Kolinske tovarne ter tako pripo
moglo k hitrejšemu razvoju novega podjetja.

Predmet — kavna primes — ki ga bo izdelovala 
nova tovarna, se zdi v prvem hipu marsikomu nez
naten, v resnici pa je to eden najpoglavitnejših kon
zumnih predmetov, katerega poraba se bo s časom 
še povečala. Da cenjenemu občinstvu bolje predočimo, 
koliko potroši slovenski narod vsako leto za kavne

9



Stran 98. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK: Št. 9.

primesi, navesti hočemo nekaj številk, ki govore dovolj 
jasno, kolikega pomena more postati za Slovence nova 
tovarna, če bodo kupovali v bodoče izključno njene 
izdelke mesto onih nemških, katerim so se po dolgo
letnem vsiljevanju tako zelo privadili. Če računamo, da 
je med približno 1,600.000 Slovenci 125.000 rodbin, s 
6 člani in da porabi vsaka teh rodbin ’/4 kg cikorije 
na teden, tedaj se porabi na leto čez 400 vagonov 
kavnih primesi v vrednosti treh do štirih milijonov kron, 
Največji del tega prometa je dosegla dosedaj nemška 
industrija in vsi milijoni, ki so jih izdali Slovenci tekom 
let za ta predmet, so se stekali v nemške žepe. S temi 
milijoni so krepili Slovenci nemške industrijalce ter se 
pokazali v tem oziru od njih popolnoma odvisne. Naj 
bi si torej slovenski konzumenti spričo navedenih dej
stev dobro zapomnili, koliko morejo koristiti domači 
industriji in s tem svojemu narodu, če bodo pokazali 
več odločnosti ter tudi pri tem predmetu dosledno iz
vajali geslo „Svoji k svojim.“ Potem bodo vsi milijoni 
ostali v domačih rokah in v naši zemlji rodili oni bo
gati sad, ki so ga doslej vsled naše malomarnosti želi 
Nemci. Sedaj bomo imeli lepo priliko pokazati, da imamo 
dovolj zmisla za gospodarski napredek našega naroda 
in da vemo zadostno ceniti nove slovanske tovarne.

Predvsem imajo slovenske gospodinje 
dolžnost nadomestiti tuje izdelke s Kolinsko oziroma 
„Zvezdno“ in „Ciril-Metodovo“ cikorijo, da tako de
jansko pokažejo, svojo zavednost in narodno prebuje
nost. One so gotovo v prvi vrsti poklicane v to, da kot 
narodne gospodinje uporabljajo v svojem gospodinstvu 
vsaj one redke slovenske tovarniške izdelke, ki so jim 
na razpolago. Če bo na ta način vsa slovenska javnost 
pospeševala razvoj novoustanovljene tovarne ter ji pri
pomogla do zaželjenih uspehov, tedaj se bode s tem 
v marsikom vzbudila podjetnost za ustanovitev kake 
druge industrije, kateri so dani v slovenskih krajih vsi 
predpogoji za dobičkanosno obratovanje.

Praktiška geologija.
Dr. Karel Hinterlechner (Dunaj).

(Dalje.)

IX.
Najenostavnejša priprava, ki jo vporabljajo, ko 

drobé rude, da jih potem sploh šele morejo otrebiti, 
je možnar. Rabijo ga navadno le v malih rudnikih, 
in to kjer dobivajo zlato.

Mnogo važnejši in razširjenejši so sledeči stroji :
Ka m en o drob a č1) ali kratko drobač (Stein

brecher) nam predstavljata sliki 20 ter 21 in sicer slika

9 Klišeje za slike 20 do 27 mi je posodila tvrdka H. R. 
Gläser (Ing. M. Luzzatto) na Dunaju X., za kar se ji na tem 
mestu najprisrčneje zahvaljujem.

20 v prerezu, slika 21 pa kakor se ga vidi v celoti. 
Bistvo te priprave je to-le:

Dela X in W v sliki 20 učinkujeta podobno kakor 
dve čeljusti. Čeljust X je pritrjena nepremično na zu
nanjo Strojevo steno (v sliki 21, kjer je firma vtisnjena); 
nasprotno se giblje čeljust W. V razmerju z gonilno silo, 
ki učinkuje na kolesa, se približuje hitro in s silo ne

premični čeljusti. Pri tem stare vsaki pot vso rudo, 
kar je nasujejo med obe. Ves drobiž pride spodaj med 
X in W zopet na dan. Na vsaki strani žrela je videti 
v sliki 21 po en ročaj. Obadva odgovarjata v sliki 20 
onemu delu, ki je zaznamenovan z Y. Ta del naj 
prepreči odletavanje kamenene snovi, da ne poškoduje 
ruda stroja itd.

V govoru stoječi stroj izdelujejo v petih velikostih. 
Od teh zavise maksimalne količine kosov, ki jih naj 
zdrobi stroj. Veliki stroji zdrobe do 0-5 m dolge in do 
0-35 m široke kose, ki so pravzaprav že male skale ; z 
manjšimi pa staremo do 0'2 m dolge in 0'15 m široke. 
Količine drobiža zavise od spodnje odprtine med če
ljustima X in Y ; to reguliramo poljubno. Poleg v prah 
zdrobljene snovi dobe tem potom kot oreh oziroma 
kot jabolko velike koščke. S primernimi posebnimi 
pripravami zdrobimo pa materijal s tem drobačem lahko 
tudi neposredno v pesek. Ti stroji spadajo v svoji vrsti 
med najboljše. Na uro zdrobe razno veliki stroji z raz
nimi silami razne množine in sicer:

velikost: 1. 2. 3. 4. 5.

kilogramov : 2500 4000 6000 8000 10000

s konjskimi 
silami: V5—2 3—4 5—7 8-10 10-12
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Najmanjši stroj (1.) služi, ako ni materijal pretrd, 
pri obratu na vital (Göpel); sicer rabijo kot gonilo 
parno ali električno silo.

(Slika 21.)

Popolne sem spadajoče garniture so stabilne ali 
za prevoz urejene. Poslednje naj omenim zlasti zato, 
ker so tudi pripravne za proizvajanje gramoza in peska 
za posipanje cest.

druga na drugo, temveč druga poleg druge. Vmes je 
materijal, ki ga naj zdrobimo. Drobiž pada iz stroja 
med šibkami na dan; njega velikost ne presega di
menzij kokošjega jajca oziroma moške pesti. Navedeni 
stroj izdelujejo v treh velikostih. Njih zmožnosti je 
razvideti iz sledeče razpredelnice, ako drobimo 1 uro 
z njimi kako snov, ki ni trša nego naravni asfalt.

Velikost: 1. 2. 3.

Množica zdroblje
nega materijala 2000
v kilogramih :

3500 5000

Konjske sile ki jih
rabimo pri tem : 5—6 7—8 8—10

Stope (das Pochwerk) spadajo sicer med naj
starejše stroje, ki jih rabijo za drobitev mineralnih 
snovi, a vkljub temu so v posamezne svrhe še dan
danes nenadomestljive. Ker dovajamo stopini (das mit 
der Stampfe bearbeitete) vode, ni pri tem ravnanju niti

(Slika 22.)

Po svojem ustroju se približuje ravnokar opisa
nemu navadnemu drobaču drobač na škarje (Sche
renbrecher), ki ga predstavlja slika 22. S tem strojem 
drobe: asfalt, razne vrste premoga, sol, kakor tudi 
sodo ter koks itd.

V principu sta tu čeljusti iz železnih šibk (Eisen
stäbe); glej levo polovico slike. Oba zistema učinkujeta 
tu podobno kakor škarje. Šibke ne učinkujejo torej

prahu kakor v obeh prvih slučajih, kar je zlasti tedaj 
važno, če imajo opraviti s strupenimi ali z zelo drago
cenimi snovmi.

Obliko stopnega stroja, ki služi za drobitev mi
neralnih snovi, nam predstavlja slika 23. Kako učinkuje, 
je pa menda razvidno iz ilustracije same. Število 
stopičev je različno; enako njih teža. Nekaj podrobnosti 
je razvideti iz sledeče razpredelnice.

9*
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Število stopičev 3 1 6 9 5 10 5 10

Približna teža v kg 
posameznega sto- 
piča

125 200 350

Potrebno število 
konjskih sil

2 3-5 5 4 8 7-5 15

Množina stopine v 
kilogramih na uro 70 140

I
200 200 400 300 600

Da se ne obrabijo stopiči presilno, je treba zdro
biti materijal že predno pride v stope v približno enako 
velike kose.

(Slika 23.)
Na tem mestu naj omenimo mimogrede, da slu

žijo podobni stroji tudi za drobitev raznih kemikalij, 
dišav (Gewürze), kosti, lesa itd. —

Toliko z ozirom na stroje, ki drobé mineralne 
snovi; v nastopnem še nekaj besedi o raznih mlinskih 
aparatih.

Javna trgovska družba.
(Dalje.)

Družbena pogodba,
katero sta naredila današnjega spodaj označenega dne 
med seboj gospoda Franc Berjak in Josip Šober, oba 
trgovska sotrudnika v Ljubljani.

1.
Berjak in Šober prevzameta z................. trgovinske
prostore na Vodnikovem trgu v hiši štev. ... v Ljub
ljani in bodeta vodila v teh prostorih trgovino meša
nega blaga.

2.
v trgovino vloži Berjak .......................... K.................
Šober pa.....................................................K.................

skupaj K . . . . . .
Za te vloge se otvori vsakemu družabniku „poštev 
glavnice“ (Kapitalkonto) in se vloge obrestujejo s 4 % 
na leto.

3.
Družabnika jamčita za družbene obveznosti ne le 

s svojimi vlogami, ampak neomejeno in skupno z 
vsem svojim ostalim zasebnim premoženjem.

4.
Družabnika se obvežeta posvetiti trgovini družbe 

vse svoje moči, delati z vso pridnostjo in skrbnostjo. 
Trgovino vodita sporazumno in izjavita s tem, da se 
nobeden ne bode pečal z zasebno knpčijo kakršnekoli 
stroke družbene trgovine.

5.
Tvrdka se glasi „Berjak & Šober“ in ima vsak 

družabnik pravico delati v trgovini in pravnoveljavno 
podpisovati za družbo.

6.
Pogodba se sklene za deset let, počenši od danes 

naprej. Tisti družabnik, ki misli po preteku te pogod
bene dobe izstopiti iz družbe, mora to sodružabniku 
naznaniti pismeno pol leta pred pretekom pogodbene 
dobe, sicer se smatra pogodba veljavna za nadaljnih 
deset let.

7.
Ako hoče kateri družabnikov izstopiti iz katerega

koli važnege vzroka, katerega pa morata priznati oba 
družabnika, pred pretekom pogodbene dobe, je ob
vezan priporočiti drugemu ugajajočega družabnika, ali 
pa pustiti svoj delež še eno leto po svojem izstopu 
v trgovini in dobi za to dobo 5 % obresti na leto.

8.
Ako kateri družabnik izstopi vsled odpovedi po 

preteku pogodbene dobe, se mu njegov na podlagi 
inventure in bilance izračunani delež na družbenem 
premoženju izplača v gotovini v četrtletnih enakih 
obrokih.

9.
Vsi izdatki v korist družbenega podjetja se po

krijejo iz družbene blagajnice.
10.

Trgovske knjige se vodijo na.....................način
ter jih pregledujeta družabnika vzajemno in zaklepata 
nasprotno (vsak z drugačnim ključem).
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11.
Koncem junija vsakega leta se' naredi inventura 

in sestavi bilanca. Inventuro in bilanco podpišeta oba 
družabnika.

Na podlagi bilance in po odbitku izdatkov in 
obresti od vlog družabnikov dobljeni in preostali čisti 
dobiček se razdeli v enakih delih med družbnika.

Vsak družabnik je opravičen svoj delež na do
bičku dvigniti ali pa ga pustiti v podjetju in se v tem 
slučaju njegova vloga poveča. V slučaju, da bi na
stala izguba, jo nosita družabnika v enakih delih.

12.
Vsak družabnik sme za pokritje svojih zasebnih 

potrebščin vzeti iz družtvene blagajne na leto K . . . . 
v enakih mesečnih obrokih. Ta odjem zmanjša delež 
na dobičku in poveča delež na izgubi.

13.
Ako bi nastopila potreba najeti tuji denar, se to 

sme zgoditi z vednostjo in privolitvijo obeh družab
nikov, kakor tudi za posojilo oba jamčita.

14.
Ta pogodba preide z vsemi določbami tudi na 

dediče družabnikov.
15.

Ustanovitev te javne trgovske družbe se naznani 
v svrho vknjižbe v trgovski register c. kr. deželnemu 
kot trgovskemu sodišču v Ljubljani.

Da se strinjava oba s predstoječimi točkami, po
trjujeva s svojima podpisoma pred podpisanimi pričami.

V Ljubljani,.........................................

Fran Berjak. J. Šober.

Priča................................ Priča................................

V predstoječem smo navedli vzorec precej po
polne in jasne družbene pogodbe.

Ustanovitev javne trgovske družbe se mora na
znaniti tistemu trgovskemu ali deželnemu kot trgov
skemu sodišču, v čigar okrožju se nahaja podjetje.

Naznanitev mora obsegati:
1. Ime, stan in bivališče vsakega družabnika;
2. tvrdko, kraj in predmet obrata;
3. čas, kdaj se družba prične;
4. kdo bo družbo zastopal, ali posamezni družabniki 

vsak za sebe ali vsi skupaj.
Istotako se morajo vse poznejše izpremembe na

znaniti.
Naznanilo morajo družabniki ali podpisati pri 

sodišču osebno ali pa morajo biti podpisi poverjeni.
Ako družabniki ne izpolnjujejo tozadevnih pred

pisov, jih sodišče lahko kaznuje z globami od 200 do 
300 kron.

Pravno razmerje družabnikov med seboj.

Pravno razmerje družabnikov med seboj se ravna 
v prvi vrsti po pogodbi, katera je lahko ustmena ali 
pismena (mora biti kolkovana). Tu moramo omeniti, 
da je pogodba pravno neveljavna, ako nalaga kateremu 
družabniku le dolžnosti, ne daje mu pa nobenih pravic.

Ako pa se ni napravila pogodba, ali ta nima 
tozadevnih določb, veljajo določbe trgovskega zakona 
(subsidijarne določbe).

Od teh določb trgovskega zakona navajamo 
sledeče.

Premoženjski deli, ki so bili zasebna last družab
nikov, se smatrajo za last družbe, ako so zabeleženi 
v inventuri, katero so podpisali vsi družabniki. Primer : 
Trgovec A sklene pogodbo s trgovcema B in C, glasom 
katere vstopita ta dva v podjetje trgovca A kot javna 
družabnika. Trgovec A ima svoje posestvo, trgovec B 
pa ima nekaj deležev trgovsko-obrtne zadruge v Ljub
ljani. Ako je posestvo trgovca A in deleži trgovca B v 
inventuri, katero ta dva sopodpišeta, se smatra posestvo 
trgovca A in deleži trgovca B kot last družbe.

Družabnik ni obvezan vložiti več, kakor je bilo 
pogojeno. Tudi ni primoran vsled izgube zmanjšano 
vlogo oziroma delež na družbenem premoženju do
polniti. Brez privolitve sodružabnikov ne sme družabnik 
zmanjšati svoje vloge ali deleža na družbenem pre
moženju. Pač pa sme brez privoljenja sodružabnikov 
dvigniti na njegov delež odpadle obresti zadnjega po
slovnega leta, denar do višine deleža na dobičku 
zadnjega poslovnega leta pa le tedaj, ako to ni na
ravnost v škodo družbe. Družabnik, ki svoje vloge ne 
plača pravočasno ali vzame neopravičeno denar iz 
družbene blagajne, je obvezan plačati (6%) obresti, 
katere se računajo od dneva naprej, katerega bi moral 
vložiti svoj delež ali katerega vzame denar iz blagajne. 
Vrhutega je tudi odgovoren za vsled njegovega rav
nanja nastalo izgubo in druge posledice. Nasprotno 
pa mora družba plačati družabniku, ako posodi družbi 
denar, 6 % obresti.

Družabnik je obvezan posvetiti družbenemu pod
jetju vse svoje zmožnosti in delati zanje z vso mar
ljivostjo, vendar nima pravice zahtevati kake odškodnine 
za svoj trud in delo. Pač pa je družbi odgovoren za 
vsako škodo, ki zadene družbo vsled njegove krivde. 
Te škode pa ne pokrije dobiček, ki ga je v drugem 
slučaju dosegel za družbo s svojo pridnostjo ali de
lavnostjo.

Družabnik ne sme delati brez vednosti in dovo
ljenja sodružabnikov kupčij v stroki družbenega pod
jetja ne za svoj račun ne za račun tretjega. Tudi ne 
sme biti javen družabnik druge javne trgovske družbe 
te stroke.

Ako družabnik krši te določbe, mora družbi vsled 
tega nastalo škodo povrniti, pa tudi izstopiti iz družbe,
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ako sodružabniki to zahtevajo. Družabnik tudi ne sme 
brez dovoljenja sodružabnikov vzeti novega družabnika 
v družbo.

Ako se je poverilo vodstvo družbe enemu ali 
večim družabnikom, se drugi družabniki ne smejo 
vmešavati v poslovanje. V slučaju, da se je poverilo 
poslovanje večim družabnikom z omejitvijo, da drug 
brez drugega ne sme sklepati kupčij, tedaj eden brez 
drugih ne more prevzeti obveznosti za družbo. Na
sprotno pa lahko vsak družabnik sklepa kupčije, ki 
spadajo v delokrog družbe, ako se je poslovanje po
verilo večim družabnikom brez vsake omejitve. Dejanje, 
proti kateremu ugovarja eden ali drugi v poslovanje 
upravičenih družabnikov, se ne sme izvršiti.

Vsi družabniki pa so upravičeni in tudi obvezani 
delovati v družbenem podjetju, ako se v pogodbi ni iz
recno poverilo poslovanje enemu ali drugemu družabniku.

Prokura se lahko podeli le s privolitvijo vseh 
poslujočih družabnikov, oziroma vseh družabnikov, 
prekliče jo pa lahko vsak posamezen.

Vsak družabnik ima pravico, tudi če ne vodi 
poslovanja podjetja, se osebno prepričati o stanju 
družbenih zadev, sme priti vsak čas v družbene pro
store, pogledati trgovske knjige in dopise družbe in 
napraviti si na podlagi teh v svrho pregleda bilanco. 
Pravno razmerje družabnikov proti tretji osebi.

Javna trgovska družba dobi pravne pravice in 
obveznosti proti tretji osebi z vpisom v trgovski re
gister, oziroma s tistim časom, ko je začela poslovati.

Trgovska družba lahko na svojo tvrdko prevzame 
obveznosti, dobi lastninsko in stvarno pravico na po
sestvih, lahko pred sodiščem toži in je tožena, ter spada 
v področje sodišča, v čigar okrožju ima svoj sedež.

Kdor vstopi v že obstoječo družbo, jamči, ne 
glede na to ali se je vsled njegovega vstopa tvrdka 
izpremenila ali ne, enako z drugimi družabniki za vse 
družbene obveznosti, tedaj tudi za tiste, ki so obsto
jale pred njegovim vstopom. Pogodba, ki bi to jamstvo 
izključevala, je nasproti tretjemu neveljavna.

Razdružitev družbe.

Družba se razide ali preneha v sledečih slučajih :
1. Vsled konkurza;
2. vsled smrti enega družabnika, ako pogodba 

ne določa, da se vsled smrti enega družabnika družba 
ne razdruži, ali da je pogodba obvezna za pravne 
dediče umrlega družabnika;

3. ako pride eden ali drugi družabnik v konkurz, 
ali ako ni več zmožen sam opravljati svoje premoženje;

4. vsled obojestranskega sporazuma;
5. ako poteče doba, za katero se je skleriila po

godba in ustanovila družba, in jo družabniki molče 
ne nadaljujejo; v tem slučaju obstoji družba za ne
določen čas;

6. vsled odpovedi enega družabnika, ako se je 
družba ustanovila za nedoločen čas.

Družba je ustanovljena za nedoločen čas, ako se 
je sklenila za čas življenja, tedaj do smrti enega dru
žabnika. Želi družabnik družbe, ustanovljene za nedo
ločen čas, izstopiti, mora svoj izstop naznaniti šest 
mesecev pred pretekom družbenega poslovnega leta.

Takojšnjo razdružitev za določen ali nedoločen 
čas ustanovljene družbe pa lahko zahteva družabnik 
brez odpovedi, ako ima za to tehten vzrok. Ali je dan 
tak tehten vzrok, razsodi sodnik, ako vsi družabniki 
ne pripoznajo navedenega vzroka kot tehtnega.

Takojšnjo razdružitev družbe lahko zahteva dru
žabnik :

1. Ako vsled zunanjih razmer (okolščin) družba 
ne more doseči svojega smotra ;

2. ako postopa kateri družabnikov nepošteno v 
poslovanju ali dajatvi obračuna;

3. ako kateri družabnikov svojih bistvenih dru- 
žabniških dolžnosti ne izpolnuje, bodisi, da ga zadržuje 
trajna bolezen ali iz katerega drugega vzroka ;

4. ako kateri družabnikov tvrdko ali premoženje 
družbe izkorišča v zasebne namene.

Družba pa še ni primorana, da se razide, ako 
eden ali drugi družabnikov iz katerega zgoraj nave
denih vzrokov zahteva razdružitev, ampak družba 
lahko izključi družabnika, ki se je pregrešil na kateri 
zgoraj naveden način, ako se z izključitvijo strinjajo 
vsi ostali družabniki.

Razdružitev družbe, izstop ali izključitev družab
nika se mora vpisati v trgovski register.

Z istopivšim ali izključenim članom obračuna 
družba na podlagi premoženjskega položaja, kakršen 
je bil na dan izstopa ali izključitve.

Izstopivši ali izključeni družabnik je poznejših 
kupčij in pravic družbe deležen le toliko, kolikor ne
posredno sledi iz prej dovršenega.

Ako se obračun ne more napraviti takoj, ima 
izključen ali izstopivši član pravico zahtevati koncem 
poslovnega leta družbe predložitev računskega za
ključka, kakor tudi obračun o dovršenih poslih, pri 
katerih je še soudeležen.

Izplačilo svojega deleža more zahtevati le v 
denarju.

Kaj mora obrtnik vedeti o obrtnih in 
davčnih predpisih?

Spisal V. Žun.
(Dalje.)

2. se mora izkazati z izpričevalom, da je delal 
kot pomočnik v svojem rokodelskem obrtu bodisi pri
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kakem rokodelcu ali pa v kaki tovarni v zglašeni obrt 
spadajoča dela vsaj tri leta. Delavsko ali pomočniško 
izpričevalo izda obrtni delodajalec, mora pa biti njega 
resničnost potrjena od pristojne zadruge, oziroma, če 
ni obrtne zadruge, od pristojnega županstva.

Pomočniška preskušnja se dela pri izpra- 
ševalni komisiji po končani učni dobi. Učna doba ne 
sme trajati manj nego dve in ne več nego štiri leta. 
V komisiji so mojstri in pomagači. Vajenec, ki pre- 
skušnje ne napravi, jo sme ponavljati po preteku vsaj 
polletne dobe. Tisti vajenec, ki ne prestane pomočniške 
preskušnje, čeprav je potekla določena učna doba, ne 
bo sicer več ostal vajenec, ali zaprta mu je svoj čas 
pot do obrtne samostojnosti. Od svojega mojstra prejme 
kot dokazilo učno izpričevalo, ki mu poleg delavske 
knjižice služi za legitimacijo. Taki pomožni delavci se 
imenujejo pomočniki (Gehilfe), dočim imajo izprašani 
pravico do naslova pomagač (Geselle).

Dokaz sposobnosti se pa more deloma dobiti 
tudi na kaki od vlade določeni obrtni šoli. Z izpriče
vali takih šol se more nadomestiti, kakor dopuščajo 
vladne odredbe, ali a) vsa učna doba ali b) vsa učna 
doba in dve leti delavne dobe ali c) vsa delavna doba.

Kolek za 
3 K

I.

Mestnemu svetu
v Ptuju.

Glede na predpise „Obrtnega reda“ naznanjam, 
da nameravam v Ptuju, v Gosposki ulici št. 100 iz
vrševati samostojni mizarski obrt.

Kakor se razvidi iz priloženega rojstnega lista 
A A, sem rojen v Zg. Ponikvi dne 5. junija 1882. l.in 
B tudi tjekaj pristojen, kakor kaže domovinski list B. 
C Glasom priloženega pomagaškega pisma C sem se 

se izučil mizarskega obrta in prestal tudi poma- 
gaško preskušnjo, nato sem pa služil več nego štiri 
leta kot mizarski pomočnik, kar dokazuje priložena

C delovna knjižica Č.
Prosim, da mi mestni svet izda obrtni list za 

mizarski obrt.
D Prilagam tudi pobotnico o vplačani pristojbini 
za pristojno zadrugo*) in en prepis te zglasitve za 
E davčno oblastvo.**)

V Ptuju, dne 8. avgusta 1809.
Jožef Arnšek

mizarski pomagač.
*) O zadrugah in zadružnih pristojbinah bomo govorili na 

posebnem mestu.
**) Pričetek vsakega obrta je treba naznaniti tudi davčni 

oblasti. Ker je na deželi okrajno glavarstvo obenem tudi davčna 
oblast, zadostuje le zglasitev pri okrajnem glavarstvu; kjer so pa 
mesta z lastnim statutom, treba je davčni oblasti obrt naznaniti 
posebej, kar se lahko zgodi z nekolekovanim prepisom zglasitve 
pri obrtni oblasti.

Kolek za p
3 K

C. kr. okrajnemu glavarstvu 

v Kranju.
Ivan Jenko zglaša samostojni

strugarski obrt v Kranju št. 101.
A Po priloženem krstnem listu A sem rojen v

Čirčicah dne 12. avgusta 1880., torej polnoleten, in
B po domovinskem listu B pristojen v cerkljansko 

občino.
C Kakor je razvidno iz izpričevala C, sem z do

brim uspehom dovršil oddelek za strugarstvo na 
c. kr. umetno-obrtni strokovni šoli v Ljubljani; nato 
sem bil po izpričevalih Č in £ tri leta za strugar- 
skega pomočnika v Ljubljani.

Prosim, da c. kr. okrajno glavarstvo to zgla
sitev sprejme na znanje in mi izda obrtni list.

V Kranju, dne 29. decembra 1909.
Ivan Jenko.

V posebnih ozira vrednih slučajih more deželna 
vlada (na Primorskem in Štajerskem : cesarsko namest
ništvo) v sporazumu s trgovsko in obrtno zbornico in 
zadružno zvezo, če obstoji za dotični obrt, dovoliti 
prehod iz enega obrta v podobni obrt brez učnih 
in delavskih izpričeval.

Taka prošnja bi se glasila:

C. kr. cesarskemu namestništvu
Kolek za 

1 K

v Trstu.
Anton Kosmač, strugar

v Tolminu št. 22 prosi, da bi se oprostil
dokazila, da je zmožen 
izvrševati mizarski obrt.

A Po obrtnem listu A z dne 12. marca 1904 
izvršujem nad pet let samostojno strugarski obrt. 
Ta obrt je pa v zadnjem času radi silne koukurence 
tako opešal, da bi ne mogel več preživih sebe in 
svoje mnogoštevilne rodbine, če se mi ne dovoli, 
da bi se poprijel podobnega mizarskega obrta. Ker 
pa nimam izpričeval, da sem se tudi izučil v tem 
obrtu, čeprav znam izvrševati vsa v mizarsko

stroko spadajoča dela, prosim:
C. kr. namestništvo naj me blagovoli oprostiti

dokazila, da sem zmožen samostojno izvrševati mi
zarski obrt.

Anton Kosmač.
Dokaza sposobnosti ni treba donesti osebam, ki 

zopet prično izvrševati kak rokodelski obrt, ki so ga 
iz kateregakoli vzroka opustila.
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Deželna vlada sme izjemoma tudi po zaslišanju 
trgovinske in obrtne zbornice in prizadete zadruge 
izpregledati predložitev pomagaškega pisma, oziroma 
učnega izpričevala in izpričevala o prestani preskušnji 
za pomagača, istotako tudi predložitev delavskega iz
pričevala, ako se v tem zadnjem slučaju na nedvomen 
način izkaže, da je kdo delal predpisani čas kot po
močnik v dotičnem obrtu. Take prošnje je treba kole- 
kovati s kolkom za 1 krono in vložiti pri pristojnem 
okrajnem glavarstvu (mestnem magistratu).

Ženske smejo doprinesti dokaz sposobnosti za 
take obrte, katere prav pogosto izvršujejo ženske, tudi 
na kak drug kakor na sicer predpisani način na primer 
s tem, da se izkažejo, da so se doma ali v kaki ženski 
strokovni učilnici izučile za šivilje, modistke, umetne 
vezilje itd. (Daljé prih.)

Iz trgovske prakse.
14. Bodi previden pri nakupovanju.

Najbolj nevarni za majhnega trgovca na deželi, pa tudi po 
mestih so židovski potniki, ki prodajajo razne esence posebno 
rumove esence z najrazličnejšimi imeni kakor rumoa, rumatin, 
rumarin, rumatol, rumatum (Rum macht dumm) itd. 
Prodajalci takih esenc si podajejo kar kljuke, toliko je teh potnikov. 
Seveda je vsled tega tudi huda konkurenca in kupčija jim gre 
slabo in jako težko. Zategadelj pa skušajo na vse mogoče načine 
spraviti svojo ničvredno robo iz rok, ter so jim vsa sredstva dobra, 
samo da prodajo. Po mestih ti prebrisani Židje nimajo več sreče, 
zato so se posebno spravili na deželo, ker se da majhen trgovec 
na deželi hitreje pregovoriti in goljufati. Tak potnik navadno obesi 
trgovcu toliko raznih esenc, da jih trgovec celo svoje življenje ne 
bo prodal ampak jih bo zadosti še za drugi rod. Sicer pa se dajo 
tudi večji trgovci opehariti. Tako je moral neki tukajšnji trgovec 
desetkrat večjo množino prevzeti, kakor je mislil naročiti, ker je 
naročilni list podpisal, ne da bi ga natančno pregledal.

Neka trgovka na noben način ni hotela kupiti potniku nekih 
esenc. Vse njegovo prigovarjanje ni izdalo nič. Končno je prosil 
trgovko, naj se podpiše in pritisne svojo štampiljo na list njegove 
beležnice, da se bo s tem lahko izkazal pri svojem šefu, da je 
tudi njo obiskal. Stampilje trgovka ni imela, pač pa se je pod 
pisala na prazni list, samo da se iznebi nadležnega Žida.

Kako se začudi, ko dobi čez nekaj časa račun in esence za- 
280 K. Vse zoperstavljanje in ugovarjanje ni izdalo nič, Žid je 
tožil, in trgovka je bila obsojena prevzeti blago in je imela čez 
60 K še stroškov. Židovski potnik, kateremu je podpisala prazni 
list beležnice, je ta list izpolnil kot naročilni list. Dotične esence 
še 80 K niso bile vredne. Tedaj bodi previden, ako kaj kupuješ 
od neznanega židovskega potnika. Ako ne misliš naročiti, ne pod
pisuj kakih praznih listov.

Ako pa kaj naročiš, preglej dobro naročilni list, ali je 
množina naročenega blaga, cena, kakovost, pravilno nave
dena. Poglej tudi nadpise raznih stolpcev, da ne boš dobil mnogo 
več blaga kakor tisti mokar, kateri je dobil namesto 5000 papirnatih 
vrečic kar 5000 kg vrečic.

V vsakem spornem slučaju pa naj se vsak trgovec obrne na 
Slovensko trg. društvo „Merkur“ v Ljubljani, katero daje 
svojim članom zastonj nasvete za vsak slučaj. Ako še nisi član 
tega društva, pristopi takoj. F. Z.

Raznoterosti.
Obletnica 20. septembra. V par dneh poteče leto, ko se 

je vsled nedolžno umorjenih dveh žrtev zasolzilo oko slovenskemu 
ljudstvu. Z žalostjo se bomo vedno spominjali obletnice tega dne, 
a obenem nas bo tudi vsaka obletnica osvežila in utrdila v narodni 
samozavesti, v narodnem ponosu. Vemo dobro, da žrtvi nista 
zaman umrli, iz njih krvi je vsklilo marsikaj dobrega, marsikaj 
takega, kar je sicer pri drugih narodih po sebi umevno, pri skromnem 
ponižnem Slovencu je morala pa teči kri, da se je vzdramil in se 
zavedel svojih pravic. Koliko se je po 20. septembru izpremenilo ! 
Slovenec je s slovenskim licem nastopil v javnosti, polovičarstvo 
je izginilo in izginili so tujezični napisi pri Slovencih. V prvi vrsti 
so se zavedli naši trgovci in obrtniki in tekom enega leta se je 
izvršil v slovenskem trgovstvu res velik in razveseljiv preobrat. 
Slovenski trgovec se je zavedel svoje krvi, svojega jezika, zato 
daje temu milemu jeziku prvo mesto bodisi v javnosti, bodisi v 
notranjem poslovanju. Ako hočeš od mene kaj dobiti, vprašaj me 
slovensko, govori z menoj slovensko, to dejstvo je prešinilo mar
sikaterega trgovca, pri katerem se je poprej šopirila tujščina na 
prvem mestu in pri katerem je našel materinski jezik le prav majhen 
kotiček. Slovenski trgovec podpira zdaj v prvi vrsti slovensko ali 
slovansko industrijo. Ako mu pa dobavlja nemška tvrdka, 
zahteva od nje, da korespondira z njim slovensko, da spo
štuje njegov jezik. Ali je kdo pri tem kaj trpel? Ne, nihče, ampak 
s takim ravnanjem je vsakdo le pridobil ugled in spoštovanje slo
venskemu jeziku in da se je to res zgodilo v veliki meri, ni ne
mala zasluga slovenskega trgovstva. Marsikdo se je sicer dal po 
prošnjah omehčati, da je opustil svoj prvotni sklep, strogo izvrše
vanje narodnega principa, a ta ni prav storil. Dosledno se mora 
zahtevati isto pravico, isti ugled slovenskemu jeziku kakor vsakemu 
drugemu. Kdor se noče po tem ravnati, s tem rajši prekinem vsako 
zvezo. Danes ob tej žalostni obletnici polagamo vse to še enkrat 
na srce našemu trgovstvu. Slovensko trgovstvo je jako važen či
nitelj v našem javnem življenju in ono lahko v prodiranju narodne 
samozavesti, v pridobivanju ugleda našemu jeziku veliko več stori 
kakor vsak drugi stan. Slovenski trgovec, bodi trden, bodi dosleden 
in kakor si pokazal na zunaj slovensko lice, varuj in ohrani to 
lice tudi v vsem svojem poslovanju! Dosti dolgo je gospodaril v 
tvojih knjigah, korespondencah in prostorih jezik naroda, ki te 
danes še bolj sovraži kakor kdaj poprej. Otresi se še zadnje mlač
nosti in stori ob obletnici nepozabnega spomina trden sklep, da 
dosledno izvajaš principe, ki ti jih narekava tako grozovito uža
ljena slovenska duša. Slovenskemu jeziku povsod in 
vedno prvo in če lemogoče izključnomesto!V prvi vrsti 
pa glej na to, da podpiraš take tvrdke, katerih lastniki so ti sorodni 
po krvi. V tem naj odseva slovanska vzajemnost slovenskega 
trgovca! Bodi pa vedno poleg trgovca tudi zaveden Slovenec in 
s tem je vse povedano ! Ponavljati danes ne maramo navodil, ki 
si jih naj vzame' slovenski trgovec za vodilo, opozarjamo le, naj 
vsakdo prečita dobro zadnje tri številke lanskega „Slov. trgovskega 
Vestnika“. Našel bo v njih pravila, po katerih se naj ravna, in če 
jih bo dosledno udejstvil, bo s tem najbolj počastil spomin na
rodnih mučenikov Adamiča in Lundra!

*
Grafična razstava. V „Narodnem domu“ v Ljubljani je 

razstavilo Društvo kranjskih tiskarjev grafične izdelke, ki pričajo o 
napredku grafične umetnosti. Razstava je jako zanimiva in jo pri
poročamo za obisk. Odprta je še do vštevši nedeljo 19. t. m.

*
Letošnja vinska letina obeta na Kranjskem kakor posne

mamo iz tedenskih poročil društva avstrijskih vinogradnikov, jako 
dobre uspehe po množini, če ne bo deževalo, tudi po kvaliteti. Na 
Nižje Avstrijskem se grozdje vsled mrzlega poletja ni moglo tako 
razviti kakor druga leta. Pričakuje se ako bode jesen lepa, srednja
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letina. Slabo kaže tudi na Moravskem, dočim so poročila za Šta
jersko precej ugodna, izvzemši kajpada od toče pobiti ormoški 
okraj. Na Tirolskem upajo na srednje dobro letino.

*
Slovenska bančna filijalka v Sarajevu. Ljubljanska kre

ditna banka je ustanovila v Sarajevu svojo filijalko, ki že posluje. 
Interesentom, ki imajo kupčijske zveze z Bosno ali Hercegovino, 
priporočamo, da se poslužujejo domačega denarnega zavoda. Urad
nika sta marljiva naša člana g. Vlach in g. Gruden.

*
Direktni davki v Avstriji 1. 1907. Statistična centralna 

komisija je objavila pregled direktnih davkov, ki so se plačali leta 
1907. Realni (zemljiški in hišni) davek je znašal 155,215.443 K, 
pridobnina 97,748.566 K, osebna dohodnina 65,295.838 K, rentnina 
12,731.548 K, davčne izvršilne pristojbine z zamudnimi obrestmi 
3,774.126 K skupaj 334, 765.521 K. Leta 1906 so pa znašali di
rektni davki: realni davek 150,956.592 K, pridobnina 90,482.947 K, 
osebna dohodnina 60,801.100 K, rentnina 11,781.860 K, izvršilne 
pristojbine ln zamudne obresti 3,513.157 K, skupaj 317,535.656 K. 
V ubožnejših delih države prevladuje realni davek, dočim izkazuje 
na pr. Nižje Avstrijska le 31 in Češka 45 odstotkov skupnih di
rektnih davkov. V Istriji znašajo realni davki 61 in v Dalmaciji 
65 odstotkov skupne vsote direktnih davkov. Na Nižje Avstrijsko 
odpade skoro polovica osebne dohodnine, kar je verjetno, ker je

Dunaju največ bogatašev in uradnikov.
*

Avstrijske hranilnice leta 1907. Koncem leta 1907 je bilo 
v Avstriji 639 hranilnic ter je prirastlo v tem letu 14 novih, od 
katerih odpadejo 3 na Kranjsko. Vložni promet se je zvišal od 
2.534,134.270 K v 1. 1906 na 2,746,340.880 K, torej za 212,206.610 
kron ali za 8’37 odstotkov. Vložilo se je 1.363,842.329 kron, za 
107,570.570 K več kakor leta 1906, dvignilo pa 1.382,498.531 K 
za 104,636.040 K več kakor 1. 1906. Koncem leta 1907 je bilo v 
hranilnicah 5.077,304.571 K vlog. Povprečno je prišlo na vsako 
stranko oziroma vložno knjižico 1315 K 5 h. Glede višine pov
prečne vložne imovine prvači Tirolska s 1557 K 24 h, ki odpadejo 
na eno knjižico, potem sledi Gornja Avstrijska s 1496 K 68 h, 
Moravska s 1451 K 5 h, Češka s 1341 K 78 h, Štajerska s 
1332 K 88 h, Primorska s 1332 K 30 h, Solnograška s 1374 K 
87 h, Kranjska s 1321 K 28 h, Nižje Avstrijska, Šlezija, Ko
roška (1114 K 86 h), Bukovina, Galicija in naposled Dalmacija z 
le 901 K 63 h na vlagatelja.

Društvene vesti.
Knjigo „Gasteiner-Volc Knjigovodstvo“, ki jo je založilo 

in izdalo naše društvo, je c. kr. ministrstvo za bogočastje in nauk 
z razpisom z dne 19. julija 1909, št. 26.357 aprobiralo kot učno 
knjigo za dvorazredne trgovske šole s slovenskim učnim jezikom. 
Cena vezani knjigi 4 krone, po pošti 50 vinarjev več. Interesentje, 
sezajte pridno po knjigi.

*
Trgovski koledar za leto 1910 izide koncem tega meseca. 

Vsebina mu bo poučna in obširna. Podrobneje o vsebini priobčimo 
v prihodnji številki. *

Sestanek članov našega društva bo v sredo, dna 22. t. m., 
ob 9. uri zvečer v društvenih prostorih. Ker se bomo posvetovali 
o tem, katere učne tečaje bi kazalo prirediti v našem društvu v 
zimski dobi, prosimo za prav obilno udeležbo. Pri tej priliki se 
bomo razgovarjali tudi o morebitnih plesnih večerih.

•k
Popust pri kinematografih. Oba ljubljanska kinematografa 

„Ideal“ in „Pathé“ sta dovolila članom našega društva proti izkaz
nici za vse predstave 20°/O' popusta.

*

Izlet. Pevski zbor našega društva je priredil v nedeljo, dne 
12. t. m., popoldanski izlet v Št. Vid pri Lukovici. Izletniki 
so se ustavili v gostilni g. Rusa, kjer so bili res dobro pogoščeni. 
Pevski zbor je zapel pod vodstvom pevovodje gosp. Prelovca več 
zborov, za kar je žel od drugih navzočih obilo priznanja. Izlet se 
je izvršil v najlepšem redu ter ostane udeležencem gotovo v naj
boljšem spominu.

*
Pevovodja pevskega zbora našega društva g. Al. Sachs, 

ki je bil od ustanovitve Merkurjevega pevskega zbora njegov 
pevovodja, nam je dne 3. t. m. naznanil, da je iz zdravstvenih ozirov 
primoran pevovodstvo odložiti. Pevski zbor je vzel to vest z 
obžalovanjem na znanje ter sklenil, izreči res požrtvovalnemu 
pevovodji svojo iskreno zahvalo s prošnjo, da blagovoli g. Sachsu 
ostati naš zbor v prijaznem spominu. Na mesto g. Sachsa je 
načelstvo zbora prosilo g. A. Prelovca, uradnika Mestne hranil
nice, da prevzame pevovodstvo. G. Prelovc je vodstvo prevzel.

*
Čeke so poslali: L. Fiirsager, Radovljica, Neimenovan 

Ljubljana, Neimenovan, Ormož, Jos. Polak, Ljubljana, Fran 
Tavčar, Selca. Hvala !

Odhodnico je priredil odbor dne 28. avgusta t. 1. blagajniku 
našega društva g. Josipu Vlachu, ki je odšel 1. septembra v 
Sarajevo in prevzel tam vodstvo ondotne podružnice Ljubljanske 
kreditne banke. Podpredsednik g. Lilleg je pozdravil navzoče ter 
opisal zasluge, ki si jih stekel je g. Vlach za naše društvo, v teku svo
jega skoraj petletnega delovanja kot blagajnik. Govorila sta še gg. 
Golobin, Volk. G. Vlach seje ginjen zahvalil za izkazano mu čast. 
Navzoči so ostali dalj časa skupaj v neprisiljeni prijateljski zabavi 
ter se končno poslovili od svojega dragega prijarelja, ki je bil 
tako priljubljen in kar smemo reči vzor blagajnika. G. Vlachu že
limo na novem mestu vse najboljše. Omenjamo šč da je pozdravil 
pri tej prililiki odhajajočega v imenu uradništva Kreditne banke v 
Ljubljani, ki ni imelo prilike se od svojega tovariša posloviti.

Trgovsko bolniško in podporno društvo 
v Ljubljani.

Ravnateljska seja z dne 24. avgusta t. 1. 1. K društvu je 
pristopilo 7 rednih članov. 2. Obolenje je prijavilo 42 članov.
3. Bolniških stroškov se je izplačalo 20 članom v znesku 1048 K 
98 h, Leonišču za 4 člane 567 K 42 h. Tukajšnjim društvenim 
zdravnikom za prvo polletje 1909 1528 K. Lekarnarjem za drugo, 
četrtletje 1909 227 K 13 h. 4. Raznih dopisov se je rešilo 112.

Trgovsko-obrtno banko v Ljubljani, naš novo
ustanovljeni kreditni zavod, priporočamo trgovcem 
in obrtnikom za nalaganje denarja, za inkaso, za 
denarna nakazila in vsakovrstne kreditne posle. 

Poštni čeki.
Vse člane in prijatelje našega društva posebno gospođe 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.

Mala trgovina
(podružnica)

se ugodno odda. Potrebni kapital je 2—4000 kron. 
Natančna pojasnila daje Alojzij Pinter v Slovenski 

Bistrici.









SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega 
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.

Letnik VI. V Ljubljani, dne 15. oktobra 1909. Št. 10.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Iz bančne prakse.

Piše Rudolf Šega.

Naša trgovina se je prav posebno v zadnjih de
setletjih jela kaj lepo razvijati. In brezdvomno so imeli 
pri tem veliko zaslugo naši slovenski denarni zavodi, 
predvsem naše slovenske banke. Naši trgovci pa prav
zaprav še vse premalo delajo z našimi bankami. Temu 
je pač glavni vzrok ta, da ne poznajo prav naloge in 
pa svrhe bančnih zavodov. Vsled tega sem se na
menil, da podam v naslednjih odstavkih nekaj važ
nejših'točk iz bančnega poslovanja.

I.

Banka in trgovec.
V zmislu trgovinskega zakonika je tudi bankir 

trgovec. Če hočemo torej ta dva pojma: banka in 
trgovec primerjati, tedaj jih moramo predvsem ne
koliko obrazložiti.

Z besedo „banka“ označujemo vsa podjetja, ki 
se v najširšem pomenu besede pečajo s posredovanjem 
denarnega in kreditnega prometa. V tem oziru je po
polnoma vseeno, če tvori tako podjetje posamezna 
oseba ali združba oseb (bankir), akcijska družba ali 
zadruga, dežela ali država (banka).

Nasproti tej bančni obrti, katero izvršujejo banke 
ali bankirji, imamo njene odjemalce ali komitente. 
Največji del teh komitentov tvorijo trgovci. V svojem 
nadaljnem razpravljanju hočem z besedo trgovec za
znamovati vse tiste osebe, ki se pečajo z blagovno 
trgovino, s špedicijo, z malo in veliko industrijo, s 
poljedelstvom i. t. d. in ki so na to nakazane, da se 
poslužujejo bančnih poslov.

Če primerjamo banko kot posebni obrt z banč
nimi komitenti s trgovcem, tedaj imamo dve in
teresni sferi, kakor n.pr.producente in konsumente. 
Ta dva interesna kroga, od katerih enega zastopa 
banka, drugega trgovec, sta drug na drugega nakazana, 
drug od drugega odvisna. Nastajajo različni kupčijski 
odnošaji, pri katerih mora vsak del svoje koristi za
stopati. In popolnoma razumljivo je, da pride vsled

tega včasih do raznih konfliktov, sempatja se od ene 
ali druge strani prekorači dovoljena mera, do katere 
se sme varovati svoje koristi.

Opazovati hočemo vzajemne razmere med banko 
in trgovcem, predvsem načine, oblike in pogoje, 
ki pridejo v poštev pri teh vzajemnih razmerah. Pri 
tem opazovanju se pa ne smemo postaviti na to ali 
ono stran — na stran banke ali trgovca — ostati 
moramo popolnoma objektivni, na obe strani moramo 
markirati mejo, do katere sme vsaka stran varovati 
svoje koristi. Če postavimo trgovca v ospredje, napra
vimo to le vsled tega, ker je navadno trgovec slabejši 
del. Vsakdo, kdor izvršuje trgovski obrt, mora dobro 
poznati in v kalkulacijo jemati vse možnosti in vsa 
.sredstva, ki mu jih nudi banka v prospeh njegovega 
pridobitnega delovanja. Toliko vpogleda mora imeti 
v načela bančnega obrata, da more v vsakem slučaju 
presoditi, v koliko se more poslužiti pomoči in sred
stev banke. Zmožen mora pa tudi biti varovati v ob
čevanju z banko svoje opravičene koristi in se obva
rovati vsake škode in vsake zlorabe.

Če se ozremo na zgodovinski razvoj teh med
sebojnih odnošajev med banko in trgovcem, tedaj 
vidimo, da se je bančni obrt že zgodaj ločil od prave 
trgovine in postal samostojen. V trgovskih središčih 
srednjega veka, v laških mestih, so bili razen mer- 
katorjev, trgovcev z blagom, tudi kampsorji, t. j. 
bankirji. Kampsorji in merkatorji so bili najuglednejši 
in najvplivnejši stanovi laških trgovskih mest. Prav 
posebno ugledno stališče so zavzemali kampsorji vsled 
svojih privilegijev v kupčiji z menjavanjem denarja in 
pa vsled svojega bogastva. Niso se le pečali s takrat 
še zelo težkim, pa tudi važnim menjavanjem denarja, 
temveč so imeli tudi takozvano depotno kupčijo. 
Shranjevali so namreč v svojih pred tatovi in ognjem 
varnih shrambah denar, dragocene kovine in kamnje, 
kakor tudi druge dragocenosti bogatinov, ter so dajali 
iz svojih lastnih, kakor tudi iz njim zaupanih sredstev 
privatnikom, mestom in vladarjem posojila. Takratni 
bankirji so kupčijsko občevali z vsemi krogi in stanovi, 
vendar je bil pa njih najvažnejši posel pomagati mer- 
katorjem pri izvrševanju njih trgovine.

10
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Če so si trgovci na tem ali onem kraju promet
nega okoliša ustanovili stalno trgovališče, tedaj so jim 
sledili tudi kampsorji. Bankirji so tam ustanovili svoje 
podružnice, da tudi tam proti nagradi podpirajo trgovce. 
Najvažnejši posel, s katerim so bankirji podpirali trgovce, 
je bil plačilni promet, transport kovane in nekovane 
dragocene rude. Ko so prišli na ženijalno idejo menice, 
tedaj je bil ta plačilni promet zelo olajšan in skoro 
brez vsake nevarnosti.

Preveč bi bilo za naš namen opisati zgodovinski 
razvoj bank. Označiti hočemo samo dve tendenci, ki 
sta vplivali in ki še dandanes vplivata na odnošaje 
med banko in trgovcem. Ti tendenci se kažeta v strem
ljenju, obe stroki zopet zediniti. Na eni strani 
hoče trgovec gotove bančne posle s trgovino združiti, 
na drugi strani poskušajo banke in bankirji v svoje 
roke dobiti vodstvo trgovskih in industrijskih podjetij

Stremljenja prve vrste so se pojavljala že v prejš
njih stoletjih. Fuggerji niso bili le trgovci, špediterji 
in lastniki rudnikov, temveč tudi bankirji. Večina 
bančnih zavodov 16.—18. stoletja je izšla iz trgovskih 
podjetij. In v sedanjem času se niso le manjši trgovci 
združili v zadružnih bankah (kakor n. pr. obrtne in 
trgovske zadruge v Ljubljani, Trstu in Gorici), da sami 
oskrbujejo denarni in kreditni promet, temveč tudi po
samezni veliki trgovci so svojo blagovno trgovino zdru
žili z bančnim obratom. Ravnotako imamo ponekod 
tudi že konsumna društva in nakupovalne zadruge, ki 
se pečajo z depozitnimi in drugimi bančnimi posli.

Večjega pomena so pa stremljenja bank pridobiti 
si merodajen vpliv na trgovino, promet in industrijo 
ter spraviti te gospodarske panoge v popolno odvisnost 
bank. Da pa moremo popolnoma razumevati ta novo
dobna stremljenja, hočemo v kratkih potezah očrtati, 
kako so banke polagoma razširile svoj delokrog.

Na prvi stopnji so banke skoro izključno de
narne banke. Pečajo se z denarnimi posli. Sem 
prištevamo : menjavanje denarja, shranjevanje vred
nostnih stvari, posredovanje krajevnega plačilnega pro
meta s pomočjo skupnega računskega denarja in žiro- 
prometa, prevzemanje denarnega transporta s pomočjo 
menic, odračunjevanje in plačilni promet na semnjih 
za menice. To so posli, pri katerih je kreditni moment 
samo postranskega pomena.

Šele pozneje je postal kredit središče bančnega 
obratovanja — predmet pridobivanja. Tako so iz de
narnih bank nastale kreditne banke. Te banke 
jemljo kredit ter dovoljujejo kredit. Od svojih komi
tentov zbirajo kapital, depozitov ne shranjujejo samo, 
tomveč jih tudi upravljajo ter obenem obrestujejo in 
jih drugim svojim komitentom proti obrestim izposo- 
jujejo. Ko se je menica bolj razvila, je postala kreditni 
pripomoček prve vrste. In trgovina z menicami, diskontna 
kupčija je postala glavni del bančnega delovanja. Iz

prejšnjega priložnostnega občevanja banke s trgovcem 
je nastalo na podlagi kredita trdno in trajno računsko 
razmerje. Razvil se je iz tega kontokorentni promet 
najrazličnejših oblik. Tako je kredit kot vodilni motiv 
vsega bančnega delovanja in poslovanja pospešil razvoj 
bank, kakor se to na zunaj kaže v kar najrazličnejših 
aktivnih in pasivnih opravilih.

Toda s tem še nikakor ni bil razvoj bank končan. 
Razvoj vsega gospodarskega življenja je provzročil, da 
se je bančno delovanje in poslovanje razširilo. Devet
najsto stoletje, doba razvitega prometa in industria
lizira, nam je porajalo fabriko, veliko obrt, združevanje 
kapitala v akcijskih družbah in kot naravno posledico 
tega trgovino z vrednostmi papirji. To je ugodno 
vplivalo na razvoj borze. Popolnoma razumljivo je, da 
so se banke polastile trgovine z efekti in da je po
stala borza njihova domena. Prejšnjim bančnim poslom 
se je pridružila trgovina z efekti na borzi v vseh 
različnih vrstah in oblikah. Tako so torej akcije in 
obligacije nov predmet trgovini, novo blago, ki je tem 
večjega pomena, ker so najširši ljudski sloji postali 
kupci in prodajalci tega blaga. Vsled tega je bilo v 
interesu bank, ustvarjati vedno nove vrednostne pa
pirje ali pa vsaj imeti merodajen vpliv pri ustvarjanju 
novih vrednostnih papirjev. Tako so se banke začele 
pečati tudi z ustanavljanjem novih podjetij. Ce so se 
pa hotele banke, ki so se udeleževale ustanavljanja 
novih podjetij, izogniti izgubam ter si ohraniti zaupanje 
svojih odjemalcev, tedaj je bila kar največja njihova 
naloga gledati na ugoden razvoj in razcvit novo usta
novljenih podjetij. Da se pa to doseže, si mora do
tična banka pridobiti tudi vpliv na obratovanje novega 
podjetja. Najboljše sredstvo za to je pač, da more 
banka vplivati na zbore akcijonarjev, na postavljanje 
nadzornega sveta in vodilnih organov. Da doseže 
banka ta svoj namen, ni niti treba, da ima večino 
akcij v svoji lasti. Saj zadošča, da zastopa večino 
teh akcij. To pravico zastopati dobi mnogokrat banka 
od tistih akcijonarjev, ki imajo svoje akcije pri banki 
prosto deponirane ali pa zastavljene. Tako se dandanes 
tudi faktično dogaja, da ena sama velika banka ali 
pa skupina bank nadvladuje ali „kontrolira“ več akcij
skih družb. Smemo torej reči, da so postale banke 
podjetniške banke. Pri tem ni treba, da te banke 
izvršujejo razen denarnih in kreditnih poslov še druge 
posle. Trgovskega ali industrialnega podjetja ne izvršu
jejo. Pri tem podjetju so udeležene le s svojimi akci
jami, s tem si zajamčijo izvrševanje vseh bančnih 
poslov teh odvisnih podjetij in so deležne dobička ali 
izgube teh podjetij.

Banke se pa nadalje indirektno udeležujejo tu- in 
inozemskih podjetij tudi s tem, da ustanavljajo pod 
posebno firmo družbe kot nekake podružnice. Kaka 
velika banka ali zveza bank fundira take družbe, ki
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imajo nalogo ustanoviti kako rudniško, železniško, 
elektricitetno ali drugo podjetje. Banka s tem ne pri
druži svojemu strogo bančnemu delovanju še druge 
pridobitne stroke, temveč izloči le del svojega kapitala 
iz svojega bančnega obrata in ga naloži v opravilnih 
deležih teh formalno samostojnih podjetij. Stvarno pa 
te banke svoje strogo bančno poslovanje vendarle 
razširijo — postanejo podjetniške banke. Da pa dobe 
za to razširjeno bančno delovanje potrebnih sredstev, 
morajo zvečati akcijski kapital. Paralelno s tem pa 
velike banke vedno bolj in bolj pritegujejo manjše 
banke nase. Toda koncentracija gre še vedno dalje. 
Da banke svojo kapitalno moč še bolj zvečajo, da si 
pri večjih finančnih operacijah zajamčijo vzajemno 
pomoč, da si vzajemno omeje interesno sfero in zmanj
šajo konkurenco, združujejo se v interesne zveze.

Omeniti moramo pa še eno novo podjetje, katero 
nahajamo v zvezi z velikimi bankami. To so tako
zvane poroštvene ali kontrolne družbe (Treu
handgesellschaften). Glavna naloga teh družb je, kon
trolirati notranji obrat posameznih podjetij, v kolikor 
je razviden iz knjig. Da imajo banke precejšnje, pa 
tudi opravičene interese natančno poznati premoženjsko 
stanje tistih podjetij, katerim dovoljujejo kontokorentne 
in menične kredite, je jasno. Ravnotako je pa tudi 
razumljivo, da jim ne zadoščajo letni računi, katere 
jim predlagajo dotična podjetja in katera niso strokov
njaško pregledana. Banka ima o tem, da sme povzro
čiti po organih kontrolne družbe, s katero je zvezana, 
redne računske revizije, najzanesljivejši kontrolni organ. 
S pomočjo tega ne čuva le nad svojimi krediti, temveč 
dela tudi nove kupčije.

II.
Temeljne oblike bančnega poslovanja.

Naloga vsakega trgovca je posredovati med pro
ducentom in konsumentom. In ker je bankir pravzaprav 
tudi trgovec, tedaj morata imeti bankir in trgovec 
enako nalogo. Trgovec ceno kupuje produkte tam, kjer 
se nahajajo v obilici, ter jih prodaja tam dražje, kjer 
jih nimajo in jih torej potrebujejo. Izenačuje torej po
nudbo in popraševanje. Bankir pa vpliva na osebe, ki 
razpolagajo z denarnimi kapitalijami, da mu zaupajo 
te kapitalije. Obenem se jim pa zaveže, da jim bo na 
zahtevo te kapitalije vrnil, za vporabo teh kapitalij pa 
plačeval odškodnino, obresti. Na drugi strani pa išče 
oseb, ki za svoja gospodarska podjetja nimajo dovolj 
lastnih denarnih sredstev. Tem daje potrebna sredstva 
iz svojih kapitalnih zalog pod pogojem, da mu na 
zahtevo ta posojeni denar vrnejo ter mu za njega 
vporabo plačujejo določeno odškodnino, obresti. To 
je temelj, na katerem se razvija vse bančno poslovanje.

Na podlagi te temeljne oblike bančnega poslo
vanja delimo lahko osebe, ki so z banko v kupčijskih

zvezah, v dve vrsti. Na eni strani imamo upnike banke, 
na drugi strani dolžnike. Banka je napram prvim 
dolžnica, napram drugim upnica. Ravno tako delimo 
tudi bančne posle. V prvem primeru so bančni posli 
pasivni, v drugem aktivni. Med bančna sredstva, katera 
dobiva banka od raznih kapitalistov, spada tudi lastni 
kapital banke. Ta je za banko temelj vsega obrato
vanja, obenem pa služi bančnim upnikom kot garancija. 
Množina lastnega kapitala mora biti v gotovem raz
merju s tujimi denarnimi sredstvi, kajti le tako more 
jamčiti za eventualne izgube banke. Seveda pa s tem 
ni rečeno, da tvori lastni kapital glavni del vseh ka
pitalij, s katerimi operira banka, in pa glavno garan
cijo bančnim upnikom. Banka večjidel deluje s tujim 
denarjem. Najboljšo garancijo pa nudi banka s tem, 
da skrbno in previdno vporablja lastne in zaupane ji 
kapitalije. Če pride v kaki banki do poloma, tedaj je 
temu navadno vzrok ta, da je banka neprevidno in 
nestrokovno vporabljala in nalagala svoja sredstva. 
Vsled tega smemo trditi, da obstoji najtežavnejši in 
najvažnejši del bančnega obratovanja v tem, kako 
daje banka podjetnikom in privatnim osebam, ki po
trebujejo kapital, potrebna kapitalna sredstva in kako 
sploh vporablja in nalaga svoja bančna sredstva. Umet
nost bančnega obratovanja obstoja v tem, kako dovo
ljuje banka strankam potrebni kredit, ne da bi pri tem 
izgubila, kako posojuje na vrednostne papirje, blago, 
hiše in zemljišča, ne da bi pri tem mnogo riskirala, 
kako eskontira menične in druge terjatve, ne da bi pri 
tem utrpela izgube. Vsled tega se zahteva od voditeljev 
bančnih zavodov, da temeljito poznajo vse panoge 
svoje stroke, različna podjetja in kupčije, sploh vse 
gospodarsko gibanje in valovanje. Poučen mora pa tudi 
biti o političnem in socialnem življenju, ki brezdvomno 
kar najbolj vpljiva na gospodarski razvoj. Le na pod
lagi tega poznanja in dobrih informacij more presojati, 
kako in koliko sme zaupati strankam. Že trgovec mora 
biti previden, če dovoljuje blagovni kredit, vse bolj pa 
mora biti previden voditelj bančnega zavoda. Banka 
mora od svojih strank kar najrigoroznejše zahtevati, 
da natančno ob določenih terminih izpolnjujejo svoje 
dolžnosti. In tako mora bančni ravnatelj marsikaterikrat 
zavrniti kupčijo, ki bi bila sicer dobra in tudi varna 
in ki bi se tudi izplačala, če pa nima v sebi one ga
rancije, katero zahteva bančno poslovanje.

___________ (Dalje prih.)

Praktiška geologija.
Dr. Karel Hinterlechner (Dunaj).

(Dalje.)

Nekako v sredi med mlini in med onimi aparati, 
ki smo jih opisali v septembrski štev. tega lista, stoje 
po principu svojega ustroja kamenodrobi na valjarje, 
ki jih predstavljata sliki 24 in 25.

10*
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Slika 24 nam predočuje drobač na zobati 
valjar (Brechwalzwerk mit 
Hartgusscheiben).

S tem strojem 
drobe posebno srednje- 
trdi materijal kakor 

premog, kredo, 
sadro, soli itd. Posa
mezni kosi navadno 
ne smejo biti mnogo 
večji od moške pesti; 
drobiž, ki ga dobe 
potem iz stroja, ne 
presega velikosti le
šnikove. Različne so 
pa te dimenzije v -T“
toliko, kolikor mo
remo razstaviti valjarje.
Zgornja meja za še 
ne zdrobljeni materijal 

znaša približno 
250 mm-, v tem slučaju je
memo debelejši. Da dobe drobnejši drobiž, kombinirajo 
z zobastim valjarjem gladke.

Nekaj podatkov, ki se tičejo tega stroja, sledi iz 
nastopne razpredelnice.

gezahnten Stahl- oder

potem tudi drobiž pri-

Velikost stroja 1 2 3 4

Produkcija v kilogramih 
na uro ; (le približno) 300 500 800 1000

Gonilna sila (konjska), 
ki jo rabimo za to 1-P/, l*/a—2*/a 2—4 3-5

V sliki 25 vidimo drobač na gladke va
ljarje (Walzenquetsche mit glatten Walzen), ki služi 
v najrazličnejše namene; za drobitev raznih rud, vsa
kovrstnih drugih rudnin, gline, cementa kakor tudi 
žlindre, stekla itd.

Kakor v prvem slučaju tako se vrti tudi tu en 
valjar v premičnih eden pa v nepremičnih tečajih; 
razdalja se da torej regulirati. Največji kosi, ki jih naj 
zdrobi stroj, ne smejo presegati velikosti moške pesti; 
eventualno niti one lešnikove. Najmanjši model je pri
rejen tudi za ročni obrat. Z ozirom na produkcijo itd. 
naj slede nastopne številke.

Model štev.: 1 2 3 4

Približna produk
cija v kg na uro 500 1500 3000 6000

Sila (konjska), ki jo 
rabimo pri tem 1—2 3—4 6-8 10-12

Slika 24.

Končno naj sledi še nekaj besedi o mlinih. Tu 
razlikujemo v bistvu dva tipa:

a) mline kotalnike ali kratko kotalnike (Koller
gänge) in

b) mline na kroglje 
(Kugelmühlen).

Ustroj kotalnika 
naj nam predočuje 
slika 26. S takimi 

stroji zmeljejo glino, 
kremenjak, magnezit, 
apnenec, sadro, grafit, 
kaolin itd. Konstruk
cija kotalnikov je v 
posameznih slučajih 
različna; ta zavisi od 
namena, ki mu naj 

služi stroj. Splošno 
učinkujejo kotalniki
periodično ali 

zdržema. V prvih
zmeljemo vsako poljubno snov do poljubne finosti, ne 
da bi jo prerešetavali in tako snov delili po velikosti zrn; 
pri drugih prerešetavajo mel, da odstranijo fino zmleto 
snov od debelejše, ki jo dado potem na novo v stroj 
ter dalje meljejo. Na ta način izrabljajo gonilno silo 
popolneje.

Velikost kosov, ki jih naj zmeljemo, sme biti tu 
precej velika. Nasipljejo jih v stroj ročno ali avto
matsko, za kar pa rabijo potem posebnih priprav. Vso 
nasuto snov spravijo (nekake) ročice pod kolesa, ki jo 
zdrobe, zmeljejo in v stran pritisnejo. Ročice pomedo 
potem to snov iznova pod kolesa, pri čemer se ves 
materijal večkrat preobrne. To tako dolgo, da je vse 
dosti drobno zmleto.

Na kotalnik, ki ga kaže slika 26, učinkuje sila 
zgoraj; pri nekaterih drugih zistemih pa spodaj. Tu je 
mnogo varijacij.

Dodatno še sledeče številke :

Model štev. : 0 1 2 3 4 5 6

Delo v kg na uro 
(približno) 50 100 300 500 800 1500 2000

V to potrebne 
konjske sile 7„ 1 3 5 8 10 12

Princip ustroja mlinov na kroglje nam kaže 
slika 27 v dveh prerezih, ki stojita drug na drugem 
navpično; leva stran slike je prerez od desne na levo, 
desna stran pa v medijanski smeri.

Ta stroj zmelje enako drobno: vse vrste rud, 
premoge in posamezne druge rudnine kakor kreme-
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njak, mavec, apnenec itd. Način uporabe je razviden 
iz sledečega.

Skozi sredo vsega sistema gre os, okoli katere se vrti 
ves sistem. Oba zunanja deseterokotnika predstavljata

Slika 25.

Oblika mlina samega je več ali manj bobnu po
dobna, samo da ima 8 do 10 robov; zato je videti

proreze dveh sistemov sit. Na levi strani slike je videti 
žrelo, skozi katero sipljejo snov, ki jo hočejo zmleti.

Slika 26.

na desni strani slike v prorezu deseterokotnik, ali 
pravzaprav 3 deseterokotnike, ki so drug v drugem. 
Notranji, najmanjši je zložen iz 10 jeklenih plošč.

Velikost posameznih kosov ne sme presegati dimenzij 
kurjega jajca ali kvečjemu velikosti ]2;pesti. V notra
njem deseterokotniku je videti jeklenejkroglje. Nad te
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nasujejo kar hočejo zmleti; ko se vrti ves sistem, se 
zmeša ta snov s krogljami. Pri rotiranju se tare rudnina 
ob kroglje, dalje kos ob kos in končno tudi ob jeklene 
stene. Vsled tega se zdrobi in zmelje v droben mel.

Znotranje jeklene plošče so preluknjane, da učin
kujejo obenem kakor sita. Zato pade en del mela na 
zunanje sito, ki ima že ožje luknjice kot plošče. Kar 
pride tudi skozi to sito, pade na drugo, ki ima še ožje 
luknjice. Vsakokratni predebeli ostanek pade avtomatsko 
med jeklene plošče nazaj.

Javna trgovska družba.
(Konec.)

Likvidacija družbe.

Družba, ki je sklenila da se razdruži, mora svoje 
posle dogotoviti ali likvidirati. Likvidacijo poskrbe ali 
vsi družabniki, ali pa poverijo posle likvidacije enemu 
ali nekaterim družabnikom. Likvidatorji podpisujejo 
tako, da pod tvrdko družbe, pri kateri stoji še opazka 
„v likvidaciji" podpišejo svoje ime. Likvidatorji se

Slika 27.

Tvrdka H. Gläser izdeluje opisani stroj v 7. ve
likostih in sicer kakor kaže sledeča razpredelnica.

Štev. modela 1 2 3 4 5 6 7

Premer z ozirom 
na sito v mm 550 750 1000 1200 1500 2000 2400

Koliko se rabi pri 
posameznem konj
skih sil

ročni
obrat

1 2 4 6 12 15

Delo1) na uro in v 
kilogramih 50 200 400 600 800 1200 1500

Toliko z ozirom na stroje, s katerimi drobe in 
meljejo rude in z njimi zrasle brezrudne snovi, da 
otrebijo prve poslednjih in medseboj. —

(Dalje prih.)
>) Približno določeno in sicer za srednjetrd materijal.

morajo vpisati v trgovski register. Morajo pa: 1. tekoče 
posle družbe dovršiti, 2. njene obveznosti izpolniti, 
3. terjatve izterjati, 4. imovino družbe vnovčiti, 5. družbo 
pred sodiščem in izven sodišča zastopati, 6. za družbo 
sklepati nove pogodbe, ki so v dovršitev nedovršenih 
poslov potrebne.

Likvidatorji ne smejo brez privoljenja vseh dru
žabnikov nepremičnin drugače prodati, kakor na javni 
dražbi.

Med likvidacijo dobljeni denar se lahko razdeli 
med družabnike, ako ni potreben za pokritje pozneje 
zapadlih družbenih obveznosti.

Likvidatorji morajo tudi izvesti končni obračun.
Po izvršeni likvidaciji se izroče družbene trgovske 

knjige in dopisi kakšnemu bivšemu družabniku ali 
kakšni tretji osebi v shrambo. Bivši družabniki ali 
njihovi pravni dediči imajo pravico vpogleda in porabe 
knjig in dopisov.
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Zasebni upniki družabnikov.
Zasebni upniki družabnika kake javne trgovske 

družbe imajo pravico poseči le po zasebnem premo
ženju dotičnega družabnika, nimajo pa pravice v po
kritje ali zagotovitev svojih zahtev poseči tudi po 
stvareh, terjatvah ali pravicah, ki so sicer tvorile pre
moženje družabnika ali spadajo sedaj v premoženje 
družbe. Zasebni upniki lahko zarubijo in zaplenijo 
le to, kar dobi dolžni družabnik na obrestih, njegov 
delež na dobičku, ali delež na premoženju, ki mu po 
razdružitvi družbe pripade.

Ako pa je imel zasebni upnik zavarovane svoje 
pravice s hipoteko ali zastavno pravico na tistemgdelu 
premoženja, katero je dolžni družabnik vložil v druž
beno podjetje in je sedaj last družbe, pred vložitvijo, 
torej predno je postal dolžnik družabnik družbe, tedaj 
sme zasebni upnik poseči in porabiti v pokritje svojih 
zahtev tudi ta del premoženja.

Zasebni upnik pa lahko zahteva razdružitev 
družbe, ako je brezuspešno rubil zasebno premoženje 
kakega družabnika, oziroma zasebno premoženje ne 
pokrije terjatve in ima upnik pravico rubiti tisti delež, 
ki pripade družabniku po razdruženju. V tem slučaju 
mora upnik odpovedati najmanj šest mesecev pred 
pretekom poslovnega leta družbe izstop dotičnega dru
žabnika. Seveda ni potrebno, da se družba vsled take 
zahteve kakega zasebnega upnika razide, ampak dru
žabniki lahko sklenejo, da izročijo delež dotičnega 
družabnika, ki je vsled tega seveda izključen iz družbe. 
Družba se sedaj ne razide, ampak obstoji naprej.

Zastaranje tožb proti družabnikom.
Tožbe proti bivšim družabnikom kake družbe 

zastarajo v petih letih, ako ni za terjatev postavno 
določena krajša doba zastaranja (n. pr. menične terjatve).

Zastaranje se začne z dnevom, ko je vpisan v 
trgovski register razid družbe, izstop ali izključitev 
družabnika. Ako pa zapade terjatev po dnevu zgoraj 
omenjenega vpisa, se prične zastaranje z dnevom, s 
katerim zapade dotična terjatev.

Društvo slovenskih trgovskih potnikov.
Društvo slov. trg. potnikov je imelo dne 12. pr. m. odborovo 

sejo, na kateri je bilo navzočih skoro popolno število gg. odbor
nikov. Navzoči so bili: gg. Fantini, Dolničar, Armič, Do
miceli, Kovač, Remic, Sever, Šelovin in Weber. — 
Gosp. predsednik naznani, da je društvo izvolilo kot pravnega za
stopnika g. dr. Šviglja. —

Društvo je pristopilo na predlog gosp. Dolničarja k društvu 
slov. trg. sotrudnikov. — Sprejeto. — Nadalje poroča, da iščejo 
potom društvene posredovalnice nekatere tvrdke potnike, kar se je 
že povoljno rešilo. — Blagajniška gotovina se je naložila pri 
Trgovski obrtni banki. — Nadalje se sprejme predlog g. Remica, 
da naj društvo na ravnateljstvo dež. naklade vloži prošnjo, naj to 
prepove svojim uslužbencem po deželi, da ne prodajajo opojnih

pijač po gostilnah in tako delajo občutno škodo našim tovarišem 
potnikom, ter naj se ta stara razvada vendar že enkrat odpravi 
s tem, da naj deželni odbor plača bolje svoje nastavljence, da ne 
bodo delali neprijetnosti trgovskim potnikom. — Nadalje poroča, 
da je bil g. Walland izvoljen v pomočniški zbor trgovskega gremija, 
torej je tudi naše društvo zastopano sedaj v tej korporaciji. — 
Pristopili so zopet: trije podporni in štirje redni člani. — Posre
dovalnica deluje še precej dobro, samo mora se še spopolniti, da 
bo ustrezala vsem zahtevam. — Gg. tovariši naj nabirajo redne in 
podporne člane, posebno po Gorici in Trstu, kjer je še gotovo 
veliko slov. trg. potnikov. Kje so pač ti zaostali? Nadejamo se, da 
se ti čim prej prijavijo, ker je to pač njih lastni interes in dolžnost- 
Ker se nahaja večina gg. odbornikov na potovanju, se prihodnja 
odborova seja naznani pismenim potom.

Raznoterosti.
Važnost prave označbe (deklaracije) pri železničnih poši

ljatvah. Čuditi se mora človek, ki je le količkaj doma v železniških 
tarifih, kakšno brezbrižje vlada pri nekaterih trgovcih v tej za njega 
kakor tudi za žep njegovih odjemalcev tako važni točki. Koliko 
denarja bi se prihranilo, ako bi se trgovci gotovih strok le neko
liko pobrigali in povprašali tarifarično izvežbane ljudi!

Omenil sem sicer le trgovce gotovih strok; kolikortoliko je 
pa za vsakogar važno, da se spozna v tarifih, kdor pošilja blago 
po železnici.

Lokalni tarif del I., veljaven za vse avstr, železnice, ima po 
abecednem redu razvrščeno klasifikacijo blaga. Pri tej je pri mnogih 
točkah navedeno blago pod skupnim imenom, ker bi bili tarifi 
drugače preobširni. Treba je pri pošiljatvi blago še posebej označiti.

Tako na pr. ne zadostuje označba: sadje; navesti se mora, 
kakšno sadje se pošilja, jabolka, češplje itd., ker sicer tarifira 1. 
t. j. najvišji razred. Posebno ne označijo mnogi špeceristi mila. 
Navadno pišejo samo : milo. Ako je navadno, naj se navede: „milo 
neparfimirano“. Vse te in enake vrste blaga imajo pred številko 
uvrstbe znamenje ©.

Poleg tega je pred nekaterimi označbami še znamenje X.
To naznanja, da se mora navesti kakovost, vrsta ali pa em

balaža dotičnega blaga. Ako se tega ne označi, se računa vedno 
I. razred. Pri pošiljatvi magnezije se mora navesti da je ali žgana, 
kalcinirana, kaustična, suha ali mokra. Ne zadostuje označba: sla
niki; marveč: slaniki soljeni, sveži, marinirani itd. in še drugih 
enakih slučajev več. Pri trgovcih, ki pošiljajo svoje blago v celih 
vagonih, pride natančna deklaracija še bolj v poštev.

Pri brzovoznem blagu je tudi na znamenje Q paziti. Ako 
se na primer navede samo mast in ne kakšna je, kakor svinjska, 
umetna, margarin itd. je razloček, pri 60 kg med Ljubljano na pr. 
in Kranjsko goro že 1 K 25 h.

Priporočal bi sploh, naj bi si vsak večji trgovec nabavil 
tarife del I. in IL, manjši pa naj bi se vsaj informiral pri kakem 
izvežbanem kolegu.

Ako bode ta migljaj dal povod nekaterim trgovcem, da si 
bodo natančneje ogledali žel. tarife, sem prepričan, da jim pade 
marsikatera kronica v žep, ki bi bila sicer zanje vedno izgubljena.

F. K.........r.*
Vpliv turškega bojkota na trgovino v Trstu. Iz poročila 

tržaške trgovske zbornice povzamemo interesantne podatke o vplivu 
turškega bojkota leta 1908. na tržaško izvozno in uvozno trgovino 
vsled političnih dogodkov na Balkanu, ko soJjTurki in Srbi pričeli 
bojkotirati avstrijsko blago in ladje. Prvo polletje nigbilo tako hudo. 
Uvoz po morju je celo narasel za 190.000 metrskih stotov, izvoz 
je pa padel za 100.000 stotov. V drugem semestru je pa tržaški 
promet zadel hud udarec vsled označenih političnih razmer. Izvoz
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se je znižal skoro za 160.000 q, uvoz pa za 420.000 q, torej se 
je ves promet znižal skoro za 600.000 q. Dolgo vrsto let poprej se 
je promet v Trstu vedno dvigal in rasel, toda leta 1908. ni le 
zaostal, ampak v veliki meri nazadoval. Železnični promet zaklju
čuje z izgubo pol milijona metrskih stotov, oziroma čez 50 mili
jonov kron, pomorski promet pa s primanjkljajem 200.000 metrskih 
stotov ali čez 92 milijonov kron. Skupno trgovsko gibanje na 
tržaškem tržišču, ki je od 1281 milijonov kron v letu 1896 naraslo 
na 2100 milijonov kron leta 1907, je padlo leta 1908 na 1958 mi
lijonov kron, to je za 142 milijonov kron. Najbolj je bil prizadet 
pomorski izvoz, ki se je sam znižal za 87 milijonov kron (16 od
stotkov), zlasti z določbo v Egipt (— 60 milijonov kron), v Turčijo 
(— 33 milijonov kron), v Vzhodno Indijo in Združene države se- 
veroameriške. Promet se je zvišal le v Dalmacijo, Argentinijo, Grško 
in Rumunijo, toda potrebni nadomestek za tolik izpad se ni dosegel. 
Le v dobri trgovski politiki bo našla tržaška trgovina podporo, 
zlasti pa pričakuje močno pospeševanje od trgovskih pogodb z 
Grško, Srbsko, Rumunsko in Bolgarsko.

*

Spomenik svetovne poštne zveze so odkrili 4. oktobra t. 1. 
v Bernu. Spomenik je krasno delo ženijalnega umetnika Rodina. 
Naš list se mora tudi spominjati tega odkritja, saj ima ravno sve
tovno poštno društvo, V katero je združena z izjemo Kitajske in 
nekaj drugih državic večina vseh držav na svetu, velikanski pomen 
za razvoj trgovine. Svetovno poštno društvo je obsegalo ob usta
novitvi 1. 1875 37 milijonov km poštnih prog s 350 milijoni prebi
valcev, danes obsega 113 milijonov km s 1150 milijoni prebivalcev. 
Samo v enem letu se po poštah, ki so v društvu, izmenja 40 mi
lijard kosov, t j. 109 in pol milijona kosov na dan. Uredba da
našnje pošte je neprecenljivega pomena za razvoj trgovine in ko 
bi se njena funkcija le za malo časa ustavila, bi provzročila neiz
merno škodo trgovini. *

Narodnogospodarske reforme v Srbiji. Vsled povabila 
srbske vlade je prišel profesor češke univerze v Pragi dvorni svetnik 
dr. Stoklasa v Belgrad, da daje nasvete za reforme srbskega 
narodnega gospodarstva in za ustanovitev agronomske fakul
tete na belgrajski univerzi. Dr. Stoklasa je razpravljal o tem s 
srbskimi ministri in dne 10. t. m. se je vršila seja vseučiliškega 
senata, v kateri je profesor dr. Stoklasa pojasnil in razložil program 
srbske agronomske fakultete in naloge srbskega poljedelstva. Izjavil 
je, da je Srbija zelo bogata dežela naravnih pridelkov in da po
trebuje narod le primernih navodil, da dospe v kratkem času do 
gospodarske višine Danske, Belgije in Holandske.

*

XI. redni občni zbor kolinske tovarne za kavne surogate, 
akc. družbe češko-moravskih trgovcev v Kolinu, se je vršil 
dne 8. septembra t. 1. v kolinski tovarni ob udeležbi 39 delničarjev, 
ki so zastopali 1337 delnic s 782 glasovi. Po otvoritvi obč. zbora 
se je prečitalo letno poročilo upravnega odbora, iz katerega po
snemamo, da je kupčija vsled tega, ker so se pridobila nova polja 
za odprodajo, osobito v jugoslovanskih deželah in v Galiciji narasla, 
v letu 1908-1909 za 23‘8 °/0 nasproti prejšnjemu letu. Stem delova
njem so bile spojene žrtve, katerih uspehi se pokažejo šele pozneje 
in ki so v zvezi z veliko podražitvijo vseh surovin imele vpliv na 
bilančni uspeh leta 1908-1909, vendar je prebitka 132.761 kron 
25 vin., torej s preostankom lanskega leta dobička 142.320 kron 
87 vin. Letno poročilo omenja, da je nujno treba v Ljubljani nove 
tovarne, katere stavba dobro napreduje, dalje, da je treba letos 
izvršiti tretjo emisijo 500 novih delnic, ki se bodo prav kmalu že 
razpošiljale, govori o nekaterih rekonstrukcijah v kolinski tovarni 
in konča z iskrenim apelom na prijatelje in podpornike podjetja. 
Poročilo je bilo soglasno sprejeto, istotako bilanca in računski za

ključek. Po poročilu preglednikov, ki s priznanjem omenja 
vzoren red in dovršenost računov in sploh vsega vodstva, je dobil 
upravni odbor absolutorij. Cisti dobiček se na predlog upravnega 
odbora razdeli tako-le: Tantiema upravnemu odboru 13.276 kron 
17 vin., povračilo preglednikom 1200 K, službene tantieme 2827 K 
61 vin., remuneracije uradništvu 5896 K, remuneracije delavstvu 
2% 2655 K, fondu ces. Fr. Jožefa L za starostno zavarovanje de
lavstva 1500 K, darovi javnim in dobrodelnim namenom 2605 K, 
10°/„ dividenda, t. j. 40 K na delnico 100.000 K in na novi račun 
se prepiše 12.361 K 09 vin. Omenjamo tu, da se darovi v korist 
slovanskih obrambnih društev, ki se izplačujejo sproti, tu ne nava
jajo. Nato so sledile volitve, pri katerih so bili izvoljeni v upravni 
odbor: gg. Emanuel Plač ek iz Prage, Josip Foitl iz Kolina in 
Ant. J. Serci iz Prage; namestniki pa gg. J. Smekal iz Litovle 
in dr. Alfr. Jelinek iz Kolina. Preglednikoma sta bila izvoljena 
zopet gg. Vaclav Karbus iz Prage in Bog. Kviz iz Kolina, na
mestnikom pa gosp. Al. Klepač iz Kolina. Ker ni bilo nobenih 
predlogov, je predsednik po končanih volitvah zaključil občni zbor.

Društvene vesti.
Trgovski koledar za leto 1910. Uredil dr. R. Marn. Zalo

žilo slov. trgovsko društvo „Merkur“. Cena 1 K. Vsebina: Slovensko 
trgovsko društvo „Merkur“ in odbor; posredovalnica; trgovski 
dom; koledar; kolkovne lestvice; podrobna določila za kolkovanje 
listin, spisov, računov itd. ; poštne določbe ; obrestne tabele ; tabela 
za razredčenje alkohola; dolgostna mera; mera za sukno; uteži; 
kovani denar; mere in uteži nekaterih držav, ki še niso uvedle 
metričnega zistema; preračunjevalne tabele; užitninska tabela za 
mesto Ljubljano: uvozna carina; tabela za preračunanje domačega 
in tujega denarja; tabela za izračunanje dni od enega datuma do 
drugega; avstrijski konzulati; računanje obresti; trgovsko-obrtni 
strokovni tolmač; pokojninski zakon za zasebne uslužbence ; menica ; 
kontokorent; podporni zaklad slov. trgovskega društva „Merkur“ ; 
pojasnila o oškodnini za na železnici poškodovano blago; ugod
nosti na železnicah za trgovske potnike, ki imajo kovčeke z vzorci ; 
potni list; razprodaje; krošnjarstvo; dopustnost trgovskega poto
vanja; kako se protokolira firma?; kaj je treba storiti osebam, ki 
hočejo postati samostojni trgovci?; posebna določila za izvrševanje 
trgovine z mešanim blagom, trgovine s špecerijskim, materijalnim 
in kolonijalnim blagom; kako se dobiva davka prosti bencin?; 
kdo sme sejmariti in v kakem obsegu in užitninska tarifa za meso 
in vino izven zaprtih krajev.

*

Slovenski modistki je v večjem mestu na slovenskem 
ozemlju na razpolago za ta obrt primeren prostor s 1. oktobrom. 
Zagotavlja se nam, da bi v dotičnem mestu, kjer do sedaj še ni 
modistke Slovenke, le-ta izborno izhajala. Več se poizve v posre
dovalnici našega društva.

*

Trgovski koledar za 1. 1910, čigar vsebino priobčujemo na 
drugem mestu, se naroča pri našem društvu. Vsak slovenski trgovec 
mora imeti ta koledar, kajti zaradi svoje praktične in poučne vse
bine je vsakemu trgovcu in nastavljencu potreben. To velja i za 
obrtnike, ker večina vsebine velja prav tako za obrtnika kakor za 
trgovca.

Podporni zaklad. Povodom odhodnice g. Fr. Šetinca, ki 
se je v Starem trgu pri Ložu etabliral, je zbrala „Refoškopartija" 
za podporni fond 5 K. Gg. darovalcem se toplo zahvaljujemo ter 
obenem želimo vrlemu članu našega društva g. Šetincu kot samo
stojnemu trgovcu obilo sreče.

*
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Zabavni večer s koncertom priredi naše društvo dne 21. no
vembra t. 1. v Sokolovi dvorani „Narodnega doma“. Pevski zbor 
bo zapel pod vodstvom novega pevovodje g. Z. Prelovca več zborov. 
Sodelovala bo „Slovenska Filharmonija“. Po koncertu vinska po
kušnja in ples. Vstop 80 h za osebo. Pričetek ob pol 8. zvečer. 
Gg. člani in prijatelji društva, udeležite se zabavnega večera z 
rodbinami vred v obilem številu.

*

Predavanje. Včeraj 14. t. m. je priredilo naše društvo pre
davanje v društvenih prostorih. Predaval je diplomirani eksportni 
akademik g. Melhior Tomc, ki se je pred kratkim vrnil iz Argen- 
tinije, o Ameriki in gospodarskem svetovnem razvoju. 
Zanimivo predavanje je bilo jako dobro obiskano in bomo to pre
davanje priobčili v listu.

*

K odhodnici g. J. Vlacha. To notico v zadnji številki je 
tiskarski škrat popolnoma popačil. Pripominjamo samo, da se je v 
imenu uradništva ljublj. kreditne banke poslovil od gosp. Vlacha 
gosp. Kaj z el j.

*

Podporni fond. Trgovski potnik g. Fr. Železnik je izročil 
podpornemu fondu našega društva 17 K, ki jih je nabral na kegla- 
škem večeru dne 9. t. m. Darovali so g. Fran Čuden 10 K, dalje 
gg. Fajdiga, Gaspari, Rus, Šelovin, Vončina, Weber 
in Železnik po 1 K. Iskrena hvala gospodom darovalcem s 
prošnjo, da bi jih še mnogi posnemali.

Pouk v laščini. Naše društvo priredi letos brezplačen laški 
tečaj. Učne ure bodo dvakrat na teden. S poukom se prične v 
ponedeljek, dne 18. t. m., ob 9. uri zvečer. Znanje laščine je za 
trgovski stan velikega pomena, zato vabimo gg. člane, naj se 
tečaja v obilem številu udeležujejo.

*

Plesne večere namerava naše društvo prirejati za člane. 
Prijaviti se je do 20. t. m. g. Pavlu Fabianiju, tvrdka F. Ks. Souvan.

Oddaja se prav dobro vpeljana manufakturna trgovina v 
večjem mestu na slovenskem ozemlju. Večji kapital potreben. Več 
pove naša posredovalnica.

*

Čeke so poslali : Jos. Boecio, Brežice; Gv. Čadež, Ljub
ljana; Josip Divjak, Kostanjevica; Josip Kostevc, Ljubljana, 
M. Malik, Ajdovščina; Neimenovan; A. Sušnik, Ljubljana in 
Anton Škof, Ljubljana.

*

Izkaz posredovalnice slovenskega trgovskega društva 
„Merkur“ v Ljubljani. Sprejmo se: 2 knjigovodji, 2 kontorista, 
1 poslovodja, 15 pomočnikov mešane stroke, 4 pomočniki želez- 
ninske stroke, 1 pomočnik manufakture stroke, 6 pomočnikov špe
cerijske stroke, 2 pomočnika galanterijske stroke, 3 blagajničarke,
1 kontoristinja, 10 prodajalk. Službe iščejo: 3 knjigovodje,4 kon- 
toristi, 1 poslovodja, 27 pomočnikov mešane stroke, 2 pomočnika 
železninske stroke, 5 pomočnikov manufakturne stroke, 6 pomoč
nikov špecerijske stroke, 2 pomočnika modne in galanterijske stroke, 
7 kontoristinj, 8 blagajničark in 10 prodajalk. — Posredovalnica 
posluje za delodajalce in člane društva popolnoma brezplačno, za 
-druge pa proti majhni odškodnini.

Trgovsko bolniško in podporno društvo 
v Ljubljani.

Seja dne 7. oktobra 1909. L V društvo se je sprejelo 5 
rednih članov in 2 vajenca. II. Obolenje je prijavilo 31 članov.
III. Bolniških stroškov se je izplačalo za 9 članov v znesku 1290'20 K, 
med temi 80 K za pogreb umrlega Engelberta Miklavčiča. 
Mesečne podpore za september so se izplačale 15 članom v znesku 
720 K- Po pravilih določena društvena sv. maša se bo darovala v 
kapelici Leonišča dne 24. oktobra. Raznih dopisov se je rešilo 45.

Trgovsko-obrtno banko v Ljubljani, naš novo
ustanovljeni kreditni zavod, priporočamo trgovcem 
in obrtnikom za nalaganje denarja, za inkaso, za 
denarna nakazila in vsakovrstne kreditne posle. 

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!“

Prodaja vinskih sodov.
Nove in rabljene vinske sode v raznih velikostih 

od 10 do 1000 litrov, kakor tudi do 45 hektolitrov v
veliki izbiri in po najnižji ceni prodaja

L. S. Radan, Zagreb
——— Gajeva ulica št. 45. --------------

Najboljša prilika za gostilničarje, vinogradnike in preprodajalce.

Narodno-gospodarski vestnik
I. in II. letnik po 8 kron

Slovenski trgovski vestnik
letnik 1904. do 1908.

Slovenskem trgovskem društvu „“ » Ljubljani.
Društveniki, spominjajte se pri 

vsaki priliki zaklada za
 „Trgovski dom“.









SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega 
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.

Letnik VI. V Ljubljani, dne 15. novembra 1909. Št. 11.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Gospodarski in gospodarskopolitični 

pregled zadnjega časa.
Dr. Rudolf Marn.

„Slov. trgovski Vestnik“ posveča precej pozornosti 
dnevnim gospodarskopolitičnim vprašanjem, vendar ob
delava obširnejše le glavna vprašanja, ki se tičejo 
trgovine ali obrta. Vendar so tudi druga vprašanja, ki 
so le posredno v dotiki s trgovino, jako važna in jih 
moramo v tem listu vpoštevati, ker Slovenci itak ni
mamo strokovnih listov, čeprav je po mojem mnenju 
drugih časopisov veliko preveč.

Pod gorenjim naslovom sem se namenil od me
seca do meseca priobčevati glavne odredbe in zakone 
gospodarskega vprašanja, ki jih izda ali vlada ali 
druge korporacije, oziroma ki jih misli izdati in jih v 
ta namen predloži državnemu zboru. Take stvari pri
občujejo res naši politični dnevniki, toda. odpravijo 
jih le s par besedami. In končno se prečitan politični 
časopis zavrže, dočim se po mojem mnenju „Slov. 
trgovski Vestnik“ shrani in da vezati. Kajpada se bom 
v teh pogovorih dotikal tudi drugih gospodarskih po
javov, ki so količkaj v zvezi s trgovino in industrijo 
in si bom prizadeval, da pišem kolikor mogoče po
ljudno, da bo čital tudi dotični, ki se že oddaleč brani 
čitati razpravo o kakem zakonu ali kaj podobnem.

Turki so prišli! Ta klic je včasih z grozo in 
strahom napolnjeval Avstrijce, a danes so Turke po
zdravljali kot največje prijatelje, kot najboljše sorodnike. 
Začenši od vladnih zastopnikov do zadnjih glav se je 
vse trudilo, da ostane Turkom obisk na Avstrijskem 
v čim najboljšem spominu. Zakaj omenjamo ta obisk?

Kakor znano, je te dni napravilo čez 200 Turkov 
in sicer najuglednejši zastopniki vseh stanov izlet na 
Avstrijsko, da si ogledajo tovarne, dobrodelne zavode, 
vojaške stvari in druge naprave. Bili so na Dunaju, v 
Pragi, v Trstu in drugod in povsod so bili na čelu 
sprejemnega odbora zastopniki trgovskih zbornic. 
Tudi v imenu vlade je Turke pozdravil trgovinski 
mininister. Od tega obiska pričakuje namreč avstrijska 
javnost, da bo utrdil dosedanje kupčijske zveze in 
uvedel nove, kajti že doslej je bila Turčija ena naj

boljših odjemalk avstrijskih industrijskih izdelkov To 
se je pokazalo pri lanskem bojkotu avstrijskega blaga 
na Turškem. Avstrijska industrija je imela pri tem 
bojkotu več milijonov škode in zato ni nič čudnega, 
da so ravno industrijski krogi načelovali vsem spre
jemnim prireditvam turških izletnikov. Oficijalno se 
pomena tega obiska za avstrijski izvoz sicer ni omenjalo 
toda svesti so si bili tega tako izletniki, kakor spreje
malci. Pri nekem banketu je predsednik dunajske 
trgovske zbornice v svoji napitnici želel, da bi Turki 
imeli veliko koristi od svojega poseta. Na to mu je 
odgovoril vodja izletnikov : Da, imeli bomo veliko korist, 
še večjo boste pa Vi imeli! Kajne, značilno! Mi le 
želimo, da bi se to izpolnilo in da bi izlet turških gostov, 
ki je bil zelo drag, ugodil vsem pričakovanjem.

Kakor Turčija je tudi Srbija lepo izvozno trgo- 
višče za avstrijske izdelke. Vsled lanske napetosti in 
vojne nevarnosti so se tudi tukaj zrahljale kupčijske 
zveze in zato se skušajo vezi zopet utrditi. Uvedle so 
se letos poštne in brzojavne ugodnosti. Pošt
nina za pisma v Srbijo znaša toliko kakor v Nemčijo 
oziroma toliko kakor pri nas. Brzojavna pristojbina se 
je znižala in nam je torej treba za pisma in brzojave 
v Srbijo toliko plačati kakor če brzojavimo na Dunaj. 
Za trgovce je to velikega pomena, kajti stroški za 
poštnino in brzojave so veliki in se takoj pozna, če 
jih nekaj odpade.

Ker smo že pri pristojbinah, moramo omeniti, da 
bodo s 1. januarjem 1910 izdani novi kolki. Od se
danjih se bodo razlikovali v barvi in v obliki. Kolki 
od 1 K naprej bodo odslej enako veliki kakor drugi. 
Opozarjamo torej, naj se stari kolki pravočasno zame
njajo, kajti sedanji kolki se bodo z 31. marcem 1910 
vzeli iz prometa in se bo poslej vsaka s starim kolkom 
kolekovana listina smatrala za nekolkovano. Stari kolki 
se bodo brezplačno zamenjavali za nove do 31. maja 
1910, po tem času pa ne več. Trgovske knjige, me
nični blanketi, računi i. t. d., na katerih se je pred
1. aprilom 1910 izvršilo uradno kolkovanje, se lahko 
tudi po tem času porabljajo.

Monopol na vžigalice. V tem listu je bilo 
že omenjeno, da uvede država monopol na vžigalice.

li
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To se bo zgodilo in vžigalice se bodo za polovico 
podražile. Vžigalice iz fosforja in žvepla se sploh ne 
bodo več smele izdelovati in je država že zdaj kolikor 
mogoče omejila to izdelovanje. Monopol se že čuti, 
kajti trgovci si hočejo nabaviti velike zaloga še starih 
vžigalic. Praške tvrdke so popolnoma ustavile prodajo 
vžigalic, ker ne morejo več zadostovati vsem naročilom. 
Morda je dobro, da se nabavijo zaloge, toda nastane 
vprašanje, če se ne bodo po uvedbi monopola ob- 
dačile tudi stare zaloge? Potem pa ne bo nič 
profita !

Malo obširneje se moramo dotakniti novih tarif 
na avstrijskih državnih železnicah, ki stopijo s 1. ja
nuarjem 1910 v veljavo. Vsa prometna sredstva po
spešujejo trgovino in če se ta sredstva podražijo, sicer 
ne ovirajo razvoja, pač pa zvišajo stroške, da trgovec 
težje shaja. Tarife so zvišane v splošnem, v posamez
nostih imajo pa tudi nekaj ugodnosti. Zvišale so se v 
prvi vrsti enotne postavke za osebni promet. Pri osebnih 
in mešanih vlakih znaša voznina pri oddaljah do 
400 km za I. razred 9 vin., za II. razred 5'5 vin. in za 
III. razred 3'5 vin. Vsaj to je- nekako primerno urejeno, 
da višji razredi niso več še enkrat dražji kakor nižji, 
kar se je doslej precej občutilo. Pri oddaljah nad 
400 km se enotne postavke znižajo in se plača na 
primer za vsak km čez 600 km oddaljenosti 2 vin. za III., 
4 vin. za II. in 7-5 vin. za I. razred. To je čisto prav, da se 
pri daljših vožnjah manj plača, saj so v tem oziru 
ogrske ali italijanske železnice zelo znane. Tu bi ve
ljalo skoro pravilo : čim dlje se pelješ, tem manj plačaš.

Pa tudi za krajše vožnje so se uvedle nekatere 
ugodnosti. Zdaj se bo voznina določila natančno po 
številu km do gotove postaje in sicer velja to pri da
ljavah do 50 km. Za daljše vožnje bodo veljali kakor 
doslej mirijametrski pasi. V Št. Vid se bomo zdaj ce
nejše vozili kakor doslej, nasprotno pa v Celovec dražje.

Časovne karte se bodo tudi v bodoče izdajale in 
sicer letne, polletne, karte za gotove proge in pa na
ročniške karte. Za prvi dve vrsti časovnih kart so se 
cene nekoliko zvišale.

Ugodnost za skupna potovanja obstoji v tem, 
da se posebni vlaki ne bodo dovoljevali samo tedaj, 
če se priglasi najmanj 300 oseb kakor je bilo dozdaj, 
ampak v vsakem slučaju, ako je zagotovljen najmanjši 
dohodek, to je 5 K za tarifni kilometer.

Ugodnosti z a delavce ostanejo neizpremenjene.
Obenem z novimi tarifami stopi s 1. januarjem 

1910 tudi novi obratni pravilnik v veljavo.
Kljub protestom državnih poslancev in interesi- 

ranih korporacij bo tudi južna železnica zvišala 
svoje tarife in sicer tako, da bodo za 7 odstotkov 
presegale nove zvišane tarife državnih železnic. 
Edino izvozne in uvozne tarife za tržaški promet 
so izvzete.

Povsod se bomo torej od novega leta naprej 
dražje vozili, torej bo treba več za pečjo sedeti in 
hraniti za poletje.

Nekaj nam pa daje upanje, da bomo dragim 
železnicam fige pokazali. Vozili se bomo po zrako
plovih in prezirljivo gledali, ko bo pod nami težka 
mašina sopihala in se napenjala. Imeli jo bomo za 
polža. O gospodarskem pomenu zrakoplovov se da 
veliko in zanimivo pisati, toda to si prihranimo za 
drugi pot. Omenjamo le, da je zrakoplovstvo z letoš
njimi poskusi doseglo tak napredek in take poskuse, 
da lahko z gotovostjo pričakujemo velikanski preobrat 
v prometu sploh kakor tudi v gospodarskem razvoju.

Danes se moramo še baviti z nekaterimi zakon
skimi načrti, ki jih je vlada predložila državnemu zboru. 
Predvsem nas zanima krošnjarski zakon, ki ga 
je trgovinski minister zopet predložil zbornici poslancev. 
Novi načrt vsebuje veliko določb, ki otežkočujejo do
sego krošnjarskega dovoljenja, omejujejo izvrševanje 
krošnjarske trgovine ter poostrujejo kontrolo krošnjarjev. 
Danes omenjamo le, da je starostna meja, ko sme kdo 
dobiti krošnjarsko dovoljenje, določena od 30. do 
končanega 33. leta, ter določbo § 12, po katerem ima 
vsaka občina pravico, na podlagi sklepa občinskega 
predstojništva prepovedati krošnjarenje. Z ozirom na 
to, da je zdaj že skoro v vsaki vasi kak trgovec, je v 
interesu trgovine prav dobro, da se krošnjarstvo omeji. 
O tem zakonu bomo še govorili, ko se sprejme v 
državnem zboru.

Finančnega načrta, ki ga je v državnem 
zboru razvil finančni minister Bilinski, bi se morali 
tudi spomniti, toda razpravljali bomo o njem raje 
o priliki, ko bo državni zbor imel besedo o njem. 
Samo kar se v zelo veliki meri tiče tudi trgovcev, ho
čemo še omeniti. Finančni minister je namreč v svojem 
proračunskem govoru tudi omenil, da se namerava 
določba o predložitvi trgovskih knjig v za
konu o osebnih davkih premeniti. Doslej namreč zakon 
pravi, da je v svrho odmere davka davčna oblast le 
tedaj upravičena vpogledati trgovske knjige davčnega 
zavezanca, ako ta sam ponudi vpogled. Finančni mi
nister pa hoče, da bodi predložitev trgovskih knjig 
obvezna, to je, da sme davčna oblast, kadar hoče, 
zahtevati, naj se ji knjige predložijo. O tej premembi 
danes še ne moremo izraziti svojega stališča, ome
njamo le, da se je zveza avstrijskih industri - 
j al cev ostro uprla proti nameravani premembi in da 
hoče uvesti veliko agitacijo proti temu. Pravi namreč, 
da nikakor ne gre, da bi kdo in najsi bodo zaprise
ženi uradniki proti volji podjetnika smel vpogledati 
knjige, kajti kolikortoliko je dana nevarnost, da se 
izdajo kupčijske in obratne tajnosti, kijih 
podjetnik tako skrbno čuva. Tej zadevi bo posvečal 
naš list največjo pozornost.
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Praktiška geologija.
Dr. Karel Hinterlechner (Dunaj).

(Dalje.)

Začetkom Vili, poglavja (str. 87) smo rekli, da 
gre pri trebitvi za to, da ločimo pred vsem razne 
kemične snovi, inda združimo snovno enaki 
m et eri j al. Obenem moramo skrbeti, da dobe ele
menti iste snovi tudi približno enako veli
kost, da ni poleg velikih skal sam droben mel. Dalje 
smo tudi že omenili, da izbero iz materijala, kakršnega 
dobe iz jam, navadno ženske, najprej vso čisto snov, 
to se pravi one kose, ki zadostujejo sami po sebi vsem 
zahtevam kupcev. Nekaj ostalega materijala razbijejo 
s kladvi, če so rudna zrna dovolj velika , da pripu
ščajo to delo. Rabna snov se potem zopet izbere. Tem 
potom dobe torej :

1. čisto, pogojno prodajno,
2. še nečisto rudo in
3. brezrudno snov.

Poslednjo odstranijo takoj definitivno. S čisto rudo 
postopajo dalje, kakor zahteva nje narava oziroma 
tržne razmere. Nečista ruda, to se pravi snov, ki je še 
nadrobljena v nerabnem materijalu, pa pride v stroje, 
kakršne smo že opisali v principu doslej v tem po
glavju. V teh zdrobe vse skupaj: rabne in nerabne 
rudnine v razno debela zrna ali pa zmeljejo celo ves 
rudninski materijal v mel.

Že pri prostoročnem izbiranju pazijo, kakor re
čeno, da dobe približno enako velike kose v iste zbirke. 
Isto velja še bolj za mehanično izbiranje, za takozvano 
klasiranje s pomočjo r az vr š č u j o či h strojev 
(Klassierapparate) kakor je videti enega v sliki 28. na 
skrajni desni strani.

Na levi je v sliki gonilo, ki žene ves strojni si
stem; v sredi (nad firmo) je prevozni drobač. V 
njem zdrobljena snov se sipa v označeno jamico od
nosno v elevator. Ta je priprava, ki jo vzdigne in 
nasuje v razvrščujoči boben (Sortiertrommel). 
Poslednji je v bistvu valjarju podobno ali čveterooglato

Slika 28.

odnosno konično zvito sito oziroma razno preluknjana 
jeklena pločevina. Pri prvih dveh sistemih je horizon
talna os nekoliko nagnjena. V sliki je videti dva pasa 
razno velikih luknjic; njih velikost meri navadno po 
1'5, 2, 3, 5, 8, 13 ah 20 milimetrov. Boben, ki ga 
predstavlja slika 28., razvršča snov v 3 kategorije. Naj
drobnejša snov pride večinoma že skozi prvi pas; de
belejša skozi drugi ; kar sploh ne pade skozi sito, 
pride na skrajni desnici iz stroja. Kjer pada srednje- 
debeli materijal iz bobna, je v sliki pod sitom še drobač 
na valjarje, ki daje tu izsulemu materijalu poljubno 
velike dimenzije zrn.

Tu naj pripomnim, da ne služijo ravnokar opi
sani stroji te slike le za razvrščanje rud; vse navedeno 
velja za vsakovrstne rudnine, kakor tudi za umetne

snovi, ki jih rabijo n. pr. za tlakovanje cesta v obliki 
gramoza in peska, kakor še v razne druge svrhe.

Snov, ki jo razvrste omenjenim potom v rudniku, 
je doslej še zmes vseh mogočih rudnin. Samo 
ob sebi je menda razumljivo, da tak materijal še ni 
raben. Vso rudo (rude) je treba še ločiti brezrudnih 
primesi in eventuvalno rudo od rude. To dosežemo 
s pomočjo vode oziroma njenih lastnosti v primernih 
strojih, s katerimi se hočemo pečati v nastopnem. Naj
prej pa še par splošnih opazk.

Kako veliko vlogo ima voda v rudniških podjetjih 
spozna lajik iz tega, ker rabijo v nekaterih velikih rud
nikih kar po 6 kubičnih metrov (= 6000 litrov) vode 
na minuto ah po 100 litrov na sekundo. Z ozirom na 
vodne razmere v nekaterih krajih so to tolike zahteve,

11*
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da si podjetja ne morejo pomagati drugače, kakor da 
porabijo isto vodo večkrat, ko so jo med posameznimi 
rabami očistili.

Ker se rabi toliko vode, se pripete celo slučaji, 
da se pri cenejših rudah sploh ne izplača njih do
bivanje, če ni dovolj vode na razpolago.

Na priprave, ki jih zgrade na najprimitivnejši 
način iz samega lesa na mestu, kjer jih rabijo, se tu 
ne mislim ozirati. Njih konstrukcija i. t. d. se spreminja 
od slučaja do slučaja preveč. Ponajveč so podobne 
žlebom, kadem, lesenim v zemljo pogreznjenim omaram, 
ki so porazdaljene v več oddelkov. Voda se pretaka v 
teh iz drugega v drug oddelek ter popušča mestoma 
kake posebne rudnine ali rude.

___________ (Dalje prih.)

Obrtno sodišče.
Priredil J. Hauptman.

Z ukazom pravosodnega ministra sporazumno z 
ministri za notranje stvari, trgovino in finance z dne 
15. julija 1909, držav. zak. št. 112 se je ustanovilo v 
Ljubljani obrtno sodišče.

Umestno se nam zdi, pri tej priliki nekoliko spre
govoriti o ustanovitvi, organizaciji in pomenu obrtnega 
sodišča.

Po veljavnem zakonu v Avstriji z dne 27. no
vembra 1896, drž. zak. št. 218 je ustanoviti obrtna 
sodišča v vseh takih krajih, v katerih je dana potreba 
za ustanovitev. Obrtna sodišča, so posebna stanovska 
sodišča, poklicana razsojevati v pravnih sporih, ki na
stajajo med obrtnimi in trgovskimi delodajalci in njih 
uslužbenci ter med delavci istega obrata, imajo tedaj 
poseben delokrog. Stanovska so ta sodišča, ker so 
sestavljena iz sodnikov, katere volijo interesirani delo
jemalci in delodajalci iz svoje srede. Hitro napredo
vanje industrijalnega in obrtnega razvoja v zadnjih 
desetih letih v Avstriji, zlasti pa tudi naraščanje v in- 
dustrijalnih in obrtnih obratih zaposlenih oseb po 
večjih mestih je povzročilo, da se je od leta 1898 
število obrtnih sodišč hitro množilo.

Tudi v Ljubljani so dandanes razmere, ki pridejo 
ob presoji vprašanja o potrebi ustanovitve obrtnega • 
sodišča v poštev, take, da opravičujejo v polni meri 
ustanovitev takega sodišča.

O potrebi ustanovitve obrtnega sodišča v Ljub
ljani se je v zadnjih letih izreklo ob raznih prilikah, 
in sicer tako od strani delavstva, kakor tudi od strani 
delodajalcev. Poudarjalo se je, da je v Ljubljani in 
njeni okolici, zlasti v zadnjih petih letih zaznamovati 
v obrtu in industriji uspešno napredovanje in razvoj ; 
število oseb, uslužbenih v obrtnih in industrijalnih 
podjetjih je trajno naraščalo in doseglo visoko število. 
Spori iz delavnega, mezdnega in službenega razmerja, 
so doslej spadali pred okrajno sodišče. Teh sporov ni

malo. Z ustanovitvijo obrtnega sodišča bo okrajno 
sodišče v znatni meri razbremenjeno. Tako bo posto
panje pridobilo na hitrosti in točnosti. Pri tem pa je 
uvaževati tudi to, da bo obrtno sodišče z odkazanim 
posebnim delokrogom imelo v spornih stvareh svojega 
delokroga večjo stvarno izkušenost, boljše spoznavanje 
posebnih razmer in odnošajev, nego splošno sodišče. 
Sodniki so hkratu izvedenci, zategadelj prav često od
pade potreba posebnih poizvedb in zaslišavanje izve
dencev in zato bo postopanje točnejše.

Kakor že omenjeno, se je v Ljubljani ustanovilo 
obrtno sodišče, ki naj začne poslovati dne 1. decembra 
1909 in ki ima oznamenilo: „C. kr. obrtno sodišče 
Ljubljana“. V stvareh obrtnega sodišča nastopa c. kr. 
deželno sodišče Ljubljana, kakor sodni dvor prve 
stopnje, ni pa kakor prizivno sodišče. Krajna pristoj
nost tega sodišča se razteza na okoliš okrajnega so
dišča Ljubljana, stvarna pristojnost pa na v okolišu obrt
nega sodišča ležeča podjetja, izvzemši železnice. Čas, 
v katerem stopi v veljavnost stvarna pristojnost obrt
nega sodišča za železnice, se določi s posebnim uka
zom. Obrtno sodišče razpravlja in razsoja v senatih, 
ki obstoje iz predsednika in dveh prisednikov, izmed 
katerih mora biti eden delojemalec drugi delodajalec. 
Predsednika, odnosno njegovega namestnika, ki morata 
biti za sodnijsko službo usposobljena sodna uradnika, 
imenuje pravosodni minister. Število prisednikov obrt
nega sodišča je ustanovljeno na 48, število nadomest- 
nikov na 28 in število prisednikov za prizivno sodišče 
v obrtnih spornih stvareh na 12. Od prisednikov in 
nadomestnikov je voliti polovico delodajalcev, polovico 
pa delojemalcev, in sicer ločeno za posamezne skupine, 
kakor jih določa postavni predpis. Aktivno volilno 
pravico imajo v skupini delodajalcev vsi podjetniki, ki 
imajo podjetja v okolišu obrtnega sodišča. Če je obrt 
v zakupu, voli zakupnik, ženske volijo po pooblaščencih. 
V skupini delojemalcev imajo volilno pravico delavci 
in delavke, ki so izpolnili 20. leto in so v delu v 
obratih, ki pripadajo pristojnosti obrtnega sodišča. 
Vajenci nimajo volilne pravice, istotako ne oni delavci 
in delavke, ki še niso eno leto v službi v tuzemstvu. 
Pasivno volilno pravico ima vsak moški, ki ima aktivno 
volilno pravico, je 30 let star, samopraven in avstrijski 
državljan. Volitve veljajo za dobo 4 let, po preteku 
dveh let izstopi polovica izvoljenih. Zastopstvo po od
vetnikih pred obrtnim sodiščem ni dopuščeno, pač pa 
pred prizivnim sodiščem. Obrtna sodišča so brez 
ozira na vrednost spornega predmeta pri
stojna: v sporih zaradi mezde; v sporih o pričetku, 
nadaljevanju ali dovršitvi službenega ali učnega raz
merja; v sporih o dajatvah in odškodninskih zahtevkih 
iz učnega in delavnega razmerja, zlasti tudi v sporih 
vsled odtegljajev na mezdi ali pa o pogojenih kon- 
vencijonalnih kaznih; v sporih o izročitvi in vsebini
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delavske knjižice ali izpričevala, zlasti tudi o odškod
ninskih zahtevkih pomožnih delavcev, ker se jim ni 
pravočasno izročila delavska knjižica ali ker se niso 
napravili predpisani vpisi; v sporih, ki nastanejo vsled 
članstva pri pokojninskih in podpornih blagajnicah, če 
ni dana pristojnost razsodišč zavarovalnic zoper ne
zgode ali bolniških blagajnic; v sporih zaradi odpovedi, 
izpraznitve in najemnine stanovanj v delavskih hišah, 
v katerih je delodajalec dovolil prebivati delavcem brez
plačno ali proti plačilu; v sporih vsled zahtevkov de
lavcev pri istem podjetniku, ki nastanejo med delavci 
vsled skupno prevzetega dela.

Volitve prisednikov in namestnikov obrtnega so
dišča so razpisane za delojemalce na 14. november, za 
delodajalce na 16. november t. 1. v sedmih oddelkih.

Iz bančne prakse.
Piše Rudolf Sega.

(Dalje.)
To se mora storiti le tedaj, če je notranje bančno 

uradovanje in poslovanje dobro urejeno, to se pravi, 
če je vsak, tudi zadnji bančni uradnik popolnoma na 
svojem mestu. Sicer bi morala pri vsakem uradu od
ločevati edinole zmožnost uradnikov — tembolj se pri 
nameščevanju bančnih uradnikov ne sme poznati onega 
tako priljubljenega protekcionizma. Kajti ravno pro
tekcionizem je upropastil že marsikateri denarni zavod, 
ki je imel sicer vse predpogoje za dober in zdrav 
razvoj.

Banka je torej posredovalnica med tistimi, ki da
jejo kapitalije, in pa med onimi, ki jih jemljejo na 
posodo. Upnik pozna le posredovalca, to je banko, ne 
pozna pa svojega dolžnika, ravnotako tudi nasprotno. 
Kapitalist izroči svoja denarna sredstva banki in ta je 
pravzaprav njegova dolžnica. Podjetnik dobi direktno 
od banke potreben denar, je torej direktni dolžnik 
banke, Torej ni odvisen od upnikove osebe. Namesto 
osebnih odnošajev med upnikom in dolžnikom imamo 
stroge predpise bančne, ki odmerjajo natančno vsaki 
stranki njene pravice in dolžnosti. Dolžnik je torej ta
korekoč neodvisen od upnika. Toda tudi upniku nudi 
banka mnogo večjo garancijo nego pa posamezni dol
žnik. Kajti vsi bančni dolžniki skupaj so obenem dol
žniki vseh bančnih upnikov. Banka torej jamči svojemu 
upniku kar najbolje, kajti vsakemu upniku ne jamči 
le eden dolžnik, temveč tisoči in tisoči dolžnikov.

Iz navedenih dejstev razvidimo, da izvršuje banka 
na dve strani važna opravila, za katera sme 'in mora 
tudi zahtevati odškodnino. Ta odškodnina, bančni do
biček, obstoji v obrestni razliki med aktivnimi in pa
sivnimi kupčijami. Banka daje svojim upnikom manjšo 
obrestno mero, nego jo pa zahteva od svojih dolžnikov. 
Če govorimo o navadni trgovini, tedaj pravimo, da

trgovec ceno kupuje, dražje prodaja. Vendar je pa v 
tem oziru precej razlike med trgovcem in bankirjem. 
Trgovec prevzema blago v svojo popolno last in jo 
prodaja s tem, da prenaša to lastninsko pravico na 
druge. Bankir pa ne postane lastnik zaupanih mu 
kapitalij, ravnotako kakor tudi bančni dolžnik ne. Kakor 
je bankir dolžan, da vrne svojemu upniku ves kapital, 
ravno tako zahteva od bančnega dolžnika, da vrne ves 
izposojeni kapital. Zaradi tega tvori pasivni in aktivni 
kredit nekako središče vsega bančnega obratovanja.

I Bankir živi od dobička obresti, od razlike med obrestmi 
aktivnih in pasivnih kupčij.

Bančni upnik dobi od banke čiste obresti, to je 
brez pribitka za posredovanje in riziko. Te obresti se 

: računajo po odstotkih kapitala in jih imenujemo obrestno 
mero ali diskontno mero (Zinsfuss, Zinssatz, Diskont-

I satz, Diskontrate).
Bankir pa zahteva od svojega dolžnika razen či

stih obresti še odškodnino za svoje delo in stroške 
razen tega pa še premijo za riziko, ki naj bankirja 
odškoduje za morebitne izgube. Obrestna mera ni 
vedno in povsod enaka. Izpreminja se od dežele do 

. dežele, od časa do časa, se dviga in pada, kakor cena
trgovskega blaga na svetovnem trgu. Za visokost ob 

I restne mere veljajo določbe, po katerih se ravna cena
sploh.

Merodajno*) za visokost obrestne mere je torej 
razmerje med ponudbo in popraševanjem t. j. med raz
položljivim kapitalom in potrebo. Na ponudbo vpliva :

1. Množina kapitala in število kapitalistov, ki iz- 
posojujejo kapitalije. Množina kapitala v deželi ali v 
narodu pa zavisi od čuta varčnosti, ki se je razvil v 
prebivalstvu, od gospodarskega razvoja in dohodkov 
iz inozemstva. Dežela, katere glavni pridobitni vir tvori 
poljedelstvo, ne bo tako lahko razpolagala s kapitalom, 
kakor dežela s cvetočo industrijo. Bistvenega pomena 
pri tem je tudi organizacija kredita.

2. Vrednost, ki jo dobi izposojevalec kapitalij, če' 
sam vporablja svoj kapital. Obresti mu morajo donašati 
vsaj toliko, kolikor misli, da bi mu donašal kapital, če 
bi ga vporabljal sam.

3. Pogoji, ki so merodajni za plačevanje obresti. 
Če dolžnik ni varen, treba bo obresti zvišati, ker bo 
en del obresti le premija za riziko, da se dolg morda 
ne povrne ali pa se izgube obresti. Istotako bo obrestna 
mera večja pri dolžnikih, ki plačujejo v denarju z 
zmanjšano vrednostjo.

Na povpraševanje vpliva:
1. Število tistih, ki bi si radi izposodili kapitalije, 

in množina kapitala, ki si ga žele. To pa zopet zavisi 
od produkcije v deželi in produktivnosti podjetij, ki 
provzročajo vedno nove investicije in torej zahtevajo 
vedno novega produktivnega kredita. Seveda se kapi-

*) Val. Žun : Osnovni nauki o nar. gospodarstvu.
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talije najprej polotijo takih podjetij, ki jim obetajo 
največ dobička, toda sčasoma se vržejo tudi na manj do
nosna podjetja. Višina obrestne mere se bo ravnala po 
donosu onega kapitala, ki se še more obrestonosno 
sploh vporabiti, ker bi sicer ležala neplodna.

2. Važnost, katero pripisujejo popraševalci ponu
janim kapitalijam, bodisi z ozirom na vporabo kapitala 
za produkcije ali konsumpcijo, ali z ozirom na kapi
talno vsoto, dobo, za katero se vzame posojilo, in po
goje, pod katerim se mora posojilo vrniti.

3. Plačilna zmožnost posojilojemnikov, ki zavisi 
od njih premoženja ali pa vporabe izposojenega kapitala

Tudi premija za riziko se zelo izpreminja. Pri 
nekaterih kupčijah popolnoma izgine, pri drugih znaša 
zopet 1—2% in še več. To je odvisno od tega, kakšna 
in kako varna je kupčija. Čimbolj je banka previdna, 
tem manjša je kvota te premije za riziko. Če pa 
bančno vodstvo rado in bolj neprevidno špekulira, 
tedaj bo ta prebitek višji, ki prinaša banki sicer večje 
dobičke, ki jo pa včasih tudi ruinira. Vendar pa mora 
banka vedno to premijo vpoštevati, kajti vsaka aktivna' 
kupčija, in naj bo še tako varna, je nekoliko nevarna.

Bankir tudi ne more in ne sme poljubno zvišati 
odškodnine za delo; za to skrbi konkurenca. Kakor sta 
trgovina in industrija vsled konkurence na svetovnem 
trgu prisiljena, da uravnata svoj obrat kar najbolj go
spodarsko in kar najbolj štedljivo, tako morajo tudi 
bančni zavodi na to gledati, da zmanjšajo svoje stroške 
in da kar najbolj izrabijo čas, moč in sredstva. Po
sebno se morajo ogibati vseh nepotrebnih izdatkov. 
So n. pr. bančni zavodi, ki prirejajo ob času občnega 
zbora dobro obložene bankete i. t. d. Take priredbe 
seveda nikakor ne odgovarjajo resnosti bančnega obra
tovanja.

Prej opisana temeljna oblika bančnega poslovanja 
se je zelo razvila. Predvsem se stranke banke zelo 
izpreminjajo. Kapitalist, ki je bil dozdaj upnik banke, 
postane dolžnik, in obratno obogati dosedanji dolžnik 
in postane upnik banke.

Med glavne posle, katere izvršuje banka svojim 
strankam, štejemo plodonosno, pred tatovi in ognjem 
varno shranjevanje in upravljanje denarnih zalog. 
Stranke poverijo banki tudi blagajniške posle. Banka 
inkasira ali pa zaračunava terjatve na račun svojih 
strank ter plačuje njihove dolgove. Za ta blagajniški 
posel si banka zaračuna posebno komisijsko pristojbino 
ali pa brezobrestno vporablja zaupani ji denar ali pa 
zniža obrestno mero, katero plačuje banka.

Nadalje kupuje in prodaja bankir za svoje stranke 
vrednostne papirje na efektni borzi. S tem je navadno 
združen lombardni in reportni posel. Nevarnost pri teh 
poslih obstoji v tem, kako banka te posle izvršuje. Če 
kupuje in prodaja bankir le tedaj, ko je dobil naprej 
potrebno pokritje, če je bankir pri posojilih na vred

nostne papirje previden z ozirom na kakovost papirjev 
kakor tudi z ozirom na visokost posojila, tedaj je ri
ziko majhen, dočim so nepokriti angažmaji in neka 
gotova zaupljivost pri posojilih že marsikatero manjšo 
in večjo banko upropastili.

Zelo nevarna za bankirja je borzna kupčija, če 
samo špekulira, za svoj račun kupuje in prodaja, da 
ima vsled padanja in dviganja kurzov dobiček. Seveda 
pa sme bankir kupovati za svojo potrebo vrednostne 
papirje, da na ta način naloži prosto razpoložljiva 
bančna sredstva.

Splošno pa mora dobra in previdna bančna uprava 
vedno to načelo imeti, da banka ne pride nikjer in 
nikdar iz svoje vloge kot posredovalka in komisijo- 
narka in nikjer ne opusti svojega nevtralnega stališča 
napram raznim podjetjem v trgovini, prometu in indu
striji, na blagovni in efektni borzi. Ustanavljanje pod
jetij, kakor tudi špekulacije naj prepušča drugim. Naloga 
bankirja obstoji v tem, da presoja ta kupčijska podjetja 
z ozirom na zaupljivost oseb in stvari in da podpira 
svoje stranke, v kolikor je to za banko varno.

(Dalje prih.)

Kaj mora obrtnik vedeti o obrtnih in 
davčnih predpisih?

Spisal V. Žun.

(Dalje.)

§ 3. K o n cesi j o n i r a ni obrti.
Glede posameznih koncesijoniranih obrtov je 

pripomniti :
1. Gostilničarski in krčmarski obrti so 

po § 16 „Obrtnega reda“ razdeljeni na te-le pravice:
a) tujce pod streho jemati;
b) oddajati jedila;
c) pivo, vino in sadjevec točiti ;
d) žgane opojne pijače točiti in na drobno prodajati ;
e) umetna vina in poluvina točiti ;
f) prodajati kavo, čaj, čokolado, druge gorke pijače 

in krepčila;
g) priliko dajati za dovoljene igre.

Te pravice se smejo dovoliti posamezno ali ne
katere ali pa vse skupaj, toda treba jih je izrecno 
omeniti v podelilu (koncesiji). Kdor torej prosi kon
cesije za gostilničarski in krčmarski obrt, mora v svoji 
prošnji izrecno navesti, kakšne pravice bi rad dobil.

Da prejme kdo koncesijo za katerokoli zgoraj 
navedenih pravic, mu je treba razen splošnih pogojev 
za samostojno obrtovanje tudi tega, da je zanesljiv in 
neomadeževan. Koncesija.se odreče, ako so zoper pro
silce ali zoper rodbinske člane, ki žive v družini pro- 
silčevi, znane take reči, zaradi katerih se sme po pra
vici smatrati, da bi se obrt zlorabljal v pospeševanje

Koncesija.se


Št. 11. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Stran 127.

prepovedane igre, v prikrivanje tatvine, v pospeševanje 
nenravnosti in pijančevanja.

Pri podeljevanju koncesije za gostilničarski in 
krčmarski obrt mora obrtna oblast gledati na potrebo 
ljudstva in na to, ali je prostor, kjer bi se vršil obrt, 
zanj pripraven; paziti je tudi na cesto, ulico ali trg, 
kjer je ta prostor, in naposled na to, ali ga je mogoče 
policijsko nadzorovati.

Predno se podeli koncesija, se more zaslišati ob
čino, ali nima kake pomisleke proti obrti, istotako pri
stojno gostilniško zadrugo, da odda morebitno svoje 
mnenje najkasneje tekom 14 dni.

Če se vkljub protivnemu menju občine ali go
stilniške zadruge podeli kaka nova koncesija, se sme 
občina ali zadruga tekom 14 dni po obvestitvi pritožiti 
na deželno vlado (cesarsko namestništvo). Ta poziv ima 
odložilno moč, t. j. koncesija se ne sme poprej izvr
ševati, dokler ni priziv rešen.

Prošnja za gostilniško koncesijo se napravi tako-le :

C. kr. okrajnemu glavarstvu
Kolek za 

3 K

Kolek za 
1 K C. kr. okrajnemu glavarstvu

v Litiji.
Ivan Mihelčič

v Zagorju št. 114 prosi za dovoljenje, da da
svojo gostilno v zakup.

A Z odlokom A z dne .15. februarja leta 1901 
št. 7381 se mi je podelila koncesija za izvršvanje 
gostilniške obrti s pravicami a, b, c, d, m f v 
§ 16 „Obrtnega reda“.

B Kakor kaže priloženo zdravniško izpričevalo B, 
obolel sem na kronični bolezni, ki mi ne dopušča, 
da bi mogel ta obrt osebno izvrševati.

Ako sem primoran oddati svojo gostilno v zakup, 
in sicer g. Petru Milaču, ki je imel sedaj v zakupu 
gostilno Janeza Dernovška v Kotredežu.
A G. Milač je po krstnem listu A rojen 8. marca 
B 1. 1871 in po domovinskem listu B pristojen v

občino Režišče ter doslej nekaznovan.
Prosim, da c. kr. okrajno glavarstvo dovoli, da 

vzame g. Peter Milač v zakup mojo gostilno s pravi
cami a, b, c, d in f v § 16. „Obrtnega reda“.

v Brežicah.
Blaž Suher, posestnik

v Vidmu št. 14 prosi za gostilniško kon
cesijo z vsemi pravicami.

V Zagorju, dne 12. decembra 1909.
V sporazumu:

Ivan Mihelčič. Peter Milač.
(Dalje prih.

A Po rojstnem listu A sem rojen dne 20. febr. 
leta 1873 v Vidmu in po domovinskem listu B 
tudi semkaj pristojen.

Do sedaj še nisem bil nikdar niti sodnijsko niti 
po kaki drugi oblasti kaznovan.

Ker v vasi Vidmu, ki šteje nad 300 prebivalcev 
in je križišče dveh deželnih cest z'velikim prometom, 
ni do sedaj nobene gostilne, čeprav bi bila gostilna v 
tem kraju zelo potrebna, zlasti ker se v neposredni 
bližini zida velika parna opekarna, v kateri bo delalo 
do 100 delavcev, in ker imam v svoji hiši št. 14 jako 
ugodne prostore za gostilniški obrt, kakor se tudi raz
vidi iz priložene škice C prosim, da mi c. kr. okrajno 
glavarstvo podeli gostilniško koncesijo z vsemi pravi
cami, ki jih našteva § 16. „Obrtnega reda“.

Prilagam kolek za 2 K.

V Vidmu, dne 12. aprila 1909.
Blaž Suher.

Kdor ima koncesijo, mora praviloma obrt sam 
izvrševati, le iz važnih razlogov sme obrtna oblast 
dovoliti, da se gostilniška obrt izvršuje po namest
niku ali zakupniku.

Društvo slov. trgovskih potnikov.
Odbor društva slov. trgovskih potnikov je imel dne 1. t. m. sejo.
Navzoči so bili gg. odborniki: Kovač, Armič, Sever, 

Dolničar, Rojnik, Domicelj in Weber. Na to sejo se je 
zopet povabilo radi končne izjave g. odstopivšega predsednika, ki 
se pa tudi temu vabilu ni odzval.

Povabi se ga torej še enkrat na prihodnjo sejo, ki se vrši 
dne 28. nov. t. 1. Druge seje pred občnim zborom se pozneje do
ločijo. Radi občnega zbora se je vnela živahna debata in se je 
končno sklenilo, da se vrši I. redni občni zbor na sv. Štefana dan 
ob 9. uri dopoldne v hotelu „Ilirija“. G. Weber poroča, da so se 
hrvatski trgovski potniki v principu izrekli, pristopiti k našemu 
društvu, ker predloženih društvenih pravil hrvatskih trgovskih pot
nikov še ni potrdila deželna vlada v Zagrebu. V to svrho se sesta
nejo nekateri naši gg. odborniki v najkrajšem času v Zagrebu, da 
se ev. natančneje dogovore radi pospešitve te važne akcije, ki bi 
zopet pokazala lep znak slovanske solidarnosti.

Na predlog g. Armiča se za zabavni in posredovalni odsek 
nabavijo potrebne tiskovine in knjige. Predlog g. Armiča radi ne- 
udeležitve izvenstrokovnih priredb se odloži na občni zbor. Društvo 
si je dalo napraviti skico za društveno diplomo po akad. slikarju 
g. Gaspariju, ki je svoje delo res originalno in lepo izvršil, ter se 
je sprejela oblika in se določil zato primeren tekst, tiskarsko delo 
pa bode izvršila domača tvrdka J. Blasnika nasledniki. Upati je, 
da bode diploma čim prej gotova ter jo dobe gg. člani v naj
krajšem času. Pismo društva slov. trg. sotrudnikov radi statistike 
reši g. Armič. Pristopil je zopet društvu en podporni član trgovec, 
ki naj najde mnogo posnemovalcev. G. Domicelj je izposloval pri
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kinematografu „Ideal“ in „Pathé“ 2O°/o popusta pri predstavah, in 
sicer za redne, podporne člane in tudi njih rodbine, za kar se mu 
odbor iskreno zahvaljuje. Člani se naj v to svrho izkažejo pri pred
stavah z legitimacijami.

Raznoterosti.
Volitve prisednikov v obrtno sodišče in trgovci. Orga

nizacija novoustanovljenega obrtnega sodišča v Ljubljani je taka, 
da ima trgovina vseh vrst svojo posebno skupino. Trgovcem je 
bilo voliti 6 prisednikov in 4 namestnike za obrtno sodišče in dva 
prisednika za vzklicno sodišče. Razume se, da so se trgovske orga
nizacije zanimale za te važne volitve. Na predlog g. dr. Windi
scherja je naše društvo sklenilo, da postopajo prizadete organizacije 
sporazumno. Na skupnem posvetovanju gremija trgovcev in odbora 
našega društva dne 10. novembra so se določili kandidatje. Imena 
kandidatov so sledeča:

Pris edniki:
1. Čadež Gvidon, trgovec v Ljubljani,
2. Golob Valentin, trgovec v Ljubljani,
3. Kollman Robert, trgovec v Ljubljani,
4. Meglič Karel, trgovec v Ljubljani,
5. Mejač Ivan, trgovec v Ljubljani,
6. Samec Ivan, trgovski družabnik v Ljubljani.

Namestniki:
1. Jerančič Alojzij, trgovec v Ljubljani,
2. Kessler Ignacij, trgovec v Ljubljani,
3. Pollak Josip, trgovec v Ljubljani,
4. Soklič Matej, trgovec v Ljubljani.

Prisednika v vzklicno sodišče:
1. Lilleg Alojzij, trgovec v Ljubljani,
2. Šarabon Andrej, trgovec v Ljubljani.

ij:

Volitve v obrtno sodišče in trgovski sotrudniki. V
zmislu sklepa odborove seje se je naše društvo obrnilo do so
rodnih organizacij, in sicer do društva trgovskih sotrudnikov in 
pomočniškega zbora gremija trgovcev v Ljubljani ter predlagalo, 
da se postopa sporazumno pri volitvah v obrtno sodišče. Doseglo 
se je soglasje v popolni meri. Dne 11. novembra se je vršil v 
Merkurjevih prostorih dobro obiskan sestanek, katerega so se 
udeležili člani vseh treh organizacij. G. dr. Fran Windischer 
je v imenu našega društva pozdravil došle odposlance in' izrekel 
željo, da se v skupnih stanovskih vprašanjih tudi v bodoče postopa 
sporazumno, dobri stvari v korist. Razložil je na to sestavo obrt
nega sodišča, ocenil pomem te institucije za trgovinske uslužbence 
ter pozval navzoče, da se z vnemo zavzamejo za izvolitev kandi
datov, ki se določijo. Gospoda Al. Moravec in J. Podlesnikar 
sta izrekla pripravljenost društva trgovskih sotrudnikov za skupno 
postopanje. Nato se je posvetovalo o kandidatni listi in so se 
soglasno določili sledeči kandidatje:

Za prise dnike:
1. Josip Sekula, trgovski poslovodja v Ljubljani,
2. Ivan Podlesnikar, trgovski sotrudnik v Ljubljani,
3. Josip Drčar, trgovski sotrudnik v Ljubljani,
4. Franc Kovač, trgovski poslovodja v Ljubljani,
5. Franc Petan, knjigovodja v Ljubljani,
6. Franc Janc, trgovski sotrudnik v Ljubljani.

Za namestnike:
1. Anton Potočnik, trgovski poslovodja v Ljubljani,
2. Vinko Požar, trgovski sotrudnik v Ljubljani,
3. Avgust Jagodic, trgovski poslovodja v Ljubljani,
4. Josip Ciuha, trgovski sotrudnik v Ljubljani.

Za prisednike vzklicnega sodišča:
1. Franc Kavčič, knjigovodja v Ljubljani,
2. Franc Mulaček, trgovski poslovodja v Ljubljani.
Izvršitev teh sklepov je prevzelo slovensko trgovsko društvo

„Merkur".
*

Seja centralne komisije za obrtni pouk se je vršila v 
soboto, 6. t. m. Udeležili so se je zastopniki interesiranih korpo
racij in delegati različnih ministrstev. Kranjsko trgovsko in obrt
niško zbornico je zastopal predsednik g. Josip Lenarčič. Sejo je 
otvoril in pozdravil minister za javna dela Ritt. Poročali so mini
strski uradniki, in sicer o važnejših odredbah na didaktično-peda- 
goškem polju v zadnjih letih, o reorganizaciji stavbnoobrtnega 
pouka na državnih obrtnih šolah, o vprašanju dopustitve žensk in 
deklet k pouku na obrtnih šolah. Poročevalec je priporočal k temu 
vprašanju, naj se ženske pripuste k obrtnemu pouku brez vsake 
omejitve ter stavil tozadevni predlog, ki se je soglasno sprejel. 
Dalje se je poročalo o reformi strokovnih šol za tekstilno industrijo 
in o ustanovitvi mlinarskih strokovnih šol. Mlinarski obrt je 
tudi na Kranjskem zelo razvit, toda kakor povsod v jako neugodnem 
položaju, ki se ga hoče z ustanovitvijo strokovnih šol zboljšati. 
Zlasti se bo v teh šolah gledalo na zelo važno kupčijsko stran, 
mlinskega obrta. Stvar se je kot jako nujna označila in so bili 
tozadevni predlogi brez ugovora sprejeti.

Nov rudarski zakon. Državnemu zboru je vlada iznova 
predložila zakonski načrt glede izpremembe občnega rudarskega 
zakona iz leta 1854. Novi načrt omejuje rudarsko prostost, kar se 
s tem utemeljuje, da je ta prostost koristila privatnim podjetnikom, 
dočim je državna produkcija od leta 1854 padla od 7'6°/„ na 3'3°/0, 
zato je država primorana večji del premoga kupovati od privat
nikov. Razvoj privatnega premogokopnega gospodarstva je dosegel 
oblike, ki ne odgovarjajo več splošnim interesom, postal je narodno
gospodarsko skoro nevaren, zato je države kot čuvateljice splošnega 
blagorja dolžnost, da zopet prevzame svobodno razpolaganje s pre
mogom. Morda prinesemo o tem načrtu kakšno večje poročilo iz 
strokovnjaškega peresa.

Kongres avstrijskih obrtnopospeševalnih uradov se je
vršil od 8. do 11. t. m. na Dunaju v prostorih trgovske in obrt
niške zbornice. Na sporedu kongresa je bilo več jako važnih vpra
šanj in navedemo le nekatera poročila, o katerih se je razvila 
semintja prav živahna debata. Ta poročila so: kvalitetna pro
dukcija in vzgoja konzumentov, preuredba zadruž
ništva, strojni obrat v umetnih obrtih, gospodarski 
moment v obrtnem pospeševanju, pospeševanje pro
da j e§m alo obrtnih izdelkov itd. S kongresom so bili zdru
ženi tudi ogledi nekaterih obrtnopospeševalnih naprav. Kranjska 
menda ni bila zastopana, ker sploh nima še obrtnopospeševalnega 
zavoda. Kdaj ga dobimo?

*

Švica in naši goldinarski zlatniki. C. kr. trgovinsko mi
nistrstvo je naznanilo trgovski in obrtniški zbornici v Ljubljani, da 
je švicarski zavezni finančni departement po naročilu zaveznega 
sveta švicarske zaveze dne 1. oktobra t. 1. izdal naslednja določila: 
Zavezni državni blagajni, glavnim carinskim in okrožnim blagajnam, 
carinskim, poštnim in brzojavnim uradom se naroča, da avstro- 
ogrske zlatnike po 4 in 8 goldinarjev, ki imajo tudi označbo 10 
frankov in 20 frankov, do 15. novembra sprejemajo za nominalno 
vrednost, bodisi kot plačilo, bodisi v zamenjavo. Po 15. novembru 
1909 bodo zavezne blagajne sprejemale te zlatnike le še po redu
ciranem kurzu.9'90 frankov, odnosno 19'80 frankov.



Št. 11. SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK. Stran 129.

Proizvajanje piva je v Avstriji zadnji dve leti zelo naza
dovalo. V letih 1908 in 1909 se je izvarilo do dva milijona hekto
litrov manj piva, kakor prejšnje leto. V prvih osmih mesecih 
letošnjega leta je dobila država za 4,426.327 K manj davkov na 
pivu kot prejšnja leta. Temu primeren je seveda tudi primanjkljaj 
pri deželnih dokladah in pri užitninskem davku. Kakor znano, je 
vlada nameravala davek na pivo še zvišati, toda je umaknila to 
namero, ker so se poslanci uprli in bi tak zakon ne bil sprejet v 
državnem zboru. Iz predstojeće statistike jasno vidimo, koliko 
manj se je piva vsled zadnjega zvišanja davka na pivo konsumi- 
ralo. Iz tega lahko sklepamo, da so konzumentje piva revnejši sloji, 
ki britko občutijo tudi neznatno podraženje. Sploh pa na Sloven
skem zdaj toliko vina in tudi dobrega pridelujemo, da nam ni 
treba piti piva, ampak vino, ki je tudi bolj okrepčujoče, če se ga 
zmerno pije.

Društvene vesti.
Predavanje. Naše društvo priredi v sredo, dne 17. novembra, 

ob polu 9. uri zvečer v svojih prostorih javno predavanje. Pre
daval bo g. Rudolf Šega „O bančni politiki in o ločitvi 
avstro-ogrske banke“. Eno najvažnejših gospodarskih, pa tudi 
političnih vprašanj je dandanes brezdvomno takozvano „bančno 
vprašanje“. Dne 13. decembra 1910 poteče bančni privileg in do 
tedaj se mora odločiti, ali bomo imeli še skupno banko, ali bo 
imela Avstrija svojo, Ogrska svojo banko. To je eminentno vpra
šanje, da se se mora z njim seznaniti vsakdo. Vsled tega ne va
bimo na to predavanje le članov, temveč vsakogar, ki se za to 
vprašanje zanima. $

Likalnica s kemično čistilnico za perilo bi, kakor se nam 
poroča, v večjem mestu na jugu izborno uspela. Več pove posre
dovalnica našega društva. *

Članarina. Gg. člane, ki so s članarino za tekoče leto še 
v zastanku, prosimo, da nam članarino čimprej vpošljejo ter ne 
delajo odboru nepotrebnih stroškov in truda za razpošiljanje opo
minov. *

Trgovski koledar za 1. 1910 je, kakor smo že poročali, že 
izšel. Naročujte koledar radi njegove res praktične in za vsakega 
poučne vsebine prav pridno. Cena 1 K brez poštnine.

«C
Zabavni večer s koncertom in plesom priredi naše društvo 

„Merkur“ v nedeljo, dne 21. novembra v Sokolovi dvorani „Na
rodnega doma“. Vspored bo nudil obilo zabave in užitka, zato 
vabimo častite člane, da se polnoštevilno udeleže svoje prireditve.

*
Čeke so poslali; L. Kovačiča nasi., Sv. Lucija; Engelbert 

Skušek, Ljubljana; F. Smole, Split; Matko Šubic, Ljubljana; 
Toni Žibert, Ljubljana. Hvala!

Trgovsko bolniško in podporno društvo 
v Ljubljani.

Poročilo ravnateljstva o odborovi seji z dne 12. t. m.:
I. V društvo se je sprejelo 5 rednih članov. II. Obolenje je nazna
nilo 27 članov. IIL Bolniških stroškov se je izplačalo za 7 članov 
K 310'88 in oskrba v Leonišču za 6 članov v znesku K 779’70.
IV. Raznoterosti. Običajna sv. maša se je darovala dne 27. oktobra. 
Dopisov se je rešilo 26.

Trgovsko-obrtno banko v Ljubljani, naš novo
ustanovljeni kreditni zavod, priporočamo trgovcem 
in obrtnikom za nalaganje denarja, za inkaso, za 
denarna nakazila in vsakovrstne kreditne posle.

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!“

Prodaja vinskih sodov.
Nove in rabljene vinske sode v raznih velikostih 

od 10 do 1000 litrov, kakor tudi do 45 hektolitrov v
veliki izberi in po najnižji ceni prodaja

L. S. Radan, Zagreb
—------— Gajeva ulica št. 45. -----------------

Najboljša prilika za gostilničarje, vinogradnike in preprodajalce.

3SBF' se želi prevzeti,
Ponudbe pod „Dobra trgovina“ na upravništvo 

tega lista.

Dobro uspevajočo

trgovino
w

v Krmelju pri St. Janžu
kjer je tudi premogokop,

oddaja Ivan Levičar istotam.
Poleg trgovine je oddati tudi

gostilno in trafiko.
Pogoje pove lastnik.

Društveniki, spominjajte se pri 
vsaki priliki zaklada za
 „Trgovski dom“.









SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega 
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.

Letnik VI. V Ljubljani, dne 15. decembra 1909. Št. 12.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Novi obratni pravilnik,

veljaven od 1. januarja 1910.

Izšel je novi obratni pravilnik za avstrijske in 
ogrske železnice, veljaven od 1. januarja 1910. Ker je 
za trgovce jako važno, da se seznanijo z razlikami med 
novim in starim pravilnikom, naj slede tukaj premembe.

1. Splošna določila. Zvišanja cenikov se priob
čijo najmanj dva meseca pred uvedbo. Do zdaj je bil 
rok 6 tednov.

Pritožna knjiga se je odpravila. Ustmene in pi
smene pritožbe se imajo kakor mogoče hitro rešiti.

2. Osobna odprava. Na prehodnih postajah (od 
ene železnice na drugo) in na postajah, kjer vlaki čez 
noč obstanejo, so odprti čakalni prostori za potnike 
tudi po noči, ako med prihodom zadnjega in odhodom 
prvega vlaka ni več kakor 4 ure.

3. Odprava prtljage. Po starem pravilniku že
leznica ni jamčila, če se je prtljaga vsled starih pri- 
lepkov ali znamk zavozila v napačni kraj.

V novem tega ni več.
Rok, v katerem se mora zahtevati na namembni 

postaji odškodnino za manjkajočo prtljago ali pa 
prtljago samo, se je podaljšal od 8 na 14 dni. —

Na zahtevo dobi potnik potrdilo za plačane pri
stojbine.

Na vseh postajah mora biti prostor za začasno 
spravljanje prtljage.

4. Ekspresno blago. Odprava ekspresnega blaga 
je zdaj obligatna.

5. Odprava živih živali. Spremljevalci živali 
imajo pravico do prostora v službenem vozu ali pa 
v kakem osobnem vozu.

Dobavni rok za živali se je skrajšal. Za pošiljke 
živih živali se je poslužiti brzovoznega lista. (Od 1. ja
nuarja je samo en cenik za žive živali bodisi kot na
vadno ali brzovozno blago.)

6. Odprava blaga. Vozni listi so spremenjeni. 
Za uporabo starih se je določilo eno leto.

Namembne železnice v voznem listu ni več treba 
označiti. Odpošiljalec sme v voznem listu predpisati, 
da se blago v namembni postaji tehta in šteje.

Železnica je dolžna težo in število onega blaga, 
katero mora sama nakladati, brezplačno konstatirati. 
Po novem odpade torej pristojbina za tehtanje za vse 
pošiljke pod 5000 kilogramov, izvemši takega blaga, 
ki je čez 7 metrov dolgo ali pa od katerega tehta en 
kos več kot 750 kg.

V slučaju, da pošiljalec sam zapiše v vozni list 
težo in število, ni potreba, da železnica še enkrat tehta 
in šteje, jamči pa na vsak način za pravilno težo in 
število.

Pošiljalcu se mora dati priložnost, da je lahko pri 
tehtanju navzoč. Izjava o pomanjkljivem zavijanju blaga 
je odpadla in zadostuje zdaj, ako se zapiše to v 
vozni list.

Zneski za frankiranje blaga se morajo plačati v 
24 urah.

Kazen za napačno vsebino, težo in število v 
voznem listu plača prejemnik, ne da bi se oziralo ali 
je napaka namenoma napravljena ali ne. V slučajih, 
da železnica s tem ni oškodovana, se lahko povrne 
plačana kazen. —

Odpadla je omejitev, da se na notranji strani 
voznega lista nahajajoči opazke imajo glasiti na celo 
pošiljko. —

Ako železnica naročenih vozov ne more dati na 
razpolago, se mora naročnik pravočasno brezplačno o 
tem obvestiti.

V kazen za prekoračenje nakladnega in razklad- 
nega roka so se dosedaj vštevale tudi nedelje in prazniki. 
V bodoče se računa kazen za te le takrat, če se je 
razkladni ali nakladni rok nehal v soboto pred drugo 
uro popoldne; če pride več praznikov po vrsti se samo 
prvi vračuna.

Ako se odprava blaga zakasni vsled pomanjklji
vosti carinskih, užitninskih ali policijskih dokumentov 
čez 48 ur, se računa skladiščna pristojbina. —

Ako pošiljalec zahteva, se ga obvesti o prihodu 
blaga in o carinski ali užitninski odpravi.

Pri pošiljkah, ki se odpravijo po izjemnih tarifih, 
ima železnica pravico določiti, da se voznina plača v 
odhodni postaji. Taka odredba mora biti v tarifu. —

12
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Na blago, ki je podvrženo frankiranju, se dovoli 
v bodoče tudi povzetje.

Pravica pošiljaka pri naknadnih odredbah se je 
razširila. Železnica je primorana pošiljaka nemudoma 
obveščati v slučaju, da ne more ustreči naknadni od
redbi. — Dozdaj se je samo zahtevam ustreglo, ki so 
bile oddane pri odpošiljalni postaji, zdaj se tudi lahko 
na namembni postaji zahteva, da se blago ne izroči 
prejemniku, treba je pa potem še pravočasno pismeno 
po odpošiljalni postaji staviti dotično zahtevo.

V slučaju, da prejemnik ne prevzame blaga, 
pošiljalec lahko disponira tudi če ni v posesti dvojnika 
voznega lista.

Ako se vsled naknadne odredbe prejem ali od
prava blaga zakasni čez 6 ur, se računa skladiščna 
pristojbina, ako se zakasni več kot za 24 ur, ima že
leznica pravico voz razkladati in dati kakemu špediterju 
v shrambo.

Ako je odprava blaga nemogoča na predpisanem, 
ali od železnice določenem potu, se mora blago od
praviti po kaki pomožni poti, ako tudi to ni mogoče, 
se povabi pošiljaka, da disponira z blagom.

Dostavni rok za dopoldne oddano blago se prične 
po novem opoldne (ne kakor poprej opolnoči).

Železnica jamči zdaj za blago, dokler ga ne izroči 
stranki, torej tudi med tem časom, ko leži blago v 
carinskih ali užitninskih skladiščih. Objava došlega 
navadnega blaga (aviziranje) se mora vršiti takoj po 
prihodu, najkasneje pa, kadar je blago na razpo
lago za ' odvoz. Pri objavi s pošto v štirih urah, s 
telegramom v eni uri, Brzovozno blago se mora ob
javiti v dveh urah po prihodu. Pri postajnoležečih 
pošiljkah (restante) sme pošiljalec v voznem listu pred
pisati aviziranje. —

Ako je treba kak voz vsled nezmožnosti nadaljne 
vožnje na potu do namembne postaje razkladati, ozi
roma prekladati, mora železnica prejemnika o tem 
obvestiti.

Železnica mora na zahtevo na voznem listu po
trditi, ako se je blago brezuspešno aviziralo. —

Pošiljalec sme v voznem listu predpisati, da se 
ga obvešča o eventualnih zaprekah pri prejemu blaga. 
V tem slučaju občuje potem lahko naravnost z na
membno postajo.

Ravno tako pošiljalec lahko v voznem listu pred
piše, da se mu blago takoj vrne, ako ga prejemnik 
noče prevzeti. —

Ako železnica kako pošiljko proda, (v slučaju, da 
je ne sprejme naslovnik, in odpošiljaiec ne vzame 
nazaj), se obvešča o prodaji v bodoče, ako je le mo
goče, tudi prejemnik.

Dosedanja omejitev, da se mora pri pošiljatvah, 
katere so bile izgubljene in že plačane od železnice, ako 
se zopet najdejo, to naznaniti prejemniku, je odpadla. —

Dozdaj se je lahko zahtevalo odškodnino zaradi 
prekoračenja dostavnega roka le takrat, ako je zamuda 
štela več kot 12 ur; to je odpadlo.

Končno je tudi to novo, da plača železnica razen 
odškodnin zaradi izgube, zmanjšanja ali poškodovanja 
blaga tudi odškodnino za prekoračenje dostavnega roka.

M. K.

Iz bančne prakse.
Piše Rudolf Šega.

(Dalje.)

III. Različni delokrogi bank.

Banke imajo svoj delokrog razširjen predvsem 
na lasten kraj. Cim večji je kraj, čim bolj sta v tem 
kraju promet in trgovina razvita, tem več je v dotičnem 
kraju bank. Te banke si navadno nekako porazdele 
delo. Nekatere se pečajo bolj z meničnimi in konto- 
korentnimi posli (trgovske banke), druge zopet bolj z 
borznimi kupčijami (efektne banke). Vsak večji trgovski 
kraj ima tudi filialko avstro-ogrske banke. Za potrebe 
manjše trgovine, obrta in industrije obstoje pri nas 
trgovske in obrtne zadruge. Posojila na nepremičnine 
dovoljujejo posebne hipotečne banke, ki so navadno 
deželne. Da se čut štedljivosti razširi med vsemi, tudi 
najširšimi ljudskimi sloji, so se ustanovile hranilnice, 
posojilnice in pa poštna hranilnica. Za večje kreditne 
operacije, predvsem za fundiranje in ustanavljanje velikih 
podjetij, za sodelovanje pri posojilih držav, dežel in 
mest i. t. d. se navadno združi več bančnih zavodov, 
ki razpolagajo z več sto miljoni kron. Seveda ne 
smemo te razdelitve delokroga tako razumeti, da se ta 
ali ona banka bavi samo z določenimi panogami 
bančne stroke. Vsaka banka stremi za tem, da kolikor 
mogoče razširi svoje delovanje. Tudi pri bankah je 
konkurenca. Če in kako more banka svoj delokrog 
razširiti na vse panoge bančne stroke, je odvisno od 
njenih sredstev, komitentov, predvsem pa od njenih 
pravil. Tako so n. pr. avstro-ogrski banki zakonito 
prepovedani vsi oni posli, ki so združeni z večjim 
rizikom, kakor dovoljevanje blanko-kreditov, diskonti
ranje menic s samo enim podpisom i. t. d.

Vsaka banka mora z drugimi bankami v istem 
kraju, predvsem pa v drugih krajih domače dežele 
stopiti v računsko ozir. kontokorentno razmerje. Tako 
dobi banka tretjo vrsto strank, namreč domače, tu
zemske banke. Najvažnejša naprava, ki je izšla iz te 
zveze tuzemskih bank, je centralna odračunjevalnica. 
Centralna odračunjevalnica (klirinški promet) posreduje 
izravnavanje terjatev in dolgov vsake posamezne banke 
z vsemi drugimi. N. pr. :
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Banka A ima šekov :
na banko B K 20.000’—

» » C „ 45.000’—
» D „ 24.000’—

sku paj . K 89.000’—
Banka B ima šekov :

na banko A K 42.000’—
» » C „ 24.000’-

» D „ 14.000’—
skripaj . K 80.000’—

Banka C 'ima šekov :
na banko A K 28.000 —

» » B „ 15.000’—
n D „ 42.000’

skupaj . . K 85.000’ -
Banka D ima šekov:

na banko A K 16.000’—
n n B „ 16.000’-
n » C „ 42.000’—

skupaj K 74.000’—
Končno odračunjevanje provede banka A. 
Banka A je oddala šekov za K 89.000’— 
Oddano šekov na banko A:

od banke A K 42.000’—
„ „ C „ 28.000’—

„ D „ 16.000'— » 86.000’—
Banka A ima v dobro . . . . K 3.000’-
Banka B je oddala šekov za K 80.000’—

in ima ob obračunu v dobro . . . » 29.000'—
Banka C je oddala šekov za K 85.000’—

in je ob obračunu obremenjena s . . n 26.000’—
Banka D je oddala šekov za K 74.000’-

in je ob obračunu obremenjena s . . 6.000’ -
Banka A ima v dobro K 3.000’—
Banka B ima v dobro K 29.000’— K 32.000'—
Banka C je obreme-

njena s K 26.000’—
Banka D je obreme-

njena s K 6.000’ — K 32.000’—
Ta odračunjevalni ali klirinški zavod, ki izvršuje 

to vzajemno odračunjevanje, se imenuje clearinghouse. 
Najstarejši tak zavod je clearinghouse v Londonu, ki 
je bil ustanovljen 1. 1775., toda do večje veljave je 
prišel šele začetkom druge polovice preteklega stoletja, 
ko je pristopila tudi angleška banka. Najvažnejši tak 
zavod je po londonskem, newyorški. Razentega so se 
pa ustanovili v raznih drugih deželah podobni klirinški 
zavodi, tako predvsem v Parizu „Chambre de compe- 
sations“, na Dunaju „Wiener Saldierungsverein“, v 
Pragi „Pražske sučtovaci družstvo“ i. t. d. Od te na
prave imajo tudi posamezne stranke bank svojo korist,

j ker tudi te lahko brez stroškov izravnavajo svoje 
j terjatve in dolgove na vse kraje dežele.

Banke pa svojega delovanja ne omejujejo samo 
na ožji trg mesta ali dežele, v kateri se nahajajo, 
temveč skrbe tudi za mednarodni plačilni in kreditni 
promet. V to svrho stopajo v zvezo v vseh večjih 
trgovskih krajih z ondotnimi bančnimi zavodi. Vsak 
večji bančni zavod je primoran poiskati si v vsakem 
večjem bančnem kraju inozemstva korespondenta, t. j. 
bančni zavod, s katerim stopi v kontokorentno obče
vanje. Na ta način nastane med bankami v tu- in 
inozemstvu vzajemno občevanje. Pošta, telegraf in te
lefon so oni činitelji, ki vežejo to mrežo in sicer tako 
zelo, da se vsak gibljej na kreditnem, meničnem in 
efektnem trgu razširi z največjo hitrostjo po vsej zemlji. 
To pa upliva tudi izravnajoče na gospodarske razmere. 
Denarni, menični in efektni trg je torej mednarodno 
organiziran.

IV. Katere posle opravlja banka trgovcu?
Banka je torej prevzela kreditno posredovanje in 

je denarni promet kar najbolj razvila. Delokrog bank 
je tako zelo različen od delokroga trgovskih in indu- 
strialnih obratov, da je razdelitev dela med banko na 
eni strani in trgovino ter industrijo na drugi strani 
popolnoma umestna. Faktično nimamo trgovskega ali 
industrijskega podjetja, ki ne bi potrebovalo banke 
oziroma njenih poslov. Banka more vsled svoje orga
nizacije in vsled svojih zvez denarni promet najhitreje, 
najvarneje in najceneje preskrbovati. Banka napravi 
menice, ki nastajajo v blagovni trgovini, s svojim 
podpisom varnejše, vsled česar se jih v prometu rado 
kupuje. Banka financira importne in eksportne trgovine 
in skuša pri tem s svojim posredovanjem kreditni ri
ziko kolikor mogoče zmanjšati. Banka daje podjetniku 
potrebna posojila ter mu vrši pri ustanavljanju, razšir- 
jevanju, saniranju, fuziji in likvidaciji neobhodno po
trebne posle; daje mu zanesljive informacije, strokovne 
nasvete pri nalaganju kapitala in pri borznih operacijah, 
shranjuje in spravlja mu vrednostne papirje i. t. d.

Kakor je trgovec nakazan na špediterja, prometne 
naprave, posredovalce, zavarovalne družbe, informačne 
pisarne, prav tako je tudi nakazan na banko. Razde
litev dela med banko in trgovcem je torej neobhodno 
potrebna. Ta razdelitev dela pa povzroča tudi vzajemno 
odvisnost. Kakor skoro ne more trgovec brez pomoči 
banke svojega obrta izvrševati, ravnotako živi banka 
od zveze s trgovcem.

Občevanje med banko in trgovcem se začne 
razvijati s tem, da se trgovec za posamezne posle 
poslužuje banke. Ni še s posamezno banko v trdnem 
pogodbenem in računskem razmerju, temveč si voli 
od slučaja do slučaja ono banko, katero smatra pri 
tem za najpripravnejšo in ki mu nudi najugodnejše

12*
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pogoje. Različni so ti posli, ki jih naj banka opravlja 
trgovcu, pa tudi važni. In ravno naši trgovci vse pre
malo poznajo in upoštevajo važnost sodelovanja bank, 
ne vedo še, da jim ravno banka prihrani včasih lepe 
vsote nepotrebnih izdatkov, na drugi strani pa zopet 
omogoči, da ne leži trgovčev denar včasih po več 
tednov, da, celo po več mesecev mrtev v blagajni. 
Trgovčev denar ne sme ležati niti en dan, temveč se 
mora gibati, ker le tako je plodonosen. In da spozna 
naš trgovec vse one posle, s katerimi mu pomaga 
banka pri njegovem delovanju, hočemo v naslednjem 
nekoliko natančneje opisati posamezne bančne posle.

1. Menjavanje denarja.
Če dobi trgovec iz inozemstva tuj denar ali pa 

če hoče kakega inozemskega upnika plačati z gotovim 
denarjem, ki je v veljavi v deželi upnika, tedaj se 
obrne na kako banko, ki se peča z menjavanjem 
denarja — menjalnico — in ta mu izmenja denar. 
Domač denar menja banka zastonj. Pri menjavanju 
tujega denarja pa zasluži diferenco med nakupno in 
prodajno ceno. Menjavanje denarja nima dandanes več 
tistega pomena, kakor ga je imelo v prejšnjih časih, 
ko je imela vsaka dežela, da, skoro vsako mesto, pa 
tudi posamezni grofi in cerkveni dostojanstveniki pra
vico kovati svoj denar. Menjavanje denarja tvori danes 
le postransko panogo bančnega delovanja. Bankir mora 
vedno imeti zalogo tujega papirnatega in kovanega 
denarja in dobi za menjavanje povprečno V4 odstotka 
provizije.
2. Posredovanje plačil na druge kraje tu- 

in inoze mstva.
Če mora trgovec plačati v inozemstvo kako vsoto, 

tedaj stori to najceneje in najvarneje, če vplača do
tično vsoto pri kaki banki v svojem bivališču ter tej 
banki naroči, naj remitira (pošlje) to vsoto določenemu 
upniku v inozemstvo. Banka more to naročilo na raz
ličen način izvršiti. Lahko potegne na svojega kores
pondenta v plačilnem kraju šek ter ga izroči trgovcu 
ali pa pismen ali telegrafičen ukaz svojemu korespon- 
dentu, ki potem nakazano vsoto direktno vroči trgov
čevemu upniku. To poslednjo obliko imenujemo 
izplačilo (Auszahlung). Kupi n. pr. trgovec v banki 
„10.000 rubljev izplačila Peterburg“, tedaj znači to, 
banka naj svojemu peterburškemu korespondentu naroči, 
da izplača temu trgovcu ali pa na njegov ukaz 10.000 
rubljev. Banka mora trgovcu označiti firmo, ki bo 
vsoto izplačala. Pri tem se lahko določi, da se naj 
vsota izplača ,,à vista“ (na vpogled); kupec ima torej 
pravico, si takoj dati v Peterburgu denar izplačati, 
ali pa da se vsota izplača šele pozneje, n. pr. posled
njega dne meseca. Trgovec se takrat posluži izplačila 
namesto seka, kadar se mora kaka vsota hitro plačati. 
Banka da svojemu korespondentu plačilni ukaz tele

grafano, dočim se s pošiljevanjem šeka lahko precej 
časa zamudi. Da se ne izplača morda kakemu neopra- 
vičencu, tedaj se uporablja pri telegrafiranju navadno 
poseben ključ. Določijo se posebne besede, katerih 
pomen poznajo le nekateri uradniki obeh bank. Za to 
delo se banka odškoduje ali pri kurzu ali pa zahteva 
od naročitelja gotovo komisijsko pristojbino.

3. Inkasiranje.
Trgovec lahko izroči banki inkasiranje dospelih 

menic. Pri tem gre navadno za inkasiranje šekov, 
menic, nakaznic in kuponov. Pri inkasu prevzame 
banka naročilo, da ob dospetku inkasira protivrednost 
šeka, menice i. t. d. Na menice, ki se dajo k inkasu, 
se napiše v žiru (indosamentu) namesto opombe 
„vrednost prejel“ opombo „k inkasu“ ali „v prokuro“. 
Banka zahteva za inkaso le majhno odškodnino. 
Provizija znaša navadno le majhen del enega odstotka. 
Večkrat pa banka provizije sploh ne računa. Šeki, ki 
so v bivališču banke plačljivi, se navadno brez provi
zije inkasirajo. Banke morejo le vsled svojih zvez z 
drugimi bankami ta posel tako poceni izvrševati. Mno
gokrat se banke dogovore, da bodo menice vzajemno 
brez vsake provizije inkasirale. Pri nekaterih bankah je 
ta inkasni posel posebno razvit. V to svrho imajo v 
velikih krajih svoje agenture, ki se pečajo predvsem 
z inkasiranjem menic in šekov. Banke imajo navadno 
tiskane inkasne tarife, iz katerih je razvidna visokost 
inkasnih stroškov, ki so za večje vrednosti navadno 
nižje nego za manjše.

4. Diskontiranje menic.
Banka kupi menice, ki niso še dospele. Trgovec 

jih proda, ker potrebuje denar, in dovoli, da si banka 
odtegne obresti za čas do dospetka menice. Te obresti 
imenujemo diskont. Diskontiranje menic se je razvilo 
v modernem kreditnem gospodarstvu, ko se dobljeno 
blago ne plača takoj. Namesto plačila potegne pro
dajalec na kupca n. pr. trimesečno menico, za katero 
dobi takoj denar od banke, s katero je v diskontni 
zvezi. Seveda banka ne diskontira vsakomur, ki ji 

prinese menico. Če hoče trgovec dobiti pri kaki banki
meničnodiskontni kredit, tedaj mora navadno :

1. pismeno prositi za kredit;
2. navesti kapital, s katerim dela ;
3. povedati vzrok, čemu rabi kredit;
4. navesti reference.
Provizija pri meničnem kreditu znaža pri bankah 

navadno ’/2 odstotka. Avstro-ogrska banka diskontira 
brez provizije, seveda samo prve vrste menice. Vsled 
tega tudi največ menic diskontira. Kdor le more, dis
kontira svoje menice pri avstro-ogrski banki, ker je 
cenejše.

Razen provizije se odtegnejo tudi obresti, če se 
menica proda pred dospetkom. Te obresti določujejo
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velike centralne novčne banke (bankovnice, Noten
banken), pri nas avstro-ogrska banka. Po tej oficialni 
obrestni meri se ravnajo vse druge banke. Vsled tega 
ima avstro-ogrska banka ogromen vpliv na uravna
vanje denarnega prometa. Nobena druga panoga nje
nega delovanja ji ne daje te diskrecionarne moči in 
upliva, kajti z diskontiranjem dobi vpogled v ves go
spodarski razvoj države. Bančni diskont je torej naj
večjega pomena skoro za vse sloje. Bančni diskont 
vpliva predvsem na vsa posojila naše države, kajti na 
eni strani določuje lombardne obresti, na drugi strani 
hipotečne obresti.

Če se diskont viša, tedaj je to nekak opomin. 
Zvišani diskont neugodno vpliva na gospodarstvo, 
kajti podraži kredit vsem gospodarskim slojem. Vsled 
tega sledi na borzi zvišanju diskonta padanje kurzov. 
Gospodarska podjetja ne morejo dobiti dovolj obratnih 
kapitalij in vsled tega zastaja njih obrat. Visok dis
kont zmanjša podjetniški dobiček.

Visokost diskonta je odvisna od cele vrste čini
teljev, katere smo pojasnili že v pogl. 11. Bančni dis
kont se navadno dvigne proti koncu leta, ker se 
ravno tedaj potrebuje največ denarja.

Od bančnega diskonta moramo razločevati privatni 
diskont. To je ona obrestna mera, ki se dovoljuje na 
borzi od takozvanih privatnih diskontov. To so prve 
vrste menice, ki so kar najboljše za nalaganje denarja 
in za katere se lahko takoj dobi denar. Trasati so prve 
trgovske in bančne firme. Ker so te menice skoraj 
popolnoma varne, brez vsakega rizika in tudi trdno 
obrestljive, tedaj je privatni diskont povprečno nižji 
nego bančni diskont. Privatni diskont se vedno izpre- 
minja, ravna se po razpoloženju na denarnem trgu. 
Izpremembe privatnega diskonta se vsak dan na borzi 
notirajo.

Diskontirajo se pa razen menic tudi obligacije in 
zadolžnice, ki so odpovedane in ki se jih bo v raz
meroma kratkem času izplačalo.

(Dalje prih.)

Kaj mora obrtnik vedeti o obrtnih in 
davčnih predpisih?

Spisal K Žun.
(Dalje.)

Če se kaka gostilna s pravicami c, R, e ali ka- j 
varna misli premestiti iz kake hiše v drugo, toda v 
istem kraju, tedaj ni treba nove koncesije, pač pa do
voljenja okrajnega glavarstva (mestnega magistrata) za 
prenos. Obrtna oblast vrši poizvedbe, kakor pri novih 
koncesijah. Tudi se sme pristojna občina ali zadruga 
pritožiti, ako se prenos dovoli kljub njenemu ugovoru.

Neko novo, pa važno določbo obsega novela k 
„Obrtnemu redu“ glede izvrševanja gostilniškega obrta

ob posebnih prilikah na pr. pri ljudskih veselicah, do
brodelnih predstavah, razstavah, ob semnjih, vojaških 
vajah itd. Če hočejo osebe, ki izvršujejo v dotični ali 
sosedni občini gostilniški obrt, ob takih prilikah na 
kakem drugem prostoru točiti pijačo in prodajati jedila, 
sme jim obrtna oblast izdati posebno licenco, v kateri 
se natančno označi prilika, kraj in čas, v katerem se 
sme izvrševati gostilniški obrt.

C. kr. okrajnemu glavarstvu
Kolek za 

2 K

v Radovljici.
Telovadno društvo „Sokol“ v Radovljici napravi v 

nedeljo dne 15. avgusta t. 1. izlet k Sv. Petru nad 
Begunjami, kjer se bo vršila tudi javna telovadba.

Ker se na ta dan pričakuje pri Sv. Petru mnogo 
občinstva iz vseh okoliških krajev, prosim, da mi 
c. kr. okrajno glavarstvo dovoli, da smem na ta dan, 
in sicer od 8. ure dopoldne do 10. ure zvečer pri 
Sv. Petru izvrševati gostilniški obrt.

V Poljčah, dne 5. avgusta 1909.
Valentin Šturm, 

gostilničar.
2. Koncesije za tiskarski obrt (štev. 1. § 15. 

obrtnega reda) podeljuje deželna vlada, če se ustanove 
na takih krajih, kjer je sedež okrajnega glavarstva ali 
cesarskega policijskega oblastva, sicer pa ministrstvo 
notranjih zadev. To določilo ne velja za trgovino, ki 
se bavi edino le s šolskimi knjigami in molitveniki, 
koledarji in podobami svetnikov. Take koncesije po
deljuje obrtna oblast prve stopnje t. j. okrajno gla
varstvo ali mestni magistrat.

Za trgovino s tiskarskimi izdelki, ki imajo namen 
služiti zgolj potrebam obrta in prometa ali domačega 
in družabnega življenja in se ne morejo smatrati za 
umetniške izdelke (šolski zvezki, ceniki, razglednice, 
pole za voščila itd.) sploh ni potreba koncesija, temveč 
tako trgovino je prijaviti kot svobodno obrt.

3. Vsak prosilec za obrt posredovan j a služb 
in mest mora obenem s prošnjo predložiti obrtni 
oblasti opravilni red, v katerem mora biti natančno 
določeno, kakšne pristojbine in pogoje bo zahteval 
imetnik obrta v svojem poslovanju. Imetnikom konce
sije je prepovedano dajati ali prejemati predujme ali 
sprejemati kavcije za mesta, ki jih on posreduje. 
Opravilni red mora biti nabit v obrtovalnici.

§ 4. Obrtovalnice.

Po navadi se sme že nastopiti svobodni ali ro
kodelski obrt, ko je zglašen, koncesijoniranega obrta 
pa ne smemo nastopiti, dokler nimamo koncesije.
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Včasih je pa obrtovanje združeno s posebnimi 
napravami, kakor na pr. s parnimi stroji, drugimi gi
bali (motorji) ali vodnimi stroji, in včasih so obrti tudi 
taki, da utegnejo biti soseščini nevarni ali nadležni, 
ker njih delo škoduje zdravju, ker je varnosti opasno, 
ali ker napravlja smrad ali nenavaden hrup. Po § 25. 
„Obrtnega reda“ se taki obrti ne smejo nastopiti, 
oziroma dotične obrtovalnice ne, dokler se ne izpo
sluje posebno odobrenje obrtne oblasti. To odobrenje 
izda obrtna oblast izvečine na podlagi kratkih poizvedb.

Kdor prosi, da bi se odobrila obrtovalnica, mora 
natanko označiti kraj, kjer jo misli napraviti, oziroma 
predložiti natančne nariske in načrte, da oblast lahko 
spozna krajevne razmere in podjetnik po svoji krivdi 
ne povzroči nepotrebnega zadržka. Vse take priloge 
(risbe načrti in vpisi) se morajo vložiti v treh izvodih, 
katere morata podpisati sestavitelj in prosilec.

Pri nekaterih obrtih se odobri obrtovalnica šele 
tedaj, kadar se je na podstavi posebnega postopka 
zvršila obravnava z vsemi udeleženci na pr. z županom, 
sosedi itd. Taki obrti so med drugimi: varilnice za 
pokost in terpentin, drobarnice, strojarnice in hranišča 
sirovih kož, svečarnice, kotlarnice, tvornice za stroje, 
klavnice, brzobelnice, milarnice, lojarnice, lončarnice, 
naposled vse obrtovalnice, ki jih goni vodna sila razen 
onih, kjer se uporabljajo manjša vodna gibala in pri 
katerih ni jemati v poštev vodnih pravic.

Troške za ta postopek razen onih, ki jih prov- 
zročujejo objestni ugovori, plačuje podjetnik.

. 4. Kolek za )C. kr. okrajnemu glavarstvu 3 k

v Konjicah. .....
A Podpisanec, ki sem po krstnem listu A

rojen v Konjicah štev. 25 leta 1875. in po
B domovinskem listu B istotja pristojen, name

ravam v svoji rojstni hiši izvrševati stro
jarski obrt in v ta namen tudi tamkaj 
napraviti strojarnico in hranišče sirovih kož.

C Iz pomagaškega pisma C in iz delavskih
Č, D izpričeval se vidi, da sem zadostil postavnim

pogojem za samostojno izvrševanje usnjar
skega obrta in zato prosim, da se mi izda
obrtni list.
Strojarnica bo napravljena po priloženem

^’t -k t°o)°)e na^rtu 'n P° VP'SU č-; torej prosim dalje:
C. kr. okrajno glavarstvo blagovoli odrediti, kar 

je potrebno, da se preišče, ali je dopustna zgoraj na
vedena obrtovalnica, in zato zvršiti komisijsko obrav
navo, ter mi podeliti na podlagi tega odobrenje za
napravo te strojarnice.

V Konjicah, dne 22. julija 1909.
Martin Jevšenak.

Če bi se pa prosilo le za odobrenje naprave 
treba je prošnjo kolekovati le s kolkom za 1 K.

Če se obrat ne prične v enem letu po odobrenju 
obrtovalnice ali če se delo za več nego tri leta pretrga, 
premine odobrenje in se sme ta doba le na obrtnikovo 
prošnjo v ozira vrednih slučajih podaljšati.

Zoper odločbe obrtne oblasti je dopustna pritožba 
na deželno vlado (cesarsko namestništvo) tekom 14 dni 
potem, ko se izda odlok. Take pritožbe (kolek za 2 K) 
imajo odložilno moč.
§ 5. Obseg in izvrševanje obrtnih pravic.

Vsak obrtnik ima pravico združevati vsa dela, 
katera so potrebna za popolno dovršitev njegovih iz
delkov, in imeti za to potrebne pomožne de
lavce tudi drugih obrtov; vajenci ne spadajo 
med take pomožne delavce.

Kolar sme imeti v službi tudi ključavničarske po
močnike, mizar sme na pr. pri napravi kake omare 
izvršiti tudi vsa ključavniška, pleskarska in strugarska 
dela.

Enako imajo obrtniki pravico vzdrževati svoje 
delavne naprave, stroje, orodja in druge pripomočke 
za obrat in izdelovati pomožna sredstva za 
razpečavanje svojih izdelkov (na pr. omote, 
zavoje itd.)

Obrtnik sme neomejeno prodajati svoje izdelke, 
sme pa tržiti tudi s predmeti svojega obrta, 
katerih ni sam izdelal (čevljar sme na pr. prodajati tudi 
kupljene čevlje).

Takozvani konfekcijonarji (prodajalci nare
jenih oblek ali čevljev) imajo pravico sprejemati naro
čila na blago, katero smejo po svojem obrtnem listu 
prodajati. V ta namen smejo tudi mero jemati, v ko
likor je to potrebno za izbiranje primernega blaga iz 
njihove zaloge, nimajo pa pravice sprejemati naročila 
za popravljanje čevljev oziroma oblek. (Glej natančneje 
„Trgovski koledar“ za 1. 1909.)

Obrtniki so dolžni na svojih obrtovališčih ali 
svojih stanovanjih svoj obrt primerno označiti 
na pr. Janez Pust, tesarski mojster, Ivan Ferjan, go
stilna pri jelenu, Frana Šepetavca trgovina z mešanim 
blagom.

Vsako preselitev obrta je treba naznaniti obrtni 
oblasti, istotako se morajo prijaviti novo napravljene 
podružnice ali zal oge glavnega obrtova- 
lišča, katerim pa ni prištevati skladišč in drugih 
samo v shrambo blagu služečih prostorov. '(Dalje prih.)

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Izprememba v taj’ništvu. Dosedanji tajnik gospod Jager 

je vsled obile zaposlenosti pri „Sokolu“ tajniško in odborniško 
mesto odložil. Začasno vodi tajniške posle naš bivši tajnik gospod 
Jagodič.
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Poročila društva so v zadnjem času v Slov. Trg. Vestniku 
izostala, ker društvo ni imelo ravno takih zadev reševati, ki bi 
zanimala javnost, društvo pa med tem seveda ni bilo brezdelno.

*
Zadeva trg. boln. društva, ki se po krivdi nasprotujočih 

oblasti že vleče, kakor jesenska megla, ostane še vedno na dnev
nem redu in se je društvo v tem pogledu obrnilo na vplivno osebo, 
ki bo gotovo storila, kar bo v njeni moči, da se ustanovitev pod 
tem ali onim pogojem dovoli.

*

Celjski nemški trg. nastavljenci, ki hočejo pod pokrovi
teljstvom trg. gremija tudi svojo boln. blagajno in sicer prisilno, 
so dobili tudi svoječasno predložena pravila nazaj in sicer, kolikor 
je bilo mogoče izvedeti, ker niso mogli izkazati zadosti članov. 
Sluga gremija je zopet hodil od trgovca do trgovca vprašat, koliko 
ima kdo zaposlenih ljudi. Sklicali so shod in na tega povabili 
poleg trg. nastavljencev vse hlapce, trgovine neučene prodajalke, 
komptoaristinje, blagajničarke itd. in to naj tvori gremijalno bol
niško blagajno. — Mi načeloma nismo proti ustanovitvi gremijalne 
bolniške blagajne, ker bi na vsak način nudila večje ugodnosti 
kakor okr. boln. blagajna, pač smo pa proti temu, da bi bila pri
silna. Ako pa dovoli vlada ustanovitev te blagajne, mora, ako je 
še količkaj pravice na svetu, dovoliti tudi ustanovitev blagajne 
našega trg. društva in na to upamo.

Odborova seja dne 27. novembra 1909. Dnevni red: 1.) od
stop tajnika ; 2.) blagajnikovo poročilo ; 3.) bolniško društvo ; 4.) trg. 
ples. Navzoči: gg. R. Stermecki, dr. A. Božič, J. Rauni- 
kar, F. Lukas, F. Peternel, J. Jagodic. Predsednik poroča, 
da je g. Jager odložil svoje mesto kot tajnik in odbornik, ker ne 
more posla izvrševati. — Poročilo se vzame na znanje in na predlog 
predsednika naprosi g. Jagodiča, da prevzame vsaj začasno tajni
štvo. — Gospod Lukas poroča, da je z blagajno nekoliko v za
ostanku in ne more natančnega poročila podati, stori pa to pri 
prihodnji seji. — V zadevi trg. boln. društva poroča g. Jagodič. — 
Zaradi trgovskega plesa se naroči g. Peternelu glede godbe, na
dalje pa se bode sklepalo pri prihodnji seji, ki se določi na pri
hodnjo soboto, 4. dec. Predsednik zaključi sejo ob 10. uri.

*
Odborova seja dne 4. decembra 1909 v knjižnici Čitalnice 

ob polu 9. uri zvečer. Dnevni red: 1.) blagajnikovo poročilo; 
2.) trg. ples; 3.) slučajnosti. Navzoči: gg. R. Stermecki, J. Rau- 
nikar, F. Lukas, F. Peternel, J. Jagodič. — Predsednik 
otvori sejo in g. Lukas poroča o stanju blagajne. Da so dohodki 
v zadnjem času majhni, .obstoji v tem, ker vsled zaposlenosti kot 
samostojni trgovec ni imel časa za redno opominjanje članov, kar 
se pa sedaj zgodi. — V zadevi trg. plesa poroča gosp. Peternel, 
da ljubljanske filharmonične godbe ni dobiti. — Na predlog gosp. 
Jagodiča se sklene sklicati na soboto, dne 11. t. m., sestanek v 
rdečo sobo Nar. doma, da se pogovorimo, ali naj se trg. ples sploh 
vrši ali ne, in kdaj ; obenem pa naj se ta večer tudi vrši preda
vanje. K predavanju se povabijo po časopisih tudi nečlani. — Pred
sednik zaključi sejo ob 10. uri zvečer.

Prošnja! Vsem zunanjim članom prilagamo današnjemu 
„Vestniku“ položnice z vljudno prošnjo, da vsi, ki so še za to leto 
s članarino na dolgu, to do 20. t. m. poravnati blagovolijo in na 
ta način prihranijo društvu nepotrebno delo in stroške s posamez
nim opominjevanjem. — Vsakdo gotovo ve, koliko ima še. na dolgu 
in upamo, da se naši prošnji ustreže ter vsak svojo dolžnost 
izpolni.

*

Predavanje, trg. ples. Na sestanku Slov. trg. društva v 
soboto, dne 11. t. m., v rdeči sobi Narodnega doma je predaval 
odbornik društva gospod dr. A. Božič o ustroju in pojmih 
borze s posebnim ozirom na efektno borzo. Gospod pre
davatelj si je izbral jako težek predmet predavanja in to tembolj, 
ker ima o borznem delovanju le malokdo prave pojme, dasi je ta 
veda pri sedanji razviti trgovini na vsak način tudi potrebna na
šemu trgovstvu in zanima tudi tistega, ki nima ravno s tem 
opravka. Ta težki predmet je pa gospod dr. Božič s svojim teme
ljitim in tako poljudnim predavanjem, da je mogel vsakdo z raz
umevanjem slediti, rešil v veliko zadovoljnost obiloštevilnih poslu
šalcev, kar mu naj spriča tudi najsrčnejšo hvalo za njegov trud. 
Slov. trgovsko društvo si pa šteje v čast, da ima v odboru gosp. 
dr. Božiča, ki je obljubil o predmetu in sicer o blagovni borzi 
predavanje nadaljevati. Predavanje je bilo zelo dobro obiskano in 
sicer ne .samo od trgovstva, ampak tudi od obilice drugega ob
činstva; udeležil se ga je tudi gospod Majdič. Po predavanju se 
je vršil razgovor o prireditvi običajnega trg. plesa, ki pa lansko 
leto ni bil tako dobro obiskan, kakor bi bilo želeti in z ozirom 
na nabavo drage vojaške godbe upati. Sklenilo se je, da se ples 
tudi to zimo in sicer 2. svečana 1910, to je na Svečnico, vrši v 
veliki dvorani Narodnega doma. Izvolil se je posebni odsek, ki se 
bode potrudil vse potrebno urediti. Ples se priredi v prid zakladu 
za ustanovitev trg. bolniškega društva in se cenj. trgovstvo izven 
Celja prosi, da za ples pridno agitira. Ta sestanek je pokazal, da 
je le s prireditvijo takih mogoče ohraniti skupnost med trgovstvom 
in jih bo društvo tudi v bodoče prirejalo in sicer se bo poleg po
učnih predavanj skrbelo tudi za primerno razvedrilo in zabavo.

*

Himen. Poročil se je 8. novembra gospod Rudolf Pevec, 
trgovec v Mozirju, z gospodično T u r n š K o v o in 24. novembra 
gospod Fr. Vodenik, trgovec v Poličanah, z gospico Frangež 
iz Hoč. Bili srečni !

Slovensko trgovsko društvo v Mariboru.
V. odborova seja dne 7. t. m. ob 8. uri zvečer ob navzoč

nosti gospodov: dr. Pipuš, Jagodič, Weixl, Berdajs, Šu
šteršič in Horvat. Po otvoritvi seje se prečita zapisnik ter 
odobri. G. Horvat predlaga, da bi se pri občnem zboru govorilo 
o izpremembi pravil, ter da bi se glasila: Trgovsko in obrtno 
društvo. Izpremembo priporoča iz vzroka, ker bodo potem k društvu 
tudi radi pristopili vsi obrtniki, ker se jim nudijo iste ugodnosti 
in pravice kakor trgovcem. Predlog se sprejme. G. Berdajs po
roča o prireditvi velikega trgovskega plesa. Ker pa zaradi godbe 
še ni prireditev zagotovljena, se ta predlog začasno preloži. Gosp. 
Weixl poroča, da so plesne vaje jako dobro obiskane, in je konec 
vaj 15. t. m. Zaključni venček se vrši dne 5. prosinca p. 1.

tj:
Na prodaj je jako dobro idoča trgovina z mešanim blagom 

na Muti. Zaradi bolezni se pod jako ugodnimi pogoji prepusti. 
Natančneje se izve pri Slov. trgovskem društvu v Mariboru.

*
Učenec iz boljše hiše, ki ima veselje do špecerijske stroke, 

se išče v Mariboru. Naslov pove Slov. trgovsko društvo v Mariboru.

Društvo slov. trgovskih potnikov.
Društvo ima dne 26. decembra 1.1. svoj prvi redni občni 

zbor v salonu hotela Ilirija ob 9. dopoldne, ter prosi, da se vsi 
člani kakor tudi drugi slov. potniki tega udeleže. Ker je ta občni 
zbor važnega pomena, se nadejamo točne in velike udeležbe. —
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Na večer istega dne se vrši velika veselica našega društva v veliki 
dvorani „Nar. doma“, h kateri vabimo vse člane kakor tudi prija
telje našega društva in rodoljube z dežele.

Raznoterosti.
Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko je imela 

26. novembra t. 1. plenarno sejo. Izmed predsedstvenih naznanil 
omenjamo naznanilo predsednika Lenarčiča, da opetovano pri
hajajo pritožbe o popačenih brzojavkah, kateri vzrok tiči v tem, 
da se brzojavke ne sprejemajo po znamenjih, temveč po posluhu. 
Zbornica bo intervenirala, da se ta razvada, ki izvira iz komoditete, 
odpravi. Zbornični proračun za leto 1910. se sprejme. Vsa potreb
ščina znaša 58.716 K, ki se pokrije iz blagajničnega preostanka in 
s pobiranjem 5°/0 doklade na občno pridobnino. Zbornični svetnik 
Kregar predlaga, da se v najkrajšem času priredi v Ljubljani 
obrtna razstava in da se v pokritje stroškov votira 2000 kron. 
Predlog je bil soglasno sprejet in so se v tozadevno komisijo iz
volili: predsednik Lenarčič ter zbornični svetniki Hribar, 
Kregar, Ložar, Pammer in Rohrmann. Med drugimi pod
porami se je dovolilo slov. trgov, društvu „Merkur“ 500 K. Za 
cenzorje v ljubljanski filijalki avstro-ogrske banke se izvolijo 
gg. Iv. Knez, Em. Mayer, Art. Mühleisen in Fel. Urbane. 
Z ozirom na vlogo gremija trgovcev v Ljubljani, s katero protestira 
proti uvedbi monopola na vžigalice, se sklene, naj zbornični pred
sednik posreduje pri finančnem ministrstvu, da država ne mono
polizira niti produkcije, niti prodaje vžigalic. Sprejme se tudi re
solucija svetnika Pammerja, s katero se obžaluje, da je vlada 
pritrdila zvišanju tarifov južne železnice, in pričakuje, da se to 
zvišanje koncem leta 1910. razveljavi ter zlasti znižajo tarifi za 
prevoz živeža. Glede nedostatkov na kolodvorih v Škofji Loki, 
Radovljici in Št. Joštu se na tozadevna izvajanja svetnikov Für- 
sagerja in Hafnerja sklene, da se v vseh teh zadevah inter
venira pri ravnateljstvu državnih železnic v Trstu, ki naj nedostatke 
odpravi.

Trgovsko zborovanje v Brnu. Češko trgovsko društvo za 
Moravsko in Šlezijo je imelo dne 22. novembra t. 1. zborovanje, 
na katerem se je zlasti razpravljalo o vprašanju glede razšir
jenja sposobnostnega dokaza in o penzijskem zava
rovanju privatnih nastavljencev. V soglasno sprejeti re
soluciji se zahteva razširjenje sposobnostnega dokaza tudi na take 
trgovske stroke, za katere danes še ni vpeljan. Zbor je nadalje 
protestiral zoper razlago zakona o penzijskem zavarovanju, zlasti 
proti uvrščenju onega osobja v zavarovalno dolžnost, ki je zapo
sleno v detajlnih trgovinah. Sklenilo se je zahtevati od notranjega 
ministrstva, da izda jasni izvršitveni predpis in sicer na podlagi 
pismene enkete, katere naj se udeležijo tudi interesirane trgovske 
korporacije.

Izid volitev v obrtno sodišče. V posebni skupini obrtnega 
sodišča za trgovino so bili izvoljeni iz vrste trgovcev kandi
dati, ki sta jih priporočala oziroma postavila gremij trgovcev in 
odbor našega društva. Za prisednike so bili izvoljeni gg. : Gvidon 
Čadež, Valentin Golob, Robert Kollmann, Karel Meglič, 
Ivan Mejač in Ivan Samec, vsi trgovci v Ljubljani. Za name
stnike pa gg.: Alojzij Jerančič, Ignacij Kessler, JosipPollak 
in Matej Soklič, vsi trgovci v Ljubljani. Za prisednika v vzklicno 
sodišče sta bila izvoljena gg. : Alojzij Lilleg in Andrej Šarabon, 
trgovca v Ljubljani. V skupini trgovskih sotrudnikov so bili 
izvoljeni kandidati, ki so jih postavile združene organizacije in 
sicer pomočniški zbor gremija trgovcev, društvo trgovskih sotrud
nikov in naše društvo. Izvoljeni so bili šele pri ožji volitvi, ker so

pri prvi volitvi volili tudi delavci iz medvodske tovarne, ki bi po 
pravilih ne smeli voliti, a jih je vlada vseeno vpoštevala, kar se 
nam jako čudno zdi. Za prisednike so bili izvoljeni gg. : Josip 
Sekula, Ivan Podlesnikar, Josip Drčar, Franc Kovač, 
Franc Petan in Franc Janc; za namestnike pa gg.: Anton Po
točnik, Vinko Požar, Avgust Jagodic in Josip Ciuha, vsi 
v Ljubljani. Za prisednika v vzklicno sodišče sta bila izvoljena 
gg : Franc Kavčič in Franc Mul a če k iz Ljubljane. Obrtno so
dišče je začelo 1. decembra t. 1. poslovati.

• *
Trgovski promet med Turčijo in Avstro-Ogrsko. Iz So

luna se poroča, da se tamošnji trgovski krogi resno pečajo z vpra
šanjem, kako bi se trgovski promet med Turčijo in Avstro-Ogrsko 
pospešil. Znatno je pomagalo k temu zanimanju potovanje turških 
izletnikov na Avstrijsko in zlasti vtisi, ki so jih dobili izletniki na 
različnih poljih avstrijske industrije. V prvi vrsti bi bila potrebna 
uvedba direktnih tarifov in ustanovitev hitrejših in cenejših zvez. 
Promet čez Trst v Macedonijo je prepočasen in predrag, ker pride 
posredovanje spedicijskih tvrdk, kateremu se na tej progi ni mo
goče izogniti, predrago. Železniška zveza z Avstrijo naj bi se 
skrajšala. Doba vožnje od Soluna na Dunaj in nasprotno bi se lahko 
za dve uri zmanjšala. Avstrijski tovarnarji bi morali tudi češče od
pošiljati potnike in sicer take, katerim so znane posebnosti turških 
odjemalcev. Tudi za reklamo bi se moralo bolje skrbeti nego doslej. 
Število avstrijskih tvrdk, ki trgujejo z Levante, je precej veliko in 
zato bi bilo priporočati, da izkoristijo ugodno situacijo. Promet s 
provinco se lahko še veliko bolj zboljša.

*
Preložitev Lloydovega arzenala v Trstu. Dejstvo je, da 

se vlada z Lloydovo upravo pogaja glede nakupa Lloydovega ar
zenala, ker postaja tržaško pristanišče premajhno in se hoče z od
stranitvijo arzenala pridobiti več prostora. Toda vprašanje, kam bo 
Lloyd preložil svoj arzenal ali v Tržič ali drugam, zdaj še ni aktu
alno in kakor se čita v vladnih listih, ni še o tem prav nič dolo
čenega. Da bi Trst pri tem precej izgubil je umevno, kajti odšlo 
bi več tisoč delavcev in uradnikov.

Društvene vesti.
Podpora. Trgovska in obrtniška zbornica je dovolila našemu 

društvu v svoji seji dne 26. novembra t. 1. podporo v znesku 500 
kron. Slavni zbornici, ki je s svojo velikodušnimi letnimi podporami 
že tolikokrat pokazala svojo naklonjenost našemu društvu, izrekamo 
najiskrenejšo zahvalo s prošnjo, da nam dosedanjo naklonjenost 
ohrani tudi v bodoče.

*

Članarina. G. člane, ki so s članarino za tekoče leto še v 
zastanku, prosimo opetovano, da jo nam radi računskega sklepa 
čimpreje vpošljejo.

*

Koledar. Tudi IV. letnika našega koledarja smo že mnogo 
razpečali, kar kaže, da tudi ta letnik, ki nudi mnogo res poučne 
vsebine, ugaja. Koledarjev imamo še nekaj v zalogi ter tem potom 
opozarjamo vse interesente, ki ga še nimajo, da si ga nabavijo.

*

Zabavni večer je priredilo naše društvo v nedeljo, dne 21. 
novembra v „Sokolovi“ dvorani v „Narodnem domu“. Večer se je 
delil v dva dela in sicer v koncertni in zabavni del. V prvem delu 
je proizvajal celoten orkester „Slovenske Filharmonije“ pod vod
stvom kapelnika g. Talicha več koncertnih točk res umetniško,
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za kar je žela „Filharmonija“ obilo zasluženega priznanja. Dalje 
je nastopil naš pevski zbor prvič pod vodstvom novega pevovodje 
g. P rei ovc a. Zbor je zapel štiri zbore sigurno in lepo, kar je 
pričalo dolgotrajno ploskanje. Posebno je ugajal Juvančev „Pastir“ 
s tenor in bariton solom. Za tem je sledil zabavni del z vinsko 
pokušnjo, godbo in plesom. Zabava je ob obilni udeležbi lepo uspela. 

*
Pevski zbor našega društva nima ta mesec pevskih vaj, 

ker so člani preveč zaposleni v trgovinah. Redne pevske vaje se 
prično zopet dne 4. januarja 1910. G. pevce in druge člane, ki 
imajo veselje do petja vabimo, da ta dan pridejo zanesljivo k vaji, 
posebno še, ker se imamo razgovoriti o neki pevski prireditvi. 
Pevske vaje bodo kot dosedaj vsak torek in petek od 9. do 10. 
ure zvečer.

*
Redni občni zbor našega društva bo meseca januarja 1910 

Spored in dan naznanimo pravočasno.

Čeke so poslali: Alb. Gaber, Ljubljana; J. Kostevc, 
Ljubljana; Leskovic & Meden, Ljubljana; Neimenovan, 
Stari trg; Ivan Petek, Kamnik in Jakob Sem, Gornji grad. Hvala!

*
Predavanje. Dne 17. t. m. je predaval v našem društvu 

g. Rudolf Šega „O bančni politiki in o ločitvi avstro- 
ogrske banke“. Predavanje, čigar interesantnim izvajanjem so 
navzoči sledili z vso pazljivostjo, je bilo dobro obiskano. Preda
vanje priobčimo v našem listu.

*
Izkaz posredovalnice slovenskega trgovskega društva 

„Merkur“ v Ljubljani. Sprejme se: 2 knjigovodja, 3 kontoristi, 
2 poslovodja, 3 potniki, 11 pomočnikov mešane stroke, 3 pomoč
niki železninske stroke, 1 pomočnik manufakturne stroke, 7 pomoč
nikov špecerijske stroke, 1 pomočnik galanterijske stroke, 1 bla
gajničarka, 1 kontoristinja, 9 prodajalk. Službe išče : 1 knjigovodja, 
2 kontorista, 1 poslovodja, 2 potnika, 22 pomočnikov mešane 
stroke, 2 pomočnika železninske stroke, 5 pomočnikov manufak
turne stroke, 7 pomočnikov špecerijske stroke, 8 kontoristinj, 6 bla
gajničark, 10 prodajalk. Posredovalnica posluje za delodajalce in 
člane društva popolnoma brezplačno, za druge pa proti majhni od
škodnini.

Trgovsko-obrtno banko v Ljubljani, naš novo
ustanovljeni kreditni zavod, priporočamo trgovcem 

obrtnikom za nalaganje denarja, za inkaso, za 
denarna nakazila in vsakovrstne kreditne posle.

Jtoroòno-gospoòarski vestnik
I. in II. letnik po 8 kron

Slovenski trgovski vestnik
letnik 1904. do 1909.

ara «-««■«» S» lcrom se dobi pri

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 poteg 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!“

Prodaja vinskih sodov.
Nove in rabljene vinske sode v raznih velikostih 

od 10 do 1000 litrov, kakor tudi do 45 hektolitrov v
veliki izberi in po najnižji ceni prodaja

L. S. Radan, Zagreb
—.... Gajeva ulica št 45. .....

Najboljša prilika za gostilničarje, vinogradnike in preprodajalce.

Dobro idoča, srednje velika

Ponudbe pod „Dobra trgovina“ na upravništvo 
tega lista.

Dobro uspevajočo

trgovi no
w

v Krmelju pri St. Janžu
kjer je tudi premogokop,

oddaja Ivan Levičar istotam.
Poleg trgovine je oddati tudi

gostilno in trafiko.
Pogoje pove lastnik.

Društveniki, spominjajte se pri 
vsaki priliki zaklada za
 „Trgovski dom“.
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