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Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Pomen slovenske trgovske organizacije.
Potrebno se nam vidi, da se ob pričetku novega
leta dotaknemo tega važnega vprašanja, ki postaja za
vse stanove vsak dan večjega pomena. Naš list kot
edini slovenski trgovski list in takorekoč glasilo skoro
vseh slovenskih trgovskih organizacij, bi moral v vsaki
številki poudarjati potrebo organiziranja slovenskih
trgovcev in trgovskih sotrudnikov ter vzbujati še one
zaspane pripadnike trgovskega stanu, da bi se zavedli
svoje dolžnosti ter stopili v vrsto onih, ki ramo ob rami
korakajo z duhom časa ter vsaj — če drugega ne —
kot člani ene ali druge organizacije izražajo zanimanje
za razvoj svojega stanu.
Preveč bi zahtevali, ko bi ob začetku novega leta
izrekli željo, da bi bil p ra v vsak slovenski trgovec
in trgovski nastavljenec tekom leta organiziran. Zado
voljni smo že, če vzbudimo čut skupnosti vsaj v onih
izobraženejših in inteligentnih trgovcih, ki še danes
stoje ob strani ter se, navadno le iz komoditete ali
ker se jim predobro godi, nočejo pridružiti stanovski
organizaciji. Vpoštevati moramo namreč okolnost, da
imamo na Slovenskem še veliko preveč neizobraženih
trgovcev — samoukov, ki so velikokrat takorekoč
coklja pri vozu, na katerem se vozi napredek sloven
skega trgovstva.
Če hočemo res napredovati, če hočemo, da po
stane naša trgovina eden najvažnejših, če ne poleg in
dustrije najvažnejši faktor slovenskega narodnega go
spodarstva, potem moramo stremiti za tem, da dobimo
le izobražene in inteligentne trgovce, kajti le ti bodo
dvignili slovensko trgovino na ono mesto, ki ji gre
v narodnem gospodarstvu vsakega naroda, torej tudi
slovenskega. Z zadovoljstvom moramo konstatirati, da
je v tem pogledu vsako leto bolje, kajti vsako leto
imamo večji in inteligentnejši naraščaj, ki nam daje
najlepšo nado, da bo v zvezi s sedaj organiziranimi
trgovci, ki jih lako imenujemo pijonirje na polju slo
venske trgovske organizacije, spravil našo trgovino do
prave višine. Zato pa ni . prav nič pretirana zahteva
vseh trgovskih nastavljencev, da sme nastopiti samo
stojno trgovino le strokovno izobražena oseba.

Če hoče kdo postati odvetnik, profesor, duhovnik ali
učitelj, če hoče kdo postati le samostojen čevljar ali
mizar, vsak mora dokazati svojo usposobljenost za ta
poklic in le za nastop trgovine ni treba nikakega pred
znanja, nikakega učenja, kar priglasiti je treba obrtni
oblasti obrt in vsak hlapec lahko otvori štacuno. To
je brez ozira na kakšno umazano konkurenco ali oško
dovanje marsikatere nadebudne eksistence ponižanje
važnega stanu in to se mora odpraviti.
Z novim obrtnim redom je naše zakonodajstvo
nekoliko poostrilo svobodni nastop trgovskih obrtov,
a to je še veliko premalo. Le za nastop špecerijske,
materijalne in kolonijalne stroke ter mešane trgovine
se zahteva dokaz usposobljenosti, vse druge stroke soše proste za eksistence, ki si — drugod poražene —
mislijo v trgovini ustvariti, seveda na škodo izučenim
trgovcem, trdno stališče. A danes ne gre več tako ka
kor včasih. Huda konkurenca in vsled tega večja po
treba strokovne izobraženosti požene take ljudi na
vadno kmalu v zrak. V trgovini ne cvete več zlata
pšenica za take ljudi, današnja trgovina zahteva stro
kovno usposobljene može, ki so res na svojemu mestu;
vsakega drugega, izvzemši da postopa nereelno, mora
po kratkem času pomesti veter. Naj ga, to je naša
želja, kajti če drugi stanovi ne rabijo šušmarjev, ga
tudi trgovskemu ni treba! Sicer se bo pa potom za
konov polagoma tudi v trgovini odpravilo vsako tako
šiišmarstvo in trgovske organizacije so v tem oziru
že pridno na delu.
Le izobraženo trgovstvo dvigne trgovino in po
množi narodno premoženje, torej je le v korist celo
kupnega naroda, da ima inteligentne in v svoji stroki
vsestransko izobražene pripadnike trgovskega stanu.
In da se vrnemo k organizaciji, bo ta le takrat dosegla
svoj višek, ko bomo imeli same izobražene in strokovno
usposobljene zastopnike tega stanu. Le oni, ki živi od
mladih nog v tem poklicu, ki je kakor v zakonu nerazdružno za celo življenje zvezan z njim, ima tudi
zmisel in pravo razumevanje za razvoj in napredek
svojega stanu. Ta si ne bo prav nič pomišljal, ali je
treba, da je tudi on član organizacije svojega stanu,
to mu je po sebi umljivo in z veseljem in navdušenjem
l
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bo delal v nji, ker ve, če dela za celokupni stan, da j
dela sebi v k orist!
Do tega spoznanja bi se moralo privesti slo
vensko trgovstvo in uspehi, ki so jih že dosegle slo
venske trgovske organizacije, bi bili še večji. Duh vza
jemnosti in sloge bi moral prešiniti vsakega trgovskega
pripadnika in slovenski trgovski stan bi s svojo organi
zacijo lahko stopal kot najzavednejši vseh drugih
i
stanov.
To se nam je zdelo v splošnem kot potrebno
omeniti. V podrobnem se pa nam nikakor ni treba pri
toževati. Lahko rečemo, da je slovenski trgovec v pri
meri z drugimi stanovi najbrž najbolje organiziran. I
Kot matico vseh drugih slovenskih trgovskih
društev moramo smatrati cvetoče slovensko trgovsko
društvo „Merkur“, ki je pred dobrimi osmimi leti pri
čelo orati ledino. Kdor pazno zasleduje njegovo zgo
dovino, mora priznati, da je neprecenljivega pomena
za prerojenje slovenskega trgovstva. Pred „Merkur-jevo“ j
ustanovitvijo se naši trgovci niti zavedali niso, da so j
Slovenci. V središču Slovenije, v beli Ljubljani, so
v trgovstvu nosili zvonec Nemci ; ti so bili do „Merkur
jevega“ rojstva voditelji slovenskih trgovcev ter
ukazovali v najvažnejših trgovskih korporacijah kakor
v gremiju in v Trgovskem bolniškem in podpornem I
društvu. Sijajni plesi ljubljanskih trgovcev so bili vedno
v kazini in imeli izključno nemški značaj, kakor je
trgovina v Ljubljani sploh na zunaj kazala popolnoma
,
nemški značaj.
V par letih se. je vse spremenilo in danes lahko
trdimo, da igra nemška trgovina v Ljubljani v na
rodnem oziru tako neznatno vlogo, da niti v poštev
ne pride. In glavno zaslugo za to ima „Merkur“, ki
je pritegnil z zdravo organizacijo slovenske trgovce :
nase in dosegel odločilno vlogo v vseh trgovskih vpra j
šanjih. Če bi ne bilo te organizacije, bi najbrž v Ljub
ljani še danes vladale iste razmere kakor pred osmimi leti.
ln ko je „Merkur“ v narodnem oziru dosegel vse
pravice, ki gredo slovenskim trgovcem v Ljubljani, je
intenzivno začel skrbeti za stanovsko zboljšanje svojih
članov. Skrbel je za izobrazbo, za zabavo in v po
slednjem času obrnil vso pozornost za meterijalno pod
piranje onemoglih in brezposelnih članov.
„Merkur“ pa ne omejuje svojega delovanja na
Ljubljano, ampak ga razteza na vse slovenske pokra
jine. Ustanovljen je na taki podlagi, da združuje v
svojem okrilju vse pripadnike trgovskega stanu v vseh
slovenskih deželah. Res so se pozneje ustanovile tudi
druge slovenske trgovske organizacije, deloma iz sta
novskih, deloma iz lokalnih vzrokov. Toda vse se več
ali manj naslanjajo na matico „Merkurja“ in to naj
bolj kaže, da je podlaga tega društva zdrava in po
trebna. Ustanovitev drugih društev ni „Merkurju“ prav
nič škodovala in „Merkur“ sam stoji na stališču, da

more podrobna organizacija le koristiti celemu stanu.
Čim več delavcev na polju organizacije, tem bolje za
ves stan. Da bo „Merkur“ obdržal vodilno vlogo v
slovenskem trgovstvu, je porok njegovo obsežno in
koristno delovanje, ki mu že izdajanje strokovnih
knjig in strokovnega glasila daje to prvenstvo.
Svoje želje za novo leto, da se organizira vsak
slovenski trgovec in nastavljenec, ne moremo nič bolje
podpreti kakor da rečemo : poglejmo nazaj, kaj se da
doseči z zdravo in močno organizacijo in tem trdnejšo
zavest bomo imeli, da se moramo še tesnejše okleniti
svoje organizacije, kajti le v tej vidimo pogoj za napredek in razvoj slovenske trgovine tako v narodnem
kakor stanovskem oziru.
„Merkur“ zastopa interese tako samostojnega
trgovca kakor trgovskega nastavljenca ali trgovskega
potnika. Doslej .se ni storilo nič v škodo enemu ali
drugemu, pač pa so se morebitna nasprotja ravno
vsled dobrega sporazumljenja v skupni organizaciji še
vedno poravnala in rešila v prid tistemu, ki je bolj
potreben.
H koncu še posebej apeliramo na izvenkranjske
slovenske trgovce in nastavljence, naj se oklenejo svojih
stanovskih društev. Čim več je članov, tem uplivnejša
je organizacija in tem več sredstev ima na razpolago.
Stanovsko društvo podpirati se pravi sebe podpirati,
in ravno v obmejnih krajih je slovenski trgovec najbolj
potreben močne organizacije. Slovenski trgovski
društvi v Celju in Mariboru imata najlepše in
najplemenitejše namene in greh stori slovensko misleč
trgovec in nastavljenec, ako vneto ne podpira teh
društev ter skrbi, da z njegovo pomočjo še bolj na
predujeta in prospevata. Ti društvi sta najbolj poklicani, da skrbita za narodno in še bolj gospodarsko
ojačenje štajerskih Slovencev. In z željo, da bi se to
v tekočem letu v kar največji meri zgodilo, kličemo
srečno novo leto !
R. M.

Razumevanje bilanc.
Piše Oton Schmidt.

Spričo rastočega razvoja in vednega naraščanja
delniških družb z omejenim jamstvom kakor so trgo
vinske zveze in združbe sploh, obstoji to čudno dejstvo,
da je na tisoče trgovcev in industrijcev, kapitalistov in
drugih dokaj naobraženih ljudi, ki plašno gledajo, ako
se o dvostavnem knjigovodstvu in o bilancah le ko
ličkaj debatira. Bilanca je zanje knjiga s sedmimi pe
čati, labirint nerazrešljivih tajinstvenih številk, iz katerih
ni uteči. Pri nalaganju kapitalij so navezani tedaj po
večini edinole na nasvet razumevalca bilanc, dobrega
bankirja. Seveda tudi dobro razumevanje bilanc ne
obvaruje vedno pred izgubami, možnost izgubljati,
pa se spoznavalcu zmanjša na minimum.
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Pravilno čitanje bilanc v resnici ni nikaka prav
lahka stvar, ampak je neka umetnost, ki se jo je treba
naučiti in privaditi. V predležečem spisu hočem v
povsem lahko umljivi obliki razložiti značaj in sestavo,
ter nastajanje bilance. Tekom razprave pokažem na
dalje, kako je koncem vsakega meseca lahko povzeti
končen uspeh iz bilančnih prebitkov (saldo),
torej brez sestavljanja bilance in računa o dobičku in
izgubi. To bo zanimalo tudi razumevalca bilanc.
I. Bilančni načini.

Beseda bilanca izhaja iz latinščine, sestavljena je
iz „bis“ t. j. dvakrat, in iz „lanx“ t. j. škodelica tehtnice.
Bilanca predočuje torej 2 skodelici tehtnice in tako
torej ni bilanca nič drugega kakor tehtnica. S to
tehtnico pa se ne tehta blago, ampak vrednost
premoženja, kapitala kakega podjetja. Radi enostav
nosti govorim tukaj le o bilanci delniških družb, kajti
kdor te razume, razume tudi bilance vseh drugih družb
in podjetij posameznih imetnikov. Pričel pa ne bodem
z najtežavnejšimi, ampak stopam iz enostavne snovi
v težavnejšo.
Vzemimo, da znaša premoženje ob ustanovitvi
neke delniške družbe en milijon kron. Lahko sestoji v
gotovini ali zemljiščih, poslopjih, strojih itd., kar je
sedaj brezpomembno. Splošno premoženje naj je torej
1,000.000 kron, tedaj dobimo kot

bilanco I.

premoženje .

delniški kapital
ali vloga . K 1,000.000--

. K

Opažamo, da se nahaja kapital podjetja v tej
bilanci dvakrat, i. s. na levi kot premoženje, na
desni kot vloga. To zopet primerjamo s tehtnico,
kjer se nahaja na levi blago, na desni utež. Vloga
znači utež, sigurna številka, okrog katere se vse pod
jetje suče. Vedno gre le za to, ali se je premoženje
ali kapital podjetja nasproti vlogi povečal ali zmanjšal,
torej za dorastek ali zmanjšanje premoženja, za do
biček ali izgubo.
Vzemimo nadalje, da se je premoženje tekom
gotovega časa za 80.000 kron povečalo in tedaj dobimo
bilanco II.
premoženje.
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. K 1,080,000’ —

K 1,080.000-

delniški kapital
ali vloga . K 1,000.000-—
dobiček . . „
80.000'

K 1,080.000--

Premoženje torej prekaša vlogo, (utež) i. s. za
80.000 kron, ki jih moramo na desno pristaviti, da se
končne vsote uravnajo ali bilancirajo.

Vzemimo tretjič, da se je premoženje za 80.000
kron zmanjšalo in tako nastane
bilanca III.
premoženje. . K
izguba..............

920.000'—
delniški kapital,
80.000-- i l
vloga . . K 1,000.000-—
K 1,000.000-—

K 1,000.000-

Zapomnimo si, da znači vloga stalno vrednost;
utež, od katere ne smemo nič vzeti; zato moramo
izgubo na levo uvrstiti, da se končno vrste bilancirajo.
Premoženje torej pa se deli v dele posesti in
v dolgove ali, kakor navadno pravimo, v aktiva
in pasiva.
Aktiva sestoje iz zemljišč, poslopij, strojev,
mobilij, gotovine, zaloge, menic, terjatev do odjemalcev
itd. itd., pasiva ali dolgovi so: hipoteke, upniki,
bančne terjatve, dolžna pisma, menice ali akcepti v
prometu itd.
Ako odbijemo pasiva od aktiv, doženemo resničnostanje premoženja, čisto premoženje družbe. To
sestoji iz vloge, (delniškega kapitala) in dobička. Vse
to si lahko predočimo že v inventarju. Inventar pa je
takorekoč podlaga vsake bilance. Brez inventarja ni
bilance! Pravilni inventar nam torej pokaže:
1. aktiva i
2. pasiva |
J- Premoženje podjetja.
3. čisto premoženje, t. j. vlogo in dobiček ali
izgubo.
Premoženje podjetja — čisto premoženje
ali
aktiva — pasiva = vloga + dobiček.
Vzemimo: aktiva družbe znašajo K 1,480.000.—
pasiva
„
„
„ 400.000.—
tedaj znaša čisto premoženje .... K 1,080.000. To nas dovede do načina
bilance IV.
aktiva ...
manj pasiva .

K 1,480.000-„ 400.000’—

K 1,080.000--

delniški kapital K 1,000.000'—
dobiček . . K
80.000'—
K 1,080.000-—

Ta način odgovarja dejanskemu položaju; to je
naravna oblika bilance. Bilanca je le inventar v dr u gi
obliki. V inventarju se nahajajo deli premoženja in
dolgov specificirano s potrebnim besedilom, v bilanci
nastopajo premoženjske vrednosti su m ari čn o. V in
ventarju slede gorenji štirje deli zaporedno in spo
redno, dočim v bilanci drug poleg drugega in v
obliki konta. Oblika kontov zraste naravno iz sistematnega dvostavnega knjigovodstva. Sistem ali oblika
kontov primora pa do drugačnega sestavljanja bilance
IV, kajti odštevanje nasprotnih si točk ni združljivo z
obliko kontov.
1*
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Neki odjemalec dobi n. pr. za 500 kron blaga.
Njegov konto se obremeni za ta znesek. Pozneje mu
popustimo 20 kron, on pa plača 480 kron. Popust in
plačilo nikakor ni od onih 500 kron pod „dati“ odšteti,
ampak uvrstiti je to na nasprotni strani pod „dobiti“,
s čimer se konto bilancira.
Nihče n. pr. ne vodi svoje blagajniške knjige tako,
da dohodke in izdatke sproti prišteje ali odšteje, temveč
zaznamuje dohodke na levi, izdatke na desni in vsote
si stoje tako nasproti.
Ponavljam torej : oblika kontov principijalno ne
dopušča nikake odštevalne točke in zahteva uvrstitev
take na nasprotni strani. Tedaj mora bilanca IV. dobiti
naslednjo obliko :
bilanca V.
■I. aktiva

.

.

K 1,480.000-—

K 1,480.000-— '

11. pasiva .
lil. vloga
IV. dobičeK .

[ danes marsikak knjigovodja brez njih ne more izha
jati, čeprav so popolnoma odveč in imajo menda edini
: namen, da nepoučenemu otežujejo razumevanje. Če
stoji v bilanci „na blagovni račun“, na računu o izgubi
in dobičku, pa „za“ ali „per blagovni račun“, potem
je to nepoučenemu kratkomalo nerazumljivo.
j
3. In tako pridemo do priveska „konto“ ki ab
j solutno ne spada v bilanco, kajti premoženje ne sestoji
I iz kontov ali računov, ampak iz premičnin, nepremičnin,
vrednosti itd.
___
(Dalje prih.)

Praktiška geologija.

i

Dr. Karel Hinterlechner (Dunaj).
(Dalje.)

400.000- 1,000.000-80.000,—
»
K 1,480.000-—

K

To je postavno predpisana oblika, kateri se del- i
niška družba pač ne more izogniti. Dvostavno knjigo
vodstvo prisili k taki sklepni obliki in vsled tega je
smatrati bilanco in ž njo tesno spojena zaračunba o :
uspehih (dobiček in izguba) kot krono dvostavnega
knjigovodstva. Uveljavljena oblika pa je iz dvostavnega j
knjigovodstva marsikaj izrastkov povzela, ki jih moram
smatrati za nepotrebne.
li. Izrastki v bilančni obliki.

Ravno ti izrastki so največ pripomogli do kla
sične zmešnjave in do otežkočenega razumevanja bilanc.
Smatram torej za potrebno, da se jih lotim z najbridkejšim mečem.
Delničar mora zahtevati, da se mu ne predloži
kak izpisek bilančnega računa in računa o do
bičku in izgubi iz družbene glavne knjige, ampak bi1 anco, to se pravi logično urejen račun podjetjevega
premoženja in njega razmerje do vloge, ali, z drugimi
besedami : Predočitev onih v bilanci V. navedenih štirih
elementov premoženjske sestave. Torej bilanco, nikak
konto! Radi tega pa moramo odstraniti iz bilance vse
priveske, ki so znak kontov in sicer:
1. Nadpisi „dati“ in „dobiti“ ali „Debet“ in
„Kredit“. Smešno je naravnost, ako se hoče bilanco
personificirati, ako si hočemo za bilanco predstavljati
osebo, ki nam premoženjske vrednosti dolguje ali
zaupa. Bilanca kot taka nima nič dati in nič do
biti, ni ne debitov ne kreditov.
2. Z gorenjimi besedami padejo v vodo tudi
znamenite besedice „per“ „za“ ali „na“, s katerimi smo
tako navajeni pričeti besedilo pri kontiranju. S temi
besedicami so nas naši predniki dobro potegnili, kajti
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Za trebitev rud mokrim potom so poleg sit v
principu najvažnejše priprave:
1. usedlinski stroji (Setzmaschinen);
2. struške priprave (Stromapparate), kakor
so posebej a) (piramidasti) lijaki (Spitzkästen)
in b) lutnice*) (Spitzlutten);
3. splahalniki (Herde) in sicer: a) ležeči s.
(liegende, festliegende H.) b) premični s. (bewegte,
bewegliche H.), c) s. n a pah (Stossherde), d) podolgasti, e) okrogli s. (Rundherde) i. t. d.; pri
teh pripravah razlikujejo namreč vse mogoče sisteme.
Sklepno naj navedemo tu še probirski splahalnik
(Sichertrog). —
1. Usedlinski stroji. Snov, ki smo jo raz
redih po velikosti s pomočjo sit ali drugih razredujočih priprav, je, kakor že rečeno (glej str. 123), zmes
najrazličnejših rudnin, izmed katerih pa hočemo pri
dobiti in izkoristiti le rude. Zato jih moramo ločiti
od vsega brezrudja in pogojno tudi med seboj ; to se
zgodi z ušedlinskimi stroji tako-le in zaradi naslednje
fizikalne lastnosti snovi.
Enako veliki**) odlomki raznih snovi, ki svajajo razne specifične teže (glej str. 87), padajo
skozi isti prostor razno hitro. Specifično težja snov
doseže torej pri istem padcu podlago preje nego spec.
lažji materijal. Pri presojanju pojma „enako velik“
oziroma „enako majhen“ nam ni treba biti niti preozkosrčnim z ozirom na uspeh z usedlinskimi stroji,
kakršnega predstavlja slika***) 29.
*) L utrni c a, e f. (sing.) rabim po češkem: lutna, nem.
Lutte, oziroma lutnik f. (sing.) Luttenapparat. Sicer pa navaja
Pleteršnik: „luti f. pl.'ozka pa globoka skalnata struga
(„lüti“ prim. bav. wasserlot, aquaeductus?)“. Ker imamo pri tem
aparatu opraviti z nekakim akveduktom oziroma z nekako
ozko strugo, po kateri se pretaka voda odnosno goščava, do
mnevam, da ima zato moj izraz (vsaj morda) nekako domovinsko
pravico tudi v slovenščini ali vsaj v češčini in da ni misliti na
kratko: to je nemška beseda s slovensko končnico.
♦•) Ne enako težki!
***) 2a slike 29, 31, 32 in 33 se zahvaljujem na tem mestu
tvrdki F. Krupp. Akc.. družba Grusonwerk v Devinu. Bu
kovi (Magdeburg-Buckau); Nemčija.
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Stran 5.

V bistvu so sestavljeni ti stroji in učinkujejo j jo vlijemo v stroj, izpolni vsled tega najpreje njegov
tako-le:
spodnji del (do srednje stene); potem stopi tudi še v
Vsak usedlinski stroj je sam zase nekak zaboj, ! oba predala. Popolnoma ne smemo napolniti te prinekak sodček ali pa kotliček; navadno jih je zdru- ' prave s tekočino.

Slika 29.

Ženih več v en sistem. V sliki 29 n. pr. so štirje med
seboj zvezani. Skozi njegovo sredo se vleče od leve
proti desni stena, ki ga deli v sprednji (kjer je tvrdka
vtisnjena) in zadnji del, ki je v sliki z deskami pokrit,
tastena ne sega popolnoma do Strojevih tal. Voda, ki

Slika 30.

Blizu zgornjega roba sprednje polovice vsa
kega oddelka je pritrjeno sito. Njega luknjice so pri
raznih strojih razno velike; po tem razlikujejo stroje
za razno debelo oziroma fino zdrobljeno snov. V dru
gem (zadnjem) oddelku je nasprotno premičen bat
(Kolben) z zgoraj pritrjenim železnim
drogom, ki je zvezan s svojim drugim
koncem primerno s horizontalno le
žečim, valjastim, okoli svoje osi vrtlji
vim drogom : z vretenom, ki ga učin
kuje gonilo.
Kadar se bat ne dotika vodne
gladine, stoji ta v obeh oddelkih enako
visoko. Ko se pomika bat navzdol, po
tisne vodo v drugi (torej spodnji) predal
in sicer to hitro. Zato stopa tu voda
ter butne skozi sito, na katerem leži
zdrobljena rudninska zmes. Ker se
zgodi to s primerno silo, privzdigne
voda to zmes nad sitom; razume se,
da le za malo trenotkov takoj, ko
preneha učinkovati voda, pa padajo
rudninska telesca zopet nazaj na sito.
Bat se obenem privzdigne, vodna gla
dina pade, a že za trenotek se ponovi
isto, kar smo ravno opisali. Na ta
način se razvrsti vsa snov, ki smo jo
tako obdelovali v plasti, od katerih
je spodnja iz specifično najtežjih
rudnin, na tej leži snov, ki je spec. lažja
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od nje itd. Zgornja plast je vsled tega na j lažja brezrudna snov ali pa neka zmes, ki jo je treba podobno
še dalje obdelavati, da jo izkoristimo do skrajne
meje. Vsakokratno najtežjo plast odstranja stroj po
gojno docela avtomatsko, v tem ko oddaja ostanek
sosednjemu stroju, ki učinkuje enako kakor prejšnji.
Končni efekt je: posamezne rude so ločene druga od
druge kakor tudi od vse brezrudne snovi. Vse to torej
le vsled razlike specifične teže posameznih rudnin.
Kadar imajo opraviti z že precej fino snovjo,
postopajo tudi tako-le. Na sito s precej velikimi luknji
cami nasujejo večje drobce kake snovi, ki se pribli
žuje po svoji specifični teži oni najtežje rude, ki jo
hočejo pridobiti. Ta osnova (Bett) se giblje v delu
jočem stroju enako kakor vsa druga (mineralna) snov,
samo da je stroj ne odstrani avtomatsko. Drobna,
specifično enako kakor osnova težka zrnca
se zmešajo vsled tega med njo, kadar pridejo do sita
pa padejo skozenj. Zato ima stroj (slika 29.) spodaj
zatvornico, skozi katero odstranijo od časa do časa v
vodo padlo rudo. V poslednjem času ravnajo na isti
način tudi z debelejšim drobižem.

v kateri služijo sita in razvrščujoči stroji (str. 123);
snov, ki jo naj pozneje še izkoristimo na splahalnikih
razvrščamo z njimi v skupine po velikosti drobcev.
Pri tem se torej tudi tu ne oziramo na kakovost,
marveč le na dimenzije, in snov sme biti, oziroma
je še poljubno zmešana. Sem spadajoče priprave so
v bistvu takole zgrajene.
a) Piramidasti lijaki (Spitzkästen) ali lijaki,
kakor jih hočemo kratko nazivljati, so v principu pi
ramidam podobne posode, ki so tako pritrjene, da je
njih vrh spodaj. Vedno jih je po več združenih v eno
skupino; torej podobno, kakor kaže slika 30*). (Pri
pomnim naj pa, da ne predstavlja ta slika piramida
stega lijaka v ožjem pomenu besede, marveč le prav
podoben mu struški stroj sploh).
Piramida se drži tako piramide, da teče voda
neovirano iz druge v drugo; to vedno v isti smeri.
Ves sistem je v ravnokar označeno svrho malo na eno
stran nagnjen. Velikost posameznih piramid ni niti v
istem sistemu vedno ista. Kjer se pricedi goščava
(Trübe), in sicer skoro vodoravno, v struški stroj, tam je
navadno postavljena najmanjša piramida, kjer ga za
pušča, pa največja. Po Rittingerjevem načinu so združene
po štiri v eno skupino. Razliko
(piramidastega) lijaka (v ožjem
pomenu besede) je izpoznati te
meljem teh podatkov na prvi
pogled od struškega stroja v
splošnem pomenu besede in ki ga
predstavlja slika 30.
V vsako posamezno piramido
sega dalje od zgoraj pa skoro do
dna (torej skoraj do piramidnega,
spodaj ležečega vrha) cev, skozi
katero doteka čista voda v njo.
Ta vodni curek mora biti pri
merno silen, kar je pa različno
v posameznih slučajih in v po
sameznih piramidah.

Slika 31.

Na opisani način postopajo s snovjo, ki jo lahko
še razvrsté po velikosti ali klasirajo s siti. Kadar od
povedo poslednja svojo službo vsled premajhnih di
menzij drobcev, je pa neobhodno potreba nastopnih
priprav, če naj dobimo iz mela in prahu še kaj rabne
snovi.

2. Struške priprave (glej sliko 30.) ali
struške stroje rabimo v dosego prav istega namena,
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Ko se napolni piramida po
navedenih dveh dotikih (goščava
in čista voda) pričenja stroj funkcijonirati in to na sledeči način.
Goščava, ki se je pricedila
v kak lijak, ima očividno tendenco doseči njega
naj nižje mesto; to vsled teže mineralnih delcev,
Nasprotno stopa gladina čiste vode, ki je dotekla
po spredaj omenjeni cevi v lijak, na kvišku, ker nima
vsa tekočina sploh nobenega ali nikakega primernega
*) Za sliki 30. in 34. sem dobil klišeje od tvrdke „Hum
boldt“ v Kalku pri Koloniji ob Renu (Kalk bei Köln am Rhein),
Nemčija; na tej prijaznosti se tu primerno zahvaljujem.
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izhoda iz lijaka. Naravna posledica vsega tega pa je,
da se oba ta dva toka srečata in potem ves čas tudi
srečavata in zato mešata, dokler funkcijonira stroj. Med
tem in vsled tega se pa vrši sledeči proces. Čista voda
pripušča, da padejo na lijakovo dno le primerno
težka in zato primerno velika rudninska zrnca. Razme
roma premale, ker prelahke drobce privzdiguje čisti
vodni tok proti vrhu ter jih pritira končno do roba
piramide, kjer prestopijo v prihodnjo. Tu se vrši
potem isti, samo spremenjenim razmeram (ker so tu
zrnca že sploh manjša) prilagođen proces iznova.
Na ta način obleže v prvi piramidi na j debelejša
zrnca v drugi, ali če jih je več v poslednji pa naj
drobnejša. Še neizrabljeno goščavo napeljejo potem
v druge struške stroje, ki so enako zgrajeni, samo
da sestoje iz več posameznih piramid. Končno pa
vporabljajo še lijake brez dotoka čiste vode.
Da odstranijo snov, ki se je nabrala v kaki pi
ramidi, odpro spodaj primerno pritrjeno zaklopnico.
Lijake izdelujejo v raznih velikostih in to iz lesa
ali pa iz betona. Zaklopnice in cevi so vedno na prodaj.
Železne lijake vporabljajo le v posebnih slučajih.
V poslednjem času nadomeščajo često lijake s
podobnimi jim lutnicami, kijih predstavlja slika 31,
ki so v bistvu takole zgrajene.
Vsaka posamezna lutnica kakega struškega stroja
sestoji v principu iz dveh klinastih posod iz železne
pločevine. Klin tiči pri pravilno sestavljenem stroju
sicer tako v klinu, kakor skleda v nekoliko večji skledi,
le da se ne stikata klina in da se pretaka goščava
razmeroma neovirano med obema (v sliki 31 n. pr. od
leve proti desni).
(Dalje prih.)

Iz trgovske prakse.
1. Nezadostna kontrola.
Dne 13. novembra 1. 1. se je vršila pred mariborskim so
diščem obravnava, pri kateri sta bila trg. nastavljenec H. R. in
blagajničarka A. B. obsojena, in sicer prvi na 18 in druga na
13 mesecev ječe, ker sta skupno poneverila svojemu šefu v go
tovini in blagu nad 3000 kron. S tem sta uničeni dve eksistenci
in oškodovan za precejšnjo vsoto gospodar, ker še polovice ne
dobi povrnjene.
V teku obravnave se je izkazalo, da je R. prodajal strankam
blago in ko ni bilo šefa navzočega, jim ni izročal blagajniškega
listka, temveč so stranke brez takega plačevale pri blagajni in vse
te zneske, ki seveda niso bili nikjer zabeleženi, sta si potem, po
priznanju blagajničarke, razdelila. Na vprašanje sodnikov je šef
tvrdke izpovedal, da je tudi on sam ali pa njegova žena proda
jala brez bloka in brez oddaje blagajniških listkov (jukst), ter da
so se tudi plačila strank za vknjižene dolgove sprejemala pri bla
gajni brez listkov in tudi večja plačila za en groš prodaje, da
pa je vedno on ali pa njegova žena pazila na to, da je blagajni
čarka na blagajniško polo taka. plačila vknjižila. Trgovski pomočnik
pa sploh ni bil opravičen, brez listkov prodajati.
Iz tega se jasno razvidi, da so bili dani pogoji, ki so
tatvino pospeševali, kajti, ako bi bil sam šef redno vsako pro
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dajo vpisal v blok in oddajal strankam listke, morebiti ne bi
bil nastavljenec prišel na to misel, pa če tudi bi bil to hotel, bi
se bila morda iz strahu, da ju zasačijo, protivila blagajničarka, ali
pa bi se bilo prej prišlo tej stvari na sled.
Tudi se niso bloki, iz katerih so se iztrgali listki, nikdar
kontrolirali in na ta način so bila vrata nepoštenosti odprta.
Ta žalosten slučaj nas uči, da se morajo vsi sprejemi de
narja in vsi izdatki le na podlagi listkov oziroma prilog izvršiti in
da se mora vršiti stroga kontrola. Pri pravilni rabi so tam, kjer ni
blagajničark, dobro nadomestilo že povsod vpeljane registrirne
blagajne. — Kljub temu je pa kontrola potrebna in naj se ne
smatra od nastavljencev kot nezaupnost, ampak za trgovce in nastavljence blagodejni čin, ki naj obvaruje ene kakor druge lahko
miselnosti ali pa še česa hujšega.
J. J.

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Peta seja dne 21. decembra 1909. Navzoči so gg.: R. Stermecki, J.Ravnikar, F. Lukas, J. Peternel, J. Jagodič. G.
F. Lukas poroča, da bode za zaostalo članarino, ker je bil opomin
v zadnjem „Trg. Vestniku" skoraj brezuspešen, razposlal posamezne
opomine. Gosp. J. Peternel poroča, da vojaške godbe za 2. fe
bruarja ni bilo mogoče dobiti in se vsled tega vrši trgovski ples
dne 23. januarja 1910. Plesni odsek je po deputaciji naprosil gosp.
P. Majdiča, da prevzame pokroviteljstvo, čemur se je imenovani
odzval. Vabila se takoj razpošljejo. V zadevi trgovskega bolniškega
društva prečita tajnik došlo pismo enega g. poslanca.
*
Šesta seja dne 6. januarja 1910. ob 11. uri predpoldne z
dnevnim redom: Blagajna. Navzoči: gg.: dor. A. Božič, R. Stermecki, J. Ravnikar, J. Peternel, J. Smertnik, in J. Ja
godič. Predsednik poroča, da g. Lukas zaradi obilih svojih opravil
ne more opravljati blagajniških poslov in da je pripravljen prevzeti
blagajno g. Ravnikar, kateremu se da pomoč, ki bode vodila
vknjižbe in evidenco članov. Gosp. Jagodič prečita nato prošnjo
nekega v bedi se nahajajočega brezposelnega trgovskega pomoč
nika za podporo, nakar se mu dovoli 10 K. -- Obenem naznanja
tajnik, da je dobil od neke tvrdke dopis, naj se ta brezposelni
nastavljenec pride predstavit.
*
Trgovski plesni venček pod pokroviteljstvom gosp. Petra
Majdiča, se vrši dne 23. januarja 1910 v veliki dvorani „Narod
nega doma“. Svira vojaška godba c. in kr. pešpolka štev. 17. Ples
aranžira g. Rafko Salmič. Eventualni čisti dobiček služi v prid
zaklada za ustanovitev trgovskega bolniškega društva za Spodnje
Štajersko. Ker ima društvo vsled prireditve precejšnjih stroškov, se
sprejemajo preplačila, kakor tudi vstopnina, ako se kdo ne bi mogel
udeležiti, z največjo hvaležnostjo. Prosimo prav obile udeležbe od
blizu in od daleč, ter še v zadnjih dneh živahne agitacije v trgov
skih krogih izven Celja. Na svidenje torej dne 23. januar ja.
*
Opomin. Vljudno prosimo vse tiste cenj. člane, ki so s čla
narino na dolgu, da jo poravnajo, kajti društvo ima tudi že nekaj
dolga na časopisu, ki ga mora sedaj poravnati. To pot pošljemo
še vsem članom časopis, v bodoče bi ga pa morali ustaviti tistim,
ki že dlje časa ne plačajo članarine.
*
Posredovalnica deluje za vse člane brezplačno.
*
Gremijalna bolniška blagajna v Celju. Česar vlada slo
venskemu trgovstvu za Spodnje Štajersko, oziroma slovenskemu
trgovskemu društvu v Celju ni dovolila, to so dobili nemški, ozi
roma nemškutarski trgovci potom gremija, v katerem so prisilni
člani tudi slovenski trgovci. Namestništvo v Gradcu jim je dovo-
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lilo ustanovitev gremijalne bolniške blagajne in so se dne 13. t. m.
vršile volitve v odbor v vrtnem salonu hotela „Pri Zamorcu“.
Volitve so se udeležili tudi slovenski trgovski nastavljenci
moškega in ženskega spola, kakor tudi sluge, uslužbene pri osebah,
ki spadajo v gremij. Upalo se je, da bodo ljudje vsaj toliko pra
vični, da, ako že hočejo v svojo bolniško blagajno vse v področje
gremija spadajoče osobje in sluge siliti, dali tudi Slovencem */,
mest v odboru.
Na tozadevno vprašanje, ako se hoče vpoštevati tudi slo
venske nastavljence in ako je Nemcem na skupnem delovanju, je
sicer sklicatelj Kuko wetz (kmetje pa, ki kupujejo pri Lakiču, ga
poznajo pod imenom Kukovec), da se bo o stvari odločilo,
vendar so zagnali vsi navzoči, tudi taki, za volitev neupravičeni,
velik hrup in pobijali predlog, predno se je sploh glasovalo o
njem, posebno se je še v to čutil poklicanega neki Costa, ki
našim kmetom prav rad prodaja svojo, oziroma svojega nečaka
„žajfo". Rekel je, da se ne sme pripustiti, da bi se društvo po
slovenilo, da se vidi, kako se je v Ljubljani pri Trg. bolniškem
društvu zgodilo, ko so dobili Slovenci večino v roke in od Nemcev
nabrani denar sedaj porabljajo. Na to mu je zavrnil g. Jagodič,
da stvar sploh ne spada tu sem, ker nismo prišli politizirat, ampak
gre tu za res strogo stanovske zadeve, kakor pa vse kaže, je
Nemcem le za politiko in nadvlado. Ako je pa Costa član ljub
ljanskega trgovskega društva in ako potrebuje podpore, jo bode
vedno dobil, čeravno je odbor v slovenskih rokah in nima torej
niti najmanjšega povoda o tem govoriti. Temu so tudi nekateri
pametnejši Nemci pritrdili.
Predsednik je trdil, da se je izvolitev njihovih kandidatov
izvršila enoglasno, čemur so Slovenci ugovarjali. Kukovec je kon
fuzno trdil, da ni bilo protipredloga, potem je pa zopet zagovarjal, da
ne da protipredloga sploh na glasovanje, ker je bil prvi predlog sprejet.
Slovence so s „Heil“ klici nahrulili in to vpitje vedno in
vedno ponavljali ter s tem pokazali, da s celjskimi nasprotniki
tudi v strogo stanovskih zadevah ni mogoče skupno delovanje.
Vprašati se pa le moramo, zakaj se potem vabi Slovence k zboro
vanju in volitvam, ko se jim skoraj niti besede ne dà in zakaj se
silijo Slovenci v to bolniško blagajno, v katere odbor se jim niti
svojih zastopnikov ne pripusti.
Pač poznamo nadvlado povsod, tam pa, kjer Nemci slučajno
niso v večini, pa vpijejo po časopisju, da se jim krivica godi in
to tudi posnema v vsakem oziru celjsko nemško trgovstvo, ki se
pa ima za svoj obstoj edino le zahvaliti slovenskim grošem.
Nekateri udeleženci s slovenske strani so se jezili nad
takim postopanjem Nemcev, toda naj se umirijo, v Celju smo ena
kega postopanja že tako navajeni, da nas to ne sme razburjati.
Le v tesni organizaciji lahko dosežemo premoč, zato pa moramo
po takih krivicah tem bolj držati skupaj.
*
Oechsov stolec se giblje. Lastni somišljeniki nemški
trgovci v Celju so zadali Oechsu hud udarec. Ker jim njegovo
ravnanje pri okrajni bolniški blagajni že dolgo časa ni ugajalo,
so sledili slovenskemu trgovstvu, ki se je borilo za ustanovitev
svoje bolniške blagajne, katere pa vlada iz strahu za bolniško bla
gajno ni dovolila, ter ustanovili svojo lastno, gremijalno bolniško
blagajno, s čimer izgubi Oechs veliko število članov in se bodo
s tem tudi njegovi dohodki krčili. Je že prav tako, naj si bratci
tudi enkrat med seboj posežejo v lase.

Raznoterosti.
Slovenskim trgovcem in obrtnikom izven Trsta. „Edi
nost“ od 13. t. m. piše: Minuli teden smo ponatisnili po „Slovenskem
Narodu" pismo, ki je je pisala tržaška tvrdka Cumin, Mauro & Co.
nekemu slovenskemu trgovcu na Kranjskem. Omenjena tvrdka je
bila tako impertinentna, da je pisala slovenskemu trgovcu, da v
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Trstu Slovencev ni, in da bi morala slovenska pisma še le pošiljati
v okolico, da bi jih tam prevedli. Ob enem je pa tvrdka pristavila,
da je dosedaj s Kranjsko vedno dopisovala le nemški in da zato tudi
ne smatra za potrebno, da bi namestila slovenskega korespondenta.
Kolikokrat že smo poživljali slovenske trgovce izven Trsta,
naj se v dopisovanju s tržaškim trgom poslužujejo le slovenščine!
Ali vse to ne pomaga nič ali zelo malo. Osobito Kranjci so v tem
oziru nepoboljšljivi. Znamo n. pr., da so tudi na Dunaju tvrdke,
ki imajo nameščene slovenske korespondente, vendar priznavamo
brez drugega, da je od naših trgovcev težko zahtevati, da bi tudi
v praksi dosledno izvajali načelo o izključno slovenskem dopiso
vanju z mesti izven naše ožje domovine. Trgovina je trgovina in
če naš trgovec s svojim dobavateljem v Inomostu ali Solnogradu
dopisuje nemški, splošni narodni interes še ne trpi radi tega. V
tem oziru prepuščamo vsakemu posameznemu trgovcu, kakor se
mu to vidi potrebno in koristno.
Drugače pa je to glede Trsta. Trst je del naše
domovine, v mestnem svetu tržaškem sede zastopniki Slovencev,
tu živi številen slovenski živelj, bije se ljuta borba na življenje in
smrt med slovanskim in psevdo-italijanskim elementom. Vse naše
stremljenje gre za tem, da si v Trstu v vseh granah javnega življenja
priborimo trdno pozicijo, kakor je opravičeno po našem številu in
po dejstvu, da je slovenski element tu avtohton.
In mirno lahko rečemo, da se dela v Trstu, dela mirno,
smotreno in zistematično, dela mnogo več, nego je to znano širši
javnosti sploh. Vsa naša moč v Trstu sloni danes še na širokih
ljudskih masah. Dana je torej reelna podlaga za daljni napredek
in razvoj, ker narod se more in mora razvijati od zdolaj gori, a
nikdar ne od zgoraj doli ! Predpogoj našemu daljnemu razvoju pa
je tudi močan srednji stan, ki bo z močjo svoje inteligence in
svojega boljega materijalnega položaja pod narodnim praporom
zbiral okoli sebe široke ljudske mase. Jedro tega bodočega sloven
skega srednjega stanu v Trstu pa je v ustvaritvi narodnih
trgovcev. Prvo podlago za bodoči slovenski trgovski stan v
Trstu pa moramo ustvariti s trgovskimi uradniki in usluž
benci. V Trstu imamo Slovenci že svoj trgovski tečaj, ki ga ob
iskuje okoli 100 gojencev. Vsi ti gotovo ne najdejo službe pri
slovenskih tvrdkah, ker toliko slovenskih tvrdk danes v Trstu eno
stavno še ni. Morali bodo iskati službe pri ptujih tvrdkah, ki bodo
temraje vsprejemale slovenske korespondente, uradnike, uslužbence
itd., ako jih bodo potrebovale, to je: čimveč slovenskih do
pisov bodo sprejemale o d svojih odjemalcev. Morala
iz tega je priprosta: ako ne bi nihče slovenski dopisoval s Trstom,
bi tudi tržaškim tvrdkam ne bilo treba slovenskih korespondentov..
Kljubu temu pa, da so oni slovenski trgovci, ki dopisujejo s Trstom
slovenski, še bele vrane, so vendar redke one velike tržaške tvrdke,
ki nimajo nobenega slovenskega uslužbenca. Ali če jih imajo, imajo
jih radi njih drugačnih zmožnosti in ne radi poznanja slovenščine,
katere jim večinoma sploh ni treba poznati, ker naši slovenski
trgovci — kakor že omenjeno — dopisujejo dosledno nemški ali laški.
Poživljali smo, rotili slovenske trgovce izven Trsta, naj se
na korespondenci v svojih trgovskih zvezah s Trstom poslužujejo
slovenskega jezika, a vse nič ne pomaga. Imamo nabranega že le
pega materijala. In nekega lepega dne začnemo priobčevati imena
vseh onih mlačnih slovenskih duš, ki nemški dopisujejo s Trstom
in izpostavljajo s tem javnemu roganju sebe in svoj narod.
Za danes omenjamo, da se odlikujejo v tem posebno Go
ričani. Podjetje, ki je last nekega bivšega deželnega
poslanca, dopisuje s tržaškimi tvrdkami italijanski;
drugo podjetje, last bivšega deželnega poslanca in
župana, dopisuje nemški; tretje podjetje, last biv
šega državnega poslanca in sedanjega župana v
nekem trgu na Goriškem, dopisuje istotako nemški.
Notorično narodne tvrdke po Goriškem, v Kanalu, Tolminu, Ko
baridu in Bovcu, dopisujejo dosledno nemški. (Sv. Lucija je neko-
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liko bolja). Celo takih slovenskih trgovcev je, ki na slovenske do
pise tržaških tvrdk dosledno odgovarjajo v nemškem jeziku. Temu
zistematično gojenemu narodnemu škandalu treba enkrat napraviti
konec. Zato smo pokazali danes s prstom na nekatere gospode, ki
bi hoteli sicer veljati za velike rodoljube in Slovane. Riba smrdi
pri glavi. Naj nam ne prihajajo z izgovorom, da je to njihova pri
vatna stvar ! Ne, to ni privatna stvar, ampak stvar vsega naroda,
ker, ko bi se naši trgovci itd. posluževali le slovenskega jezika
v dopisovanju s Trstom, bi morala imeti vsaka tržaška tvrdka na
meščene slovenske uradnike, ali pa vsaj bi marsikak Slovenec imel
dober postranski zaslužek s prevajanjem slovenskih dopisov
in slovensko korespondenco! Od nikogar ne zahtevamo, da mora
s svojimi italijanskimi odjemalci dopisovati slovenski. Zahtevamo
pa od slovenskih trgovcev, tovarnarjev in obrtnikov neizprosno, da
strogo in brezobzirno izvajajo načelo : svojim drugorodnim odje
malcem je dopisovati v njihovem, svojim dobavljačem pa
izključno le v slovenskem jeziku!
Dolgo nam je že bilo na srcu, da povemo to. Zato nam je
došla jako dobro ravno današnja številka „Edinosti“, ki ima nove
črke, kar utegne še pospeševati jasnosti tega, kar smo hoteli povedati. Če pa to ne bo pomagalo, vzamemo prihodnjič še večje
črke!! Enkrat mora biti konec tudi temu zistematičnemu grešenju
na narodnih interesih !
:!;
Kaj je z monopolom na užigalice? Namen države, da bo
monopolizirala proizvajanje in prodajo užigalic, t. j. da bo ie država
smela izdelovati in prodajati užigalice, je provzročil po vsej Av
striji precej razburjenja. Se pred novim letom so si privatni konzumentje nabavili veliko zalogo užigalic, češ da jih potem ne bo
treba dražje plačati. Tudi nekateri trgovci so se prav dobro založili,
ker je bilo mnenje splošno razširjeno, da se že s 1. januarjem t. 1.
uvede monopol. Država pa ne misli ta monopol v strogem pomenu
besede izvesti, ker bi nakup vseh doslej obstoječih tovarn povzročil
prevelike stroške. Ideja tega monopola je marveč ta, da hoče država
uvesti monopol brez vsakih stroškov in sicer na ta način. Ustanovila se bo nekaka zakupna družba, ki bo državi najprej garantirala
gotov minimum dohodkov iz monopola (15 milijonov kron). Ta
družba prevzame, oziroma kupi vse tovarne ter amortizira nakupne
stroške. Prodajo užigalic oskrbuje tudi družba sama in ko poteče
njena koncesija, mora prepustiti državi brezplačno vse tovarne.
Prodajati užigalice bi smele izključno le tabačne trafike. Ob uve
ljavljenju zakona se bodo obdačile tudi vse zaloge, ki jih bodo
takrat imeli prodajalci užigalic. Ustvariti se torej misli carinski in
trgovski monopol in cena škatljice bi se zvišala od 2 na 4 vinarje.
Doba koncesije, ki bi se dala dotični družbi, naj bi trajala najmanj
25 let, ker bi se užigalice ne smele preveč podražiti, — sicer bi
se konzum preveč zmanjšal — in da bi monopol ne postal nepo
pularen. Cena užigalicam bi bila tem nižja, čim dlje bi trajala kon
cesija družbe. Kakor vse kaže, se proti temu načinu monopoliziranja
užigalic državni zbor ne bo ustavljal, ampak je skoro gotovo, da
bo v prvem zasedanju državnega zbora sprejeta ta predloga. Zanjo
so se izrekli že Poljaki in nemški krščanski socijalisti. Po sebi
umevno se bo morala tudi na Ogrskem predložiti ista predloga,
ker so monopoli v obeh državnih polovicah isti. Trgovsko mini
strstvo je že izdelalo tozadevne predloge. V naši državni polovici se
bo ustanovitev zakupne družbe izročila Länderbanki, ki je kakor
znano itak že združila največ in največjih tovarn za užigalice v
delniški družbi „Solo“ in je torej ta banka v prvi vrsti poklicana,
da prevzame zakup in prodajo užigalic. — Da se bo konzum vsled
podraženja zmanjšal, je skoro gotova stvar, ker bodo ljudje bolj
hranili netivo, ako bo še enkrat dražje.
*
Brzojavni promet z Bolgarsko in Črno goro. S 1. ja
nuarjem t. 1. je stopil za brzojavni promet z Bolgarsko nov tarif v
veljavo. Vsaka beseda, ki se brzojavi čez Rumunsko ali čez Bosno
in Hercegovino (Trst-Sebenik) ter čez Srbsko velja 13 h pri naj

manjšem vplačilu 1 K 30 h ; čez Ogrsko (le na zahtevo odpošij ljatelja) pa 16 h pri najmanjšem vplačilu 1 K 60 h. Temeljna taksa
odpade. Z istim dnem se uvede tudi s Črno goro nov tarif in stane
vsaka beseda 10 h, pri najmanjšem vplačilu 1 K. Temeljna taksa
j odpade tudi tukaj.
Za dalmatinsko-belokranjsko železnico hočejo prirediti,
kakor se nam poroča iz Spijeta, dne 16. t. m.-veliko manifestacijo,
katere bi se udeležile vse stranke z ozirom na nujno potrebo, da
dobi Dalmacija železniško zvezo z državo. Kakor je znano, je bila
zgradba belokranjske železnice do hrvatske meje, odtod do zagrebško-reške proge in potem od Ogulina do Knina sklenjena, ko
se je zaključila avstro-ogrska pogodba. Avstrija in Ogrska sta po
tedanjih sklepih dolžni, zgraditi omenjene proge, po katerih bi bilo
mogoče potovati od Spijeta ali Šibenika naravnost čez Ljubljano
na Dunaj, odnosno čez Zagreb v Budimpešto. Toda z ogrske strani
se stvar zavlačuje in zavlačuje, v Beli Krajini pa tudi ne pride prav
naprej. Za Dalmacijo je ta zveza naravnost vprašanje življenja in
smrti, zelo važna je pa tudi za Kranjsko in Hrvatsko in nazadnje
za državo sploh. Manifestacija je torej upravičena in pomenljiva.
|
Kolinska tovarna se je koncem lanskega leta preselila v
svoje novo poslopje na Martinovi cesti v Ljubljani. Novo tovar
niško poslopje je povsem moderno in praktično urejeno; nakupili
so se stroji najnovejših sistemov, tako da izdelovanje kavne pri
mesi v novi tovarni odgovarja vsem zahtevam naše dobe. Ni dvoma,
da se bo kolinska kavna primes, ki je že sedaj v slovenskih rod
binah zaradi svoje izvrstne kakovosti zelo priljubljena, priljubila in
razširila še bolj in da bodo slovenske gospodinje vedno bolj po
njej povpraševale. Vsled tega in pa zato, ker je kolinska tovarna
staro in vseskozi solidno domače podjetje, priporočamo prav toplo
kolinsko kavno primes našim trgovcem-speceristom.
[
j

Društvene vesti.

IX. redni občni zbor našega društva bo v nedeljo, dne 23.
januarja t. 1. ob 10. uri dopoldne v društvenih prostorih. Na dnevnem
redu so sledeče točke : Pozdrav predsedstva, poročila tajnika, po
[ ročilo blagajnika, poročilo preglednikov računov, volitev odbora in
slučajnosti. Gospode člane vabimo k prav obilni udeležbi.
*
Pevske
vaje
našega
zbora
so odslej vsak torek in petek
'
od 9. do 10. ure zvečer. Ker proučujemo sedaj samo nove zbore,
I lahko prično tudi gg. člani, ki dosedaj še niso peli pri našem zboru,
s petjem. Vsak član, ki ima posluh, je dobro došel.
Običajnega trgovskega plesa oziroma plesnega venčka
letos vsled obilih drugih priredb in kratkega predpusta ne bo.

|

Čeke so poslali: Ernest Brezovšek, Vransko; Jos. Her

j risch, Ljubljana; Jos. Mihelič, Ljubljana; Fr. Repič, Ajdov

j ščina ; Fr. R o z m a n, Veržej ; Fr. T a v č a r, Selca ; R. T o r y, Ljubljana •
Mihael Žmavc, Rajhenburg; Milan Žnidaršič, Matenja vas.
i Hvala !
3;
Laški tečaj. Učni odsek je sklenil, da bodo obiskovalci tega
1 tečaja delali koncem tečaja izpit in da dobe izpričevala. V tečaj
se lahko še vedno priglasi in se bodo novi priglašeni posebej urili.
*
Izkaz posredovalnice slovenskega trgovskega društva
„Merkur“ v Ljubljani. Sprejmo se : 4 knjigovodji, 1 kontorist,
2 poslovodja, 12 pomočnikov mešane stroke, 2 pomočnika železninske stroke, 1 pomočnik manufakturne stroke, 3 pomočniki špe
cerijske stroke, 1 pomočnik galanterijske stroke, 1 potnik, 2 učenca,
2 blagajničarki, 2 kontoristinji, 9 prodajalk. Službe iščejo : 2 knjigo
vodja, 2 kontorista, 1 poslovodja, 22 pom. mešane stroke, 3 pom.
železninske stroke. 2 pomoč, manufakturne stroke, 10 pomoč, špece
rijske stroke, 5 kontoristinj, 7 blagajničark, 15 prodajalk.

SLOVENSKI TRGOVSKI VESTS«.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.
Letnik VII.

V Ljubljani, dne 15. februarja 1910.
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Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Dva nova važna zakona.

trži na dotičnem sejmu, lahko odpro že začetkom
sejma.

Državni zakonik z dne 4. t. m. objavlja dva za
V zgoraj navedenih prostorih je pomožnim de
trgovske uslužbence jako važna zakona. Prvega, s ka
lavcem dati priliko za sedenje.
terim se tozadevne določbe obrtnega reda izpopolnijo,
Določbe glede minimalnega počitnega časa za
objavimo v celoti. Tiče se delovnega časa trgovskih
pomožne
delavce, oziroma določbe glede zapiranja
uslužbencev in zapiranja trgovin Zakon pravi glede tega :
V trgovskem in spedicijskem obrtu in v proda trgovin ne veljajo:
1. za dela v svrho izvršitve inventure,
jalnah produkcijskih obrtov se mora dovoliti po kon
2. za preselitev ali prenovitev trgovine,
čanem dnevnem delovnem času pomožnim delavcem
3. za obiske sejmov,
nepretrgan počitni čas najmanj 11 ur. Za kočijaže
4. za dela, ki se morajo v svrho preprečitve pov spedicijskem obrtu mora znašati nepretrgan počitni
kvarjenja blaga ali v drugih nezgodah takoj
čas najmanj 10 ur.
zvršiti,
Tekom delovnega časa se mora dati pomožnim
5. razen tega za največ 30 dni v letu.
delavcem opoldanski odmor. Opoldanski odmor se
lahko dovoli za vse pomožne delavce istega obrata
Ako nastane v pod točko 1—5 navedenih slu
istočasno ali pa potom menjavanja in mora znašati, čajih skrajšanje minimalne počitne dobe pomožnih
ako znaša popoldanska delovna doba več kakor 4 ure, delavcev, zadostuje, ako se to naznani obrtni oblasti,
in ako pomožni delavec izven hiše, kjer se nahaja kar se v pod točko 4 navedenem slučaju lahko izvrši
obrtovališče, obeduje, najmanj eno in pol ure, sicer naknadno tekom 24 ur. Ako pa nastane v pod točko
eno uro.
5 navedenem slučaju poleg tega še skrajšanje zapi
Pri obrtih, kjer se vrši prodaja blaga v za od ranja trgovin, se ti izjemni časi zapiranja trgovin kakor
jemalce odprtih prostorih, morajo biti ti prostori tudi dnevi izjemnega zapiranja trgovin določijo od
skupno s pripadajočimi pisalniškimi prostori in skla obrtne oblasti prve inštance po zaslišanju načelstev
dišči zaprti od 8. ure zvečer do 5. ure zjutraj. Le pri dotičnih zadrug in pomočniških odborov in sicer splošno
trgovinah z jestvinami smejo biti ti prostori in skla ali pa za posamezne obrte in kraje.
dišča odprti do 9. ure zvečer.
V posameznih zdraviliščih, v katerih je promet
Odjemalcem, ki so ob času zapiranja trgovine
v
večernih
urah običajno posebno živahen, se določbe
še v prodajalni, se sme še postreči.
Deželna politična oblast lahko po zaslišanju o minimalni počitni dobi pomožnih delavcev oziroma
trgovske in obrtne zbornice dotičnih občin kakor tudi o zapiranju trgovin za časa sezije od trgovskega mi
načelstev dotičnih zadrug in pomočniških odborov do nistra v dogovoru z ministrom za notranje zadeve po
loči, da se v posameznih občinah ali pa v določenih zaslišanju dotičnih trgovskih in obrtnih zbornic, kakor
delih teh občin tekom celega leta, v gotovih časovnih tudi načelstev dotičnih zadrug in pomočniških odborov
dobah ali pa v gotovih dneh, zapro prodajalne potom ukaza lahko razveljavijo in sicer popolnoma
v zgodnejši uri, ki se določi med 7. in 8. oziroma ali pa le deloma. Za podaljšani delavni čas gre po
9. uro zvečer, ali pa da se odpro prodajalne po peti možnim delavcem primerno posebno plačilo.
uri zjutraj.
V času, v katerem morajo biti zgoraj navedeni
Ta določba se lahko izda za obrt sploh, ali pa prostori zaprti, je prodaja blaga od hiše do hiše in
za posamezne kategorije obrtov.
prodaja blaga na cesti prepovedana, v kolikor niso od
Ob tržnih dneh se v prejšnjem paragrafu označeni obrtne oblasti glede te prodaje blaga na cesti do
prostori za nakup in prodajo predmetov, s katerimi se voljene izjeme.
2
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Označene določbe veljajo tudi za blagovni promet
konsumnih društev in pridobitnih in gospodarskih
zadrug.
Ta zakon stopi v veljavo po preteku 3 mesecev
po razglasitvi, torej dne 4. maja t. 1.
Drugi za trgovske uslužbence še bolj važni zakon
je zakon o službeni pogodbi trgovskih
uslužbencev in drugih delojemalcev v po
dobnih službah. Da se izognemo morebitnim
domnevanjem, dvomom in napačnim razlagam, ga pri
občujemo dobesedno.

Člen I.

Službeno razmerje v §§ 1 do 3 označenih oseb
se uravnava z določili tega zakona.
Za službeno razmerje trgovskih uslužbencev sto
pijo ta določila na mesto šestega naslova prve knjige
trgovskega zakonika.
Člen 56 trgovskega zakonika se razveljavi.
Uporabni obseg zakona.

§ 1Določila tega zakona veljajo za službeno razmerje
oseb, ki so nastavljene v opravilnem obratu kakega
trgovca pretežno za opravljanje trgovskih opravil
(trgovski uslužbenci) ali višjih, netrgovskih opravil.
Pri kakem trgovcu nastavljenih oseb, ki se le izjemoma
porabljajo za trgovska opravila, kakor tudi onih oseb,
ki opravljajo pretežno nižje vrste opravke, ni smatrati
za trgovske pomočnike.
§ 2.
Določila tega zakona se nadalje uporabljajo na
službeno razmerje oseb, ki so nastavljene pretežno za
opravljanje trgovskih ali višjih, netrgovskih opravil v
opravilnem obratu podjetij ali zavodov naslednje vrste,
čeprav ni podjetnik ali zavod trgovec v zmislu trgov
skega zakonika :
1. v podjetjih vsake vrste, na katera se uporablja
obrtni red;
2. v kreditnih zavodih, hranilnicah, posojilnicah,
pridobitnih in gospodarskih zadrugah, zastavljalnicah,
preskrbovalnih in rentnih zavodih, bolniških blagajnah,
registriranih pomožnih blagajnah, zavarovalnicah vsake
vrste, bodisi da se pečajo s privatnimi zavarovalnimi
opravili ali da služijo namenom javnopravnega zava
rovanja, kakor tudi v zvezah imenovanih zavodov;
3. v uredništvu, upravi ali prodaji kakega perio
dičnega časopisa ;
4. v pisarnah odvetnikov in notarjev;
5. pri trgovskih mešetarjih, oblastveno avtorizi
ranih privatnih tehnikih, patentnih odvetnikih, privatnih
posredovalnicah in pri informacijskih pisarnah;
6. v c. k. tabačnih trafikah in loterijskih kolekturah.

§ 3.
Ako izvršuje dvor, kakšen javni zaklad, dežela,
okraj ali občina kako podjetje v §§ 1 ali 2 označene
vrste, tedaj so v teh podjetjih za trgovska ali višja,
netrgovska opravila nastavljene osebe podvržene dolo
čilom tega zakona, ako sloni njih službeno razmerje
na privatnopravni pogodbi.
§ 4.

Službenega razmerja oseb, ki so kot uradniki ali
služabniki države, državnega zavoda ali kakega od
države upravljanega zaklada nastavljene, se določila
tega zakona ne dotikajo.

§ 5.
Določila tega zakona se ne uporabljajo na vajence
v zmislu obrtnega reda, dalje na uslužbence v kme
tijskih in gozdarskih obratih, ako niso poslednji trgovski
nastavljene!, ter na osebe, za katere veljajo določila
občega rudarskega zakona.
Vsebina službene pogodbe.

§ 6.
Vrsta in obseg opravil kakor tudi zanje pristoječe
plačilo (denarni ali naturalni prejemki) se, v kolikor
se ni nič dogovorilo o tem, določa po za dotično vrsto
podjetja obstoječi krajevni šegi. Ako le-te ni, je oprav
ljati okolnostim primerna opravila in dajati prav tako
plačilo.
Kot dogovor velja, ako pripadata pogodbo skle
pajoča dela združbam delodajalcev in delojemalcev,
kolektivna pogodba, ki se je sklenila med temi združ
bami, razen ako se ni nasprotno dogovorilo.
Prepuščati stanovalske prostore delojemalcem kakor
tudi le-te s hrano oskrbovati na račun plačila, lahko
prepovedo udeležena ministrstva naredbenim potom za
podjetja gotove vrste ali za okoliš gotovih krajev po
zaslišanju korporacij, katerim gre zakonito zastopstvo
interesov, ki pridejo v poštev.
Delojemalec lahko zahteva po sklenitvi službene
pogodbe od delodajalca pismeni zaznamek o bistvenih
pravicah in dolžnostih iz službene pogodbe (službenega
listka). Takšni nepodpisani zaznamki so oproščeni
kolkovnih in neposrednih pristojbin.
Zakonita konkurenčna prepoved.

§ 7.
V § 1, odstavku 1, označeni delojemalci ne smejo
brez privolitve delodajalca izvrševati niti samostojnega
trgovskega podjetja niti v kupčijski stroki delodajalca
sklepati kupčij na lastni ali tuj račun.
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Če se delojemalec pregreši zoper ta predpis, lahko
zahteva delodajalec odškodnino za povzročeno škodo
ali namesto tega, da se na račun delojemalca sklenjene
kupčije smatrajo kot na njegov račun sklenjene. Glede
na račun koga drugega sklenjenih kupčij lahko zahteva
povračilo za to dobljenega dobička oziroma odstop
pravice do dobička.
Pravice delodajalca ugasnejo v treh mesecih od
časa, ko je zvedel o sklenjeni kupčiji, na vsak način
pa v petih letih od sklenitve kupčije.
Plačilo.

a) Pravice, kadar je služba ovirana.

§ 8.
Če je delojemalec po nastopu službenega razmerja
vsled bolezni ali nezgode oviran v izvrševanju službe,
ne da bi to oviro namenoma ali vsled očitne malo
marnosti zakrivil, obdrži pravico do plače do dobe
šestih tednov.
Zneski, ki jih za dobo oviranja dobiva na podlagi
kakega javnopravnega zavarovanja, se ne smejo vra
čunati v denarne prejemke.
Delojemalec obdrži nadalje pravico do svojih
denarnih prejemkov, ako je vsled drugih važnih,
njegove osebe tičočih se razlogov brez lastne krivde
razmeroma kratek čas zadržan opravljati svojo službo.
Če je vsled vojaške službene dolžnosti zadržan
opravljati službo, obdrži pravico do svoje plače do
dobe štirih tednov, ako je službeno razmerje nepre
trgano trajalo že eno leto. Ta pravica odpade, ako je
delojemalec odpoklican v vojaško prezenčno službo
vanje v zakonito določeni enoletni ali daljši dobi.
§ 9.
Vsled kake po teh vzrokih povzročene ovire v
službovanju, ki ne presega dobe, za katero obstoji
pravica do dobivanja plače, se delojemalca ne sme
odpustiti. Ako se med oviro odpove, ostanejo njegove
pravice med v § 8 določeno dobo v veljavi, čeprav
službeno razmerje poprej neha.
Nasprotno ugasnejo pravice, ko se službeno
razmerje konča, ako se to vsled preteka časa, za
katerega se je sklenilo, ali vsled poprejšnje odpovedi
neha. Isto velja, ako se odpusti delojemalca iz kakega
drugega vzroka nego vsled po obolelosti, nezgodi ali
vojaškem službovanju povzročenega oviranja v službi.

Stran 15.

V kolikor se ni dogovorilo kaj drugega, je pra
vica do provizije pri prodajnih kupčijah pridobljena
šele tedaj, ko je došlo plačilo in le po razmerju došlega
zneska, pri drugih kupčijah, čim je bila kupčija sklenjena.
Obračun o provizijah, ki jih je plačati, se napravi,
če se ni kaj drugega dogovorilo, koncem junija in
koncem decembra vsakega leta, če se pa službeno
razmerje razveže pred pretekom koledarskega polletja,
takrat se napravi obračun ob izstopu iz službe.
Delojemalec sme brez ozira na po drugih zako
nitih predpisih obstoječe pravo do vpogleda knjig,
zahtevati, da se mu da knjižni izpisek o kupčijah,
sklenjenih z njegovim delovanjem.
§ HDelojemalcu pristoji v dvomu provizija tudi za
take kupčije, ki so se brez njegovega neposrednega
sodelovanja v dobi službenega razmerja sklenile med
njemu odkazanimi ali od njega pridobljenimi odjemalci
in delodajalcem.
Ako je delojemalec nastavljen izrecno za določen
okraj kot edini zastopnik delodajalca, mu pristoji, če
se ni kaj drugega dogovorilo, provizija tudi za take
kupčije, ki so se brez njegovega sodelovanja za časa
službenega razmerja sklenile po delodajalcu ali za tega
v tem okraju.
Ako je kupčija, ki jo je delojemalec sklenil ali
posredoval, ali obveznost tretje osebe, s katero se je
kupčija sklenila, vsled krivde delodajalca popolnoma
ali deloma izostala, ne da bi imela tretja oseba v to
važnih vzrokov, sme delojemalec zahtevati polno provizijo.
§ 12.
Če delodajalec proti pogodbi ovira delojemalca,
da bi zaslužil provizije ali dnevnine (dijete) v dogo
vorjenem obsegu ali v obsegu, ki ga je po dogovoru
pričakovati, mu pristoji primerna odškodnina.

§ 13.
S sklepanjem ali posredovanjem kupčij poverjeni
delojemalec ne sme brez privolitve delodajalca vzeti
od tretje osebe, s katero sklepa ali posreduje za delo
dajalca kupčije, provizijo ali drugačno nagrado.
Delodajalec sme brez ozira na morebitne druge
odškodninske pravice zahtevati od delojemalca, da mu
ta izroči nepravično prejeto provizijo ali nagrado.

b) Provizija.

c) Udeležba pri dobičku.

§ io. •
Ako je izgovorjeno, da mora dobiti delojemalec
provizijo za kupčije, ki jih on sklene ali posreduje,
mu pristoji, če ni nič dogovorjenega, tista provizija,
ki je običajna za dotično kupčijsko stroko v kraju
zavoda, za katerega dela.

§ H.
Če je izgovorjeno, da obstoji popolno ali delno
plačilo iz deleža pri dobičku od vseh ali določenih
kupčij ali da je dobiček na drug način merodajen za
višino plačila, se obračuna, če ni drugega dogovora,
za preteklo kupčijsko leto na podlagi bilance.
2*
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Delojemalec sme zahtevati vpogled v knjige, v
kolikor je le-ta potreben za presojo pravilnosti obračuna.

d) Tekoča plača.
§ 15.
Tekočo plačo, ki pristoja delojemalcu, je izplačati
najkasneje koncem vsakega koledarskega meseca.

e) Remuneracija.
§ 16.

Če ima delojemalec pravico do periodične remuneracije ali do kake druge posebne nagrade, mu pri
stoja, čeprav se službeno razmerje, predno zapade ta
pravica, razveže, v znesku, ki odgovarja razmerju med
službeno periodo, za katero se daje nagrada, in med
dovršeno službeno dobo.
Dopust.

§ 17.
Če je službeno razmerje trajalo nepretrgoma že
šest mesecev, je delojemalcu dovoliti vsako leto ne
pretrgan dopust, ki traja najmanj deset dni. Če je
službeno razmerje nepretrgoma trajalo že pet let ali
petnajst let, znaša vsakoletni dopust najmanj dva, v
zadnjem slučaju najmanj tri tedne. Nastop dopusta se
mora z ozirom na čas, ki odgovarja obratnim razmeram,
dogovorno in pravočasno določiti.
Med dopustom obdrži delojemalec pravico do
svoje plače.
Pri obrtnih podjetjih, v katerih se ne porabljajo
več nego trije delojemalci, se lahko dopust dovoli v
dveh približno enakih časovnih oddelkih.
Dobe, v kateri je delojemalec vsled bolezni ali
kake nezgode oviran v opravljanju svoje službe, se ne
sme všteti v dopust.
Delodajalec ni obvezan dovoliti dopust, če je
delojemalec odpovedal.

Delojemalec mora v varstvo nravnosti ukreniti
one naredbe ki jih zahtevata starost in spol deloje
malcev.
Konec službenega razmerja.

a) Odpoved.
§ 19.
Službeno razmerje neha s pretekom časa, za ka
terega se je sklenilo.
Na poskus dogovorjeno službeno razmerje se
lahko od obeh delov razveže v prvem mesecu po
skusne dobe.
Če se je službeno razmerje brez določenega časa
dogovorilo ali nadaljevalo, se lahko razveže z odpo
vedjo po naslednjih določilih.
§ 20.
Če ni o roku za odpoved izrecnega dogovora ali
če ne obstoji za delojemalca ugodnejši krajevni običaj,
sme razvezati službeno razmerje po preteku vsakega
koledarskega četrtletja vsak del po prejšnji šesttedenski
odpovedi.
Odpovedni rok se z dogovorom ne more skrčiti
pod en mesec in mora vselej petnajstega ali zadnjega
dne koledarskega meseca končati.
Če je službeno razmerje dogovorjeno le za za
časno potrebo, je sme v prvem mesecu vsak del
razrešiti vsak čas, ako se drži enotedenskega odpo
vednega roka.
Odpovedni rok mora biti vedno za oba dela
enak. Če sta se dogovorila neenaka roka, velja za oba
dela daljši rok.
§ 21.
Službeno razmerje, ki se je dogovorilo za vso
dobo življenja kake osebe ali za dlje nego pet let,
sme delojemalec po preteku petih let razvezati, ako se
drži odpovednega roka šestih mesecev.

Oskrbovalna dolžnost.

Iskanje nove službe.

§ 18.
Delodajalec je obvezan, na svoje stroške vse one
naprave glede delovnih prostorov in orodja pripraviti
in vzdrževati, ki so z ozirom na kakovost službenega
opravila potrebne v varstvo življenja in zdravja de
lojemalcev.
Če prepusti delodajalec delojemalcu stanovanjske
prostore, se temu namenu ne smejo zdravju škodljivi
prostori nameniti.
Delodajalec mora zato skrbeti, da so delovni pro
stori, kolikor dopušča način opravila, med delovnim
časom svetli, snažni in brez prahu, da so po zimi
kurjeni in da je dovolj prostorov, ki jih porabljajo
delojemalci med odmorom za sedenje.

§ 22.
Po odpovedi je delojemalcu na njegovo zahtevo
dovoliti ob delavnikih primeren čas za iskanje nove
službe, ne da bi se mu krajšali prejemki.
Natančneje odredbe o času, ki se ima dovoliti,
se lahko izdajo naredbenim potom za podjetje dolo
čene vrste ali za okoliš določenih krajev.

b) Konkurz.

§ 23.
Če se po nastopu službenega razmerja otvori o
premoženju delodajalca konkurz, stopi konkurzna masa
v pogodbo. Tekom enega meseca od dneva otvoritve
konkurza pa sme delojemalec razvezati službeno raz-
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merje brez odpovedi, upravitelj mase pa, če se drži
zakonitega ali dogovorjenega krajšega odpovednega roka.
Če se službeno razmerje razveže vsled odpovedi
upravitelja mase pred pretekom določenega časa, za
katerega se je sklenilo, ali če se je v pogodbi dogo
voril daljši odpovedni rok, sme delojemalec zahtevati
povračilo povzročene mu škode.
c) Smrt delojemalca.

§ 24.
Če umre delojemalec, ki mu je delodajalec na
podlagi službene pogodbe prepustil stanovanjske pro
store, je izprazniti stanovanje, če je imel delojemalec
lastno gospodinjstvo, tekom enega meseca, sicer tekom
štirinajstih dni po njegovi smrti.
Delodajalec pa lahko zahteva takojšnjo izpraz
nitev enega dela stanovanja, v kolikor je to potrebno,
da se nastane naslednik in njegova oprava.
cL) Predčasna razveza.
§ 25.
Službeno razmerje sme, če se je sklenilo za do
ločen čas, pred pretekom tega časa, sicer pa brez
vsakega odpovednega roka vsak del iz važnih vzrokov
razvezati.
§ 26.
Za tehten razlog, ki upravičuje delojemalca za
predčasni izstop, je zlasti smatrati:
1. če postane delojemalec nezmožen za nadaljno
opravljanje službe ali če je brez škode za svoje zdravje
ali nravnost ne more nadaljevati;
2. če delodajalec delojemalcu pristoječo plačo
nepristojno krati ali pridržuje, če ga pri naturalnih
prejemkih s tem, da mu daje nezdravo ali nezadostno
hrano, ali nezdravo stanovanje, oškoduje ali krši druge
bistvene določbe pogodbe;
3. če se delodajalec brani izpolnjevati dolžnosti,
ki mu jih nalaga zakon v varstvo življenja, zdravstva
ali nravnosti delojemalca;
4. če zagreši delodajalec nasilnosti, žaljenje nrav
nosti ali izdatno razžaljenje časti zoper delojemalca ali
njegove svojce ali se brani, varovati delojemalca zoper
taka dejanja kakega drugega uslužbenca ali kakega
delodajalčevega svojca.
§ 27.
Za tehten razlog, ki upravičuje delodajalca za
predčasni odpust, je zlasti smatrati :
1. če je delojemalec nezvest v službi, če v svojem
delovanju brez vednosti ali volje delodajalca dovoli,
da mu tretje osebe izkazujejo neupravičene koristi,
zlasti če sprejme zoper določbo § 13 kako provizijo
ali kako drugačno nagrado, ali če zakrivi dejanje, po
katerem je nevreden delodajalčevega zaupanja;
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2. če je delojemalec nezmožen, opravljati obljub
ljena ali po okolnostih primerna dela;
3. če izvršuje v § 1, odstavku 1, označeni delo
jemalec brez privolitve delodajalca samostojno trgovsko
podjetje, ali če dela v kupčijski stroki delodajalca na
lastni ali na tuji račun trgovska opravila ;
4. če delojemalec brez pravega ovirnega vzroka
opusti po okolnostih izdaten čas opravljanje službe,
ali se stanovitno brani, opravljati svojo službo ali se
podvreči delodajalčevim odredbam, ki so po predmetu
dela upravičene, ali če skuša druge uslužbence zavesti
k nepokorščini do delodajalca;
5. če je delojemalec vsled bolezni ali kake ne
zgode dlje nego šest tednov ali vsled daljše kazni na
prostosti ali vsled odsotnosti v po okolnostih izdatnem
času ali vsled poziva v vojaško službo, ki presega za
konito trajanje orožnih vaj, oviran v izvrševanju svoje
službe ;
6. če zagreši delojemalec nasilnosti, žaljenje nrav
nosti ali izdatno razžaljenje časti zoper delojemalca,
njegovega zastopnika, njegove svojce ali zoper souslužbence.
§ 28.
Če delojemalec brez tehtnega razloga predčasno,
izstopi iz službe ali če zakrivi predčasni odpust, pri
stoji delodajalcu pravica do povračila povzročene mu
škode.
Za že izvršena dela, katerih plačilo še ni zapadlo,
pristoji delojemalcu pravica do primernega delnega
plačila le v toliko, v kolikor niso vsled predčasne raz
veze službenega razmerja za delodajalca izgubila svojo
vrednost bodisi popolnoma ali po večjem delu.

§ 29.
Če delodajalec delojemalca brez tehtnega razloga
predčasno odpusti ali če ga zadene krivda na pred
časnem izstopu, sme delojemalec brez ozira na more
bitne nadaljne pravice do povračila škode poleg onega
dela plače, ki odgovarja dosedanjemu delu, zahtevati
po pogodbi pristoječo mu plačo za ono dobo časa,
ki bi morala do končanega službenega razmerja vsled
preteka določenega pogodbenega časa ali vsled pravilne
odpovedi preteči.
Cela plača zapade, ko se službeno razmerje
razveže.
e) Odstop od pogodbe.
§ 30.
Če je delojemalec sprejet z izrecnim pogojem,
da ima nastopiti službo natančno na določen dan,
sme delodajalec odstopiti od pogodbe, če delojemalec
iz kakršnegakoli vzroka ne nastopi službe določeni dan.
Razen v tem slučaju sme delodajalec pred na
stopom službe odstopiti od pogodbe, če delojemalec,
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ne da bi ga neodložljiva ovira zadržala, ne nastopi
dogovorjeni dan službe ali če se vsled neodložljive
ovire nastop službe za več nego 14 dni zakasni. Isto
velja, če delodajalca tehten razlog upravičuje, da delo
jemalca predčasno odpusti.
Delojemalec sme pred nastopom službe odstopiti
od pogodbe, če ga tehten vzrok upravičuje do pred
časnega izstopa iz službenega razmerja. Isto velja, če
se nastop službe vsled delodajalčeve krivde ali vsled
drugega tega zadevajočega slučaja zakasni za več nego
14 dni. Ako delojemalec v zadnjem slučaju ne glede
na zakasnitev nastopi službo, mu pristaja plača od
dneva, ko bi se morala služba nastopiti.
Če se pred nastopom službe otvori o delodajal
čevem premoženju konkurz, sme tako upravitelj mase
kakor delojemalec odstopiti od pogodbe.

odškodninske pravice zaradi odstopa od pogodbe v
zmislu § 31 se morajo tekom šestih mesecev pri so
dišču uveljaviti, sicer se izključijo.
Rok prične pri pravicah prvoimenovane vrste s
pretekom dneva, ko se je izvršil izstop ali odpust, pri
pravicah zadnjeimenovane vrste s pretekom dneva, ko
bi se moralo nastopiti službo.

§ 31.
Če je delodajalec brez tehtnega vzroka odstopil
od pogodbe ali če je vsled lastne krivde dal upravičen
povod delojemalcu do odstopa, mora delojemalcu po
vrniti plačo, ki temu pristaja za čas, ki bi moral po
pravilni odpovedi na dan službenega odstopa preteči
do končanega službenega razmerja. Če se je službeno
razmerje sklenita za določen čas, mora delodajalec
delojemalcu, če dogovorjena službena doba ne presega
treh mesecev, povrniti na vso dobo odpadajočo plačo,
če pa dogovorjena službena doba presega tri mesece,
za tri mesece odpadajoči delni znesek plače. More
bitnih nadaljnih pravic do oškodnine se predstoječa
določila ne dotikajo.
Enake pravice pristajajo delojemalcu, če je upra
vitelj mase odstopil od pogodbe.
Če je delojemalec brez tehtnega razloga odstopil
od pogodbe ali če je vsled lastne krivde dal delo
dajalcu upravičen povod za odstop, sme delodajalec
zahtevati odškodnino.

§ 36.
Dogovor, vsled katerega je delojemalec za čas
po končanem službenem razmerju omejen v svojem
pridobitnem delovanju (konkurenčna klavzula), je ne
veljaven, če je delojemalec ob času dogovora nedoleten ali če letna plača ob času končanega službe
nega razmerja ne presega zneska 4000 K.
Pri višji plači je tak dogovor le v toliko veljaven,
v kolikor:
1. zadeva omejitev delovanje v opravilni stroki
delodajalca in ne presega dobe enega leta, in
2. omejitev po predmetu, času ali kraju in v raz
merju do kupčijske koristi, ki jo ima delodajalec od
nje, nepravično otežuje bodoči zaslužek delojemalca.

Obojestranska krivda.

§ 32.
Če sta oba dela kriva odstopa ali predčasne raz
veze službenega razmerja, je sodišču po prosti presoji
odločiti, če in v kaki višini pristaja odškodnina.
Vrstni red odškodninskih pravic v konkurzu.

V kolikor ne
31 od delojemalca
ki odpade na eno
kurznih terjatev (§

§ 33.
presegajo na podlagi §§ 23, 29 in
uveljavljene zahteve zneska plače,
leto, spadajo v prvi razred kon43, št. 2, konkurznega reda).

Rok za uveljavljenje odškodninskih pravic.

§ 34.
Odškodninske pravice zaradi predčasnega izstopa
ali predčasnega odpusta v zmislu §§ 28 in 29, dalje

Kavcija.

§ 35.
Če je delojemalec dal kavcijo, sme, če delodajalec
ob končanem službenem razmerju dvigne zoper njega
odškodninske pravice, zahtevati, da se kavcija položi
pri sodišču.
Konkurenčna klavzula.

§ 37.
Če je delodajalec vsled lastne krivde dal delo
jemalcu opravičen povod za predčasni izstop ali za
odpoved službenega razmerja, ne more uveljaviti po
konkurenčni klavzuli vtemeljenih pravic zoper delo
jemalca.
Isto velja, če delodajalec razveže službeno raz
merje, izvzemši morda, da je dal delojemalec vsled
lastne krivde v to vtemeljen povod ali da je delo
dajalec pri razvezi službenega razmerja izjavil, da bo
v dobi omejitve dajal delojemalcu nazadnje mu pristoječo plačo.
Če je delojemalec za slučaj, da se ne bi držal
konkurenčne klavzule, obljubil konvencionalno kazen,
sme delodajalec zahtevati le zapadlo kazen ; pravica
do izpolnitve ali do povračila nadaljne škode je iz
ključena.
Konvencionalne kazni.

§ 38.
Znižanje konvencionalnih kazni je podvrženo
sodišču.
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Izpričevalo.

§ 39.
Delodajalec je obvezan, delojemalcu ob končanem
službenem razmerju na zahtevo dati pismeno izpriče
valo o dobi in načinu delovanja. Vpisi in opazke v
izpričevalu, vsled katerih se delojemalcu otežuje dobiti
novo službo, so nedopustne.
Če zahteva delojemalec med službenim razmerjem
izpričevalo, se mu ga mora na njegove stroške dati.
Izpričevala, ki so v shrambi delodajalca, se mo
rajo delojemalcu na zahtevo izročiti.
Nujni predpisi.

§ 40.
Pravice, ki pristojajo delojemalcem na podlagi
določil §§ 8, izvzemši zadnji stavek, 9, 10, zadnji od
stavek, 12, 14, odstavek 2, 15, 16, 17, odstavek 1 do
4, 18, 19, odstavek 2, 20, odstavek 2 do 4, 21 do 24,
29, 30, odstavek 2 do 4, 31, odstavek 1 in 2, 34,
35, 37 do 39, se ne morejo s službeno pogodbo niti
razveljaviti niti omejiti.
Pristojnost obrtnega sodišča.

§ 41.
Za spore iz službenih razmerij, ki so v tem za
konu uravnana, so pristojna obrtna sodišča, če se na
delodajalčevo podjetje uporablja obrtni red.
Razmerje do drugih zakonov.

§ 42.
V kolikor ta zakon ne določuje kaj drugega, se
na službena razmerja, ki so v tem zakonu uravnana,
uporabljajo predpisi občnega državljanskega prava o
službeni in mezdni pogodbi.
Istotako ostanejo, v kolikor ta zakon ne določuje
kaj drugega, predpisi obrtnega reda izvzemši §§ 72,
77, 80 do 80 Z, 81, 84, 85 za v tem zakonu urejena
službena razmerja, na katera se uporablja obrtni zakon,
v veljavi.
Člen II.

Po zaslišanju korporacij, ki so po zakonu pokli
cane zastopati vpoštevne koristi (trgovske in obrtniške
zbornice, odvetniške, notarske zbornice itd.), se lahko
vpoštevajoč vrsto podjetja in potrebščine prebivalstva
naredbenim potom določi, da se morajo predpisi obrt
nega reda o nedeljskem počitku in delovnem času pri
merno uporabljati na službena razmerja, ki so v tem
zakonu urejena in niso podvržena obrtnemu redu.
Nadzorstvo, ako se s tem in s §§ 18 in 39 tega
zakona utemeljene obveznosti drže, se lahko nared
benim potom izroči obrtnim nadzornikom v zmislu
zakona z dne 17. junija 1883, drž. zak. št. 117.

Natančneje določbe o kompetenci in o pravicah
oblasti za sprejem ovadb in za kaznovanje prestopkov,
in sicer v okviru določil § 133 obrt. reda, kakor tudi
o dopustnih pravnih lekih, se imajo naredbenim potom
izdati.
Člen III.
Določila tega zakona je uporabljati na službena
razmerja, ki obstoje ob času, ko zadobi veljavo.
§§ 28, 29, 32 in 34 ni uporabljati, če se je slu
žbeno razmerje, predno je zadobil ta zakon veljavo,
predčasno razvezalo.

Člen IV.
Ta zakon stopi z dnevom, ki ga določi pravo
sodno ministrstvo potom naredbe, najkasneje 1. ja
nuarja 1911 v veljavo.
Člen V.
Ta zakon izvršiti, je naročeno pravosodnemu,
trgovskemu in ministru za notranje stvari.

Praktiška geologija.*)
Dr. Karel Hinterlechner (Dunaj).
(Dalje.)

Čista voda vstopa tu spodaj v aparat; torej po
dobno, kakor kaže to slika 30. Ravno tam so primerne
priprave, da odstranijo pridobljeno snov. Notranji klin
je uravnan po zunanjem; s pomočjo kolesc, ki jih je
videti v sliki zgoraj, na vertikalnem vijakovem vretenu
ga premaknejo po potrebi več ali manj v zunanji klin.
Lesene dele narede navadno na mestu, kjer rabijo
ta stroj ; cevi in vse železno orodje je treba prirediti
kakor zahtevajo razmere.
V lutnicah se vrši klasiranje na sledeči način. Po
žlebu priteče (v sliki od leve strani) goščava v lutnice
in sicer med oba klina. Čista voda, ki prihaja od
spodaj, zato bi jo imenoval p od vod a (Unterwasser
strom), in sicer tudi med klina, učinkuje ravno v istem
zmislu kakor smo navedli o njej pri lijakih. Tu so
razmere le še v toliko ugodnejše, ker njeno množico
in s tem njeno silo mnogo lažje reguliramo Od tega.
in od razdaljenosti obeh klinov med seboj je pa od
visno, kako velika zrna se sesedajo v posameznih
lutnicah. V prvi pade pri navadni razvrstitvi najdebe
lejši v poslednji najfinejši materijah Distanco obeh
klinov iste lutnice regulirajo zato, ker se odteče go*) Popravki v št. 1. Str. 4. vrsta 21. od spodaj: ovajajo
mesto svajajo; — str. 5. (leva polovica) 1. in 2. vrsta od spodaj:
pokrit; ta stena mesto pokrit, tastena; — (desna polovica) 6. vrsta
od zgoraj: je vodoravno pritrjeno mesto je pritrjeno; — 21. vrsta
od spodaj: na ki ga mesto ki ga; — 16. vrsta: sprednji mesto
spodnji; — 10. vrsta: trenotkov; takoj, mesto trenotkov takoj;
str. 6. (desna polovica) 12. vrsta od zgoraj črtaj : torej podobno,
kakor kakor kaže slika 30; — 12. od spodaj: dotokih mesto dotikih.
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ščava iz posamezne lutnice tem hitreje, čim ožja
je špranja, ki jo pasira; čim hitreje teče goščava, v
istem razmerju so pa drobci večji, ki se sesedajo v
v dotični lutnici. Iz navedenega je šamoposebi raz
vidno, kako prednost imajo lutnice pred lijaki : pri
prvih reguliramo vse poljubno in po potrebi, pri lijakih
pa to ni mogoče ali pa vsaj ne v toliki meri.
Pri sistemu, ki sestoji iz več lutnic, se odteče
goščava, ki zapušča kako lutnico v sosednjo, kjer so
pa razmere za dotok voda različne od prejšnjih. Zato se
sesede v raznih lutnicah po velikosti zrn različen
material. Pripomnimo naj le še enkrat, da so tudi tu
približno enako velika zrna po svoji naravi
različna. V poslednjem oziru ločimo posamezne rude
drugo od druge in od brezrudne snovi šele na splahalnikih, ki jih danes opisujemo.
3. Splahalniki*) služijo v bistvu takole. Go
ščavo, ki je iz (razmeroma) enako velikih substancielno pa različnih zrn, vlijemo na plošče sem spadajočih
strojev, kojih oba glavna sistema hočemo pozneje nekaj
natančneje opisati. Go
ščava tvori vedno le
tenko plastna nekoliko
nagnjeni podlagi, ki ne
sme biti pregladka. Na
goščavo napeljejo po
tem čiste vode. Po
slednja ne teče niti na
istem mestu vsepovsod
enako hitro. Vrhno
plast vode bi primerjal
Slika
vrhnim listom knjige,
ki leži na mizi, spodnjo pa njenim spodnjim. V knjigi se
tarejo vrhne njene partije druga ob drugo, če jo pri
tisnemo primerno od strani, spodnji listi pa med
seboj in vrhu tega še ob podlago. Zato je trenje spodaj
silnejše nego zgoraj. Podobne razmere so tudi v (či
stem) vodnem toku. Vrhne partije vodnega toka se pa
gibljejo ravno zato hitreje od spodnjih.

Za razumevanje vsega sledečega procesa moramo
vpoštevati dalje nastopno. Ako klasiramo še tako ri
gorozno, niso posamezna zrna iz istega lijaka ali iz
iste lutnice vendar nikoli absolutno enako ve
lika. Brezrudna snov je vedno lažja in zato
večja od rud(e) iz istega lijaka oziroma iz iste lut
nice. Vsled tega štrle brezrudne snovi, tudi če so
navidezno še tako majhne, vsaj deloma v one partije
vodnega toka, ki se ne tarejo ob podlago in jih tudi
ne ovirajo težka rudna zrna. Vodne spodnje plasti, ki
učinkujejo na rudo, pa vplivajo lokomotorično tudi
na brezrudno snov, to se pravi te vodne partije
stremé tudi po tem, da bi odplavile brezrudni mate
*) Glej sliki 32 in 33.
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rial. Na poslednjo snov učinkuje torej več vode
nego na rudo; vsled tega je pa le naravno, da jo od
vede preje v smeri svojega odtoka nego specifično
težje in manjše oziroma ravno ker manjša rudske
elemente. V principu velja vse navedeno tudi za re
lativno enako velika zrna raznih rud; absolutno
namreč tudi ta niso nikoli enako velika.
Kar odplavi voda rude obenem z odstranitvijo
brezrudne snovi, vse to mora zopet nazaj v lijake ali
lutnice, kjer se postopa s tem materialom prav tako,
kakor smo že navedli v 1. štev. tega letnika. To velja
seveda le tedaj, če ne resigniramo na pridobitev dotičnega drobiža.
a) Podolgast splahalnik ali kratko splahalnik nam predstavlja slika 32.
Pri tem sistemu je plošča 4oglata. Zgoraj je po
krita z linolejem, ki ima podolgem brazde.
Priprava, ki jo je videti v sliki na levi strani,
poleg plošče na tleh — to stran imenujejo vzglavje,
ker leži tu deska višje nego na nasprotnem koncu —
giblje skicirano desko
.sunkoma gori in doli,
da se vsled tega vedno
trese.
Ob vzglavju je vi
deti nad desko na za
dnji strojevi strani mal
žlebič, iz katerega se
doceja goščava.
Na isti strani se
nahaja dalje dolga cev,
32.
ki dovaja na ploščo
čiste vodé. Ob spodnjem koncu deske, ki ga
nazivljejo vznožje, je videti še 3 cevi; vse so
obrnjene proti vzglavju. Te dovajajo tudi čiste vode;
vse tri so premične. S primernimi pripravami spremene
po potrebi množico dotekajoče se čiste vode. Vsled
teh konstrukcij lahko regulirajo ves proces v vsakem
oziru poljubno.
Kadar deluje ta stroj pravilno, se premika ves
brezrudni material, ki je v goščavi, preko splahalnika
proti njegovemu sprednjemu robu; torej preko brazd.
Nasprotno se pomikajo rude proti vznožju, ter se lo
čijo med seboj po specifični teži. Prhe (cevi) v vznožju
jih potem definitivno separirajo in sicer zelo strogo.
Posamezne snovi se pricede ob obeh robeh v žlebe ;
ako je več različnih rud, se odteka vsaka v poseben
predal v žlebu.
Delo je pri tem splahalniku tako enostavno, če
se doteka goščava redno, da zadostuje za štiri stroje
ena sama oseba, ki jih nadzoruje.
Navedeni stroji (iz F. Kruppove tovarne) otrebijo
v eni uri po 200—600 kg mineralne zmesi : to zavisi
namreč precej od narave rud in brezrudne snovi. Moč,
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ki mora biti na razpolago za vsak stroj, odgo
varja V2 do 3/4 konjske sile. Na minuto se porabi
čiste vode po 12—15 oziroma 20—40 litrov.
b) Okrogli splahalnik nam predočujeta
sliki 33 in 34*) V bistvu razlikujemo namreč tu
2 tipa. Pri enem je plošča, ki je proti robu ali
paprotisvoji sredini nekoliko nagnjena, prem ičn a
in se vrti okoli svoje vertikalne osi ; v tem slučaju
so vse cevi, ki dovajajo čiste vodé, nepremično
pritrjene. Nasprotno je pri drugem tipu; plošča
se tu ne premika, pač pa cevi. Naša slika 33
nam kaže okrogel, premičen, 34. pa nepre
mičen splahalnik.
Premer plošče, koliko je nagnjena in kako
hitro se naj vrti (oziroma cevi pri nepremičnem
splahalniku), vse to zavisi od materiala, ki ga trebijo
na kakem splahalniku. Razen plošče same, ki jo
zgrade iz cementa in sicer na mestu, kjer bo stal
splahalnik, jelvse drugo iz železja. Vsa čista voda
se doteka na premični stroj po debeli, obroču podobni
cevi nad ploščo ; izstopa nasprotno po 3 radialnih
ceveh in po eni spiralno zaviti.
Goščava se pricedi po žlebu, ki visi nad
ploščo in obenem pod ravno omenjeno obročasto
zavito cevjo. Otrebljene rude se zbirajo — vsaka
posebej in ločeno od brezrudne snovi — v nepre
mičnem žlebu, ki stoji pod ploščinim robom na
zemlji. Ta žleb naredé navadno iz lesa in sicer kar na
mestu vporabe.Tovarnepa izdelujejo sicer tudi železne.
Pri nepremičnih sem spadajočih strojih (slika 34)
leži plošča, ki je tudi iz cementa, na temelju, ki je iz
iste snovi. Mesto plošče se tu vrte v horizontalni
ravnini vse cevi okoli središča. Mesto enega sa
mega žleba, ki je razdeljen v več predalov in ki leže
drug poleg drugega, jih je tu ob ploščinem robu več,
da se torej odteka vsaka snow svojposeben žleb.
Vsi so razvrščeni koncentrično okoli Strojevega središča.
Stroje obeh omenjenih tipov izdelujejo v večih
dimenzijah. Z ozirom na izdelke tvrdke F. Krupp
naj navedemo, kar se tega in še nekaj drugih stvari
tiče, nastopno.
Premični, okrogli splahalniki.
Velikost ....
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.......................... štev.

Premer plošče v metrih...................

1

2

3

4

5

6

Za obrat približno potrebnih konj
skih sil...........................................

1 /s

'Iv

“/«

Poraba vode v l.trih, na minuto . .

100—120

130—150

150-175

Otrebi na uro približno kg (odvisno
od narave snovi in od finosti zrn)
z ozirom na pre
mer ...................
višina debele cevi
Prostora
nad ploščo (sl. 33)
rabi stroj
vsa strojeva višina
navadno* . .

250-400

350—500

400—600

4-2 m

5-2 m

6*2 m

0-9 m

0-9 m

1-— m

štiri metre
lili

*) Slika 34 nam ni došla.

Uredništvo.

Slika 33.

Nepremični, okrogli splahalnik i.
Velikost. .

1

2

3

4

5

Premer plošče v metrih . . .

6

7

S

9

10

Približna raba konjskih sil

Va

3/<.

1

11/4

11/2

Približna raba čiste vodé na
minuto, v litrih...................

140—160 160—180 180-200 200—220 220—250

Delo na uro (približno) v kg
(odvisno od narave snovi in
njene drobnosti* ) . . . .

500—600 600-700 700-800 800-1000 900-1100

Za ves
stroj se
rabi pro
stora v
metrih

ves premer . .

7*5

8-5

9-5

105

11-5

višina, kjer pri
teče goščava
inad zemljo) .

1-55

1-55

1-6

1-65

1-65

Edina priprava, ki jo naj še omenimo, predno
zapustimo to snov definitivno, so probirska koritca ali p. žlebiči (Sichertröge), ki so najenostav
nejši splahalniki sploh. Po svoji obliki so plitvi žle
biči, koritca ali nekake podolgaste ponve, ki služijo
le pri ročnem obratu in sicer takole.
V koritce nasujejo zdrobljeno snov, navadno
pesek, ki ima v sebi željeno rudo; obenem zajamejo
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nekaj vode. To zibljejo potem na tak način, da odteče {
bilanca VI.
voda v eno stran hitro, na drugo pa počasi. Pri
1. aktiva . K 1,500.000.—
K
II. pasiva.........................
400.000.—
hitrem gibanju potegne voda za seboj vsako pot nekaj
III. vloga:
brezrudne snovi. Vsled tega se zbere ta material ves
1. delniški kapital K 1,000.000.—
2. rezervni fond
„
20.000=—
» 1,020.000.—
na eni strani. Ruda obleži na žlebovem dnu in sicer
80.000.—
VI. dobiček.........................
na eni strani, kamor pusté vodo počasi odteči. Da to
K 1,500.000.—
K 1,500.000.—
pospešijo, udarjajo spodaj na to pripravo.
Tega orodja so se posluževali že prvi rudosledci
Rezervni fond se torej nahaja na desni strani
v davni preteklosti. — Ako se prav spominjamo, je
bilance
— v uveljavljeni bilančni obliki med pasivi.
videti neko zgodovinsko probirsko koritce v Ljubljani
Rezerva
pa nikakor ni kak dolg družbe, ampak nav dež. muzeju v mineraloški zbirki. Nekdaj je bilo
daljna
vloga,
ki znači ojačenje delniškega kapitala,
vsaj tam, in sicer v parterju (na desno od glavnega
kreditne baze. To je isto kakor pri kaki tvrdki, kjer
vhoda) v dvorani na oglu.
(Dalje prih.)
podjetnik ne vzame dobiček iz podjetja, temveč ga
pusti v pomnožitev kapitala naloženega v trgovini. Če
je
taka pomnožitev nepotrebna, ker izhaja trgovina
Razumevanje bilanc.
dodobrega z dosedanjim kapitalom, potem vzame po
Piše Oton Schmidt.
djetnik celoten ali del dobička iz tekočih sredstev, in
ga naloži v efektih ali kakorsibodi. Ravno tako je pri
lil. Aktiva in pasiva.
delniških družbah.
V zadnjih letih so se marsikatere bilance v na
„Rezervni fond, to je fond, ki ga ni,“ se čuje
vedeni smeri zboljšale. Zboljšanje pa se ni vršilo te pogosto, in to spričuje popolno nepoznanje tvarin.
meljito in konsekventno; mesto „debet“ in „kredit“ ali Rezervni fond ali zaklad nastane prvič vsled neizčrpa
enakovrednega izraza napisali smo na levo pročelje nega dela čistega dobička, torej mora znesek tičati v
„Aktiva“ na desno pa „Pasiva“ in s tem smo srečno podjetju, drugič vsled izdaje delnic nad pari t. j. nad
prišli z dežja pod kap, kajti predstavljanje bilančnega sto, n. pr. po 110.— in teh 10 odstotkov se vplačuje
konta z „dati“ in „dobiti“ „na“ in „per“ in z onimi 100%, torej tiče v podjetju. Včasih — tretjič
z vsakojakim priimkom „konto“ je na sebi bolj ko — nastane rezervni zaklad vsled nadaljnih vplačil, ki
rektno kakor pročeljni napis „Aktiva“ in „Pasiva“, se jih naloži delničarjem, ki pa ne povišujejo delniški
kar takoj razložim.
kapital. Taka vplačila romajo v blagajno in se priVideli smo, da prisili oblika kontov vpisovanje poznajo rezervnemu zakladu. Ako tedaj kako podjetje
vseh pasiv na desno stran. Tukaj pa se nahaja doseže izredno visok dobiček, ustanavlja primerno
tudi vloga ali delniški kapital, ki sigurno ni nikak močan rezervni zaklad in razpolaga z višjimi tekočimi
pasivum, nikak družben dolg. To dejstvo razlaga se sredstvi nego jih zahteva podjetjin obrat, potem si
po večini popolnoma napačno. Delničarji nimajo s svo nabavi efektnih vrednosti, ali se pa kapital drugače
jimi delnicami nikake terjatve do družbe in v naloži. Rezervni zaklad pa je prav brez
slučaju konkurza tudi nobenemu delničarju ne bo dvoma tukaj in se izkazuje na desni strani bilance.
prišlo na misel, priglasiti takšno terjatev.
Ako se izkaže ob priliki sklepanja izguba, potem
Nadalje najdemo dobiček med pasivi, dočim je le-ta vsled dvostavne računske oblike takorekoč po
ni ta nikak družbin dolg, še manj kakor delniški ka tisnjena nal ev o strant. j., med aktiva. Komu pa bi se
pital ali vloga. Del dobička se razdeli delničarjem t. j. zdelo, da je prenos izgube aktivum, del premoženja!
dividenda, drugi del se ne razdeli, ampak pridrži '
Izguba se mora kriti iz rezervnega zaklada, v ko
v svrho ojačenja družbe; tako nastane rezerva likor le-ta zadošča. Rezervni zaklad se vsled tega
ali rezervni fond. Rezervni prihranki se ustanav zmanjša in lahko tudi popolnoma izgine iz bilance.
ljajo, da se družba lahko v nerodovitnih letih nanje Uporabljanje rezervnega zaklada v pokritje izgube je
opre. Ustanavljanje takih prihrankov je postavno obligatorično t. j., da imajo delničarji pravico za
predpisano i. s. se mora od letnega dobička menda htevati, da se zaklad tako uporablja. Kakor rečeno je
najmanj dvajsetinko v to svrho porabiti i. s. toliko osnavljanje rezerv postavno predpisano; delničarji pa
časa, da doseže rezervni fond deseti, ali v družbeni imajo pravico, poleg postavno predpisanih rezerv osnavpogodbi določeni višji del temeljnega kapitala. Vsled ljati še nadaljne rezerve, druge zaklade, ki jih imenu
tega govorimo o postavnem rezervnem fondu. Vze jejo prostovoljne ali specialne rezerve. Pač
mimo k bilanci V., da se je iz prebitkov prošlega leta po namenu takih rezerv jih imenujejo n. pr. „posebni
v to določilo 20.000 kron, in potem pridemo do na zaklad za izvanredne izgube“ pri pivovarnah in ne
slednje oblike:
premičninskih društvih „zaklad imobilij“
za izgube
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pri prodaji imobilij (gospodarstvo), potem „fond za
spopolnitev dividend“, da ostane dividenda in s tem
kurz delnic kolikor mogoče na eni in isti višini. Vsi
ti fondi se nahajajo seveda na desni strani bilance.
Pogosto se pripeti, da ostane nekaj dividend ne
izplačanih. Dotični zneski tvorijo del resničnega dolga
družbe, vsled česar se jih mora navesti med pasiva.
Videli smo torej, da se nahajajo v običajnih bi
lancah med aktivi zneski, ki ne tvorijo nikakega po
sestva, med pasivi pa taki, ki nikakor ne značijo dolga.
Navadno se nahaja med pasivi že v prvi vrsti delniški
kapital, kakor bi bil le-ta prvi in poglavitni dolg družbe.
Potem slede hipoteke, obligacije, dolgovi pri bankah
in liferantih, akcepti v prometu, postavno predpisani
rezervni zaklad, izvanredni rezervni zaklad, ponovni
fondi, zaostale obresti, neizplačane dividende, odpisi
i. dr. — vse v največji mešanici in pod naslovom
„pasiva“. Ni čudno, če se tu kdo ne izpozna in mu
bilanca nikakor ne gre v glavo. Stojimo pred presenet
ljivim dejstvom, da od vseh neštevilnih bilanc, ki se
jih vsakoletno obelodani, morda niti ena ne odgo
varja logiki. Za veščaka naj je to vseeno, dočim je
za druge delničarje, katerih število gre v tisoče, nujno
potrebno, da pride v to zmešnjavo več luči in
jasnosti.
Kako lahko se to doseže s stvarno, logično ure
jeno sestavo premoženjskih delov delniške družbe! Celo
postava vsebuje neko dokaj opazljivo nejasnost, ker
zahteva uvrstitev delniškega kapitala in pa vseh re
zervnih in ponovnih zakladov med pasiva. Vsled
tega smatra torej celo sodna praksa delniški kapital za
družbeni dolg in zgodilo se je že, da se je nad
delniško družbo proglasil konkurz, ker premoženje ni
krilo dolgov. Med dolgovi pa se je nahajal tudi del
niški kapital!
Posebno zneski na desni strani so torej, ki si
jih moramo dodobrega ogledati. Nikoli pa se ne bo
demo motili, ako si predočimo, da se nahajajo na
desni strani pasiva, vloge in pa dobiček. V
VI. bilanci izraženi način dobi tedaj naslednjo obliko:

bilanca VII.
I. Aktiva.
Nepremičnine.
Stroji.
Mobilije.
Sodi.
Vozovi, konji.
Blagajna.

-Menice.
'Terjatve.
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II. Pasiva.
Hipoteke.
Dolg pri banki.
„
„ upnikih.
Akcepti v prometu.
Zaostale obresti.
Neizplačane dividende.
lil. Vloge.
Delniški kapital.
Postavno predpisani zaklad
Izvanredni zakladi.

IV. Dobiček.
Prenos dobička iz prejšnjega
leta.
Prebitek v minulem letu.
(Dalje prih.)

Kaj mora obrtnik vedeti o obrtnih in
davčnih predpisih?
Spisal V Žun.
(Dalje.)

Obrtna pravica se v splošnem razteza na občino,
kjer je obratovališče dotičnega obrta, vendar sme obrtnik
izven svoje občine:
1. pošiljati naročene izdelke, svoje izdelke tudi
v komisijo dajati pri drugih opravičenih obrtnikih
in povsod opravljati naročena dela;
2. iskati osebno ali pa po svojih poobla
ščencih (trgovskih potnikih) naročil za blago,
toda samo pri trgovcih, tovarnarjih, obrtnikih in sploh
pri takih osebah, ki uporabljajo v svojem obrtu tako
blago, kakršno se ponuja; pri tem ne smejo, razen
na semnjih, seboj imeti nikakršnega blaga na prodaj,
ampak samo vzorce.
Pri zasebnikih se smejo oglasiti obrtniki za
naročila le tedaj, če so bili pismeno vto pozvani
in se jim je označilo blago, katero se potrebuje.
Le izdelovalci ur, zlatnine in srebrnine, vele
trgovci s temi stvarmi, potem trgovci z biseri in dra
gimi kameni in njihovi pooblaščenci smejo na svojih
opravilnih potovanjih za prodajo s seboj nositi tudi
blago, toda to blago se sme oddajati le upravičenim
preku pcem.
3. Vsak obrtnik ima pravico hoditi na semnje in
tam prodajati ne samo svoje izdelke, temveč vsak
predmet, ki je sploh dopuščen po kakovosti semnja.
Blago pa, čigar prodaja je vezana na koncesijo, smejo
tudi na semnjih na prodaj ponujati samo obrtniki, ki
imajo dotično koncesijo.
Na velikih semnjih je praviloma dopuščeno pro
dajati vsako blago, na tedenskih semnjih se pa smejo
prodajati živila in sirovine, gospodarsko in poljsko
orodje, izdelki, ki spadajo k postranskim v deželi na
vadnim opravilom kmetov iz okolice, in prosti pred
meti vsakdanjega potroška, toda v dotični občini
stanujoči obrtniki smejo na takih semnjih proda
jati tudi druge predmete svojega obrta in se
zato posluževati tržnih kolib in šotorov.
Vsem sejmarjem gredo v obratu njihovih sej
marskih opravil enake pravice; občine smejo zahtevati
le nadomestke za prepuščeni prostor, rabljene kolibe
in orodje, sicer pa sejmarjev ne smejo obložiti z no
benimi drugimi davščinami.
Krošnjariti od kraja do kraja ter prodajati in
ponujati blago od hiše od hiše smejo le osebe, ki imajo
krošnjarske bukvice, vendar pa sme obrtna ob
last v posebnih slučajih malim obrtnikom dovoliti po
nujanje lastnih izdelkov od hiše do hiše v domači
občini (n. pr. pekom). V ta namen se izdajajo posebne
uradne poverilnice.
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Vsak obrtnik sme svoj obrt vršiti po namest
niku (poslovodji) ali ga pa dati v zakup. Dopu
ščeno pa ni, da bi se dajal obrt v podzakup, t. j. da
bi ga zakupnik zopet komu drugemu dal v zakup.
Namestnik ali zakupnik mora vselej tako kakor obrtnik
sam imeti lastnosti, potrebne za samostojno izvrševanje
dotičnega obrta. Zato mora obrtnik pri svobodnih in
rokodelskih obrtih namestnika ali zakupnika naznaniti
obrtni oblasti, pri dopuščenih obrtih pa si pridobiti
odobrilo obrtnega oblastva. Če obrtnik umrje, mora
dedič ali legatar zglasiti obrt na svoje ime, ako ga
hoče nadalje izvrševati. Istotako se mora obrt na novo
zglasiti, če ga kdo med živimi prevzame od drugega.
Ako je obrt koncesijoniran, treba je v obeh slučajih
nove koncesije.

Vendar se sme po smrti obrtnika koncesijonirani
ali rokodelski obrt, pri katerem je treba izkazati us
posobljenost, nadaljevati na račun vdove ali
nedoletnih otrok (vnukov), samo da se nadalje
vanje obrta naznani pri pristojnem okrajnem glavarstvu
ozir. mestnem magistratu.
Kolek za
l K

C. kr. okrajnemu glavarstvu

v Sežani.

Marija Štrekelj
v Divači št. 15

A
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zglaša nadaljevanje gostil
niškega obrta po svojem
umrlem možu.

Moj mož Ivan Štrekelj je izvrševal v hiši
št. 15 v Divači gostilniški obrt z vsemi pravicami,
kakor kaže priložena koncesija A.
Ker je pa moj mož dne 12. aprila t. I. umrl,
in mislim jaz nadaljevati gostilniški obrt v ime
novani hiši, prosim, da c. kr. okrajno glavarstvo
to nadaljevanje obrta vzame na znanje.
V Divači, dne 18. aprila 1909.

Marija Štrekelj.
Večinoma smejo obrtniki prostovoljno opustiti
svoj obrt, kadar hočejo, samo obvestiti morajo o tem
obrtno oblast in svojemu obvestilu priložiti obrtni list
ali koncesijo. Kjer je mestni magistrat (mestni svet)
obrtna oblast (v Ljubljani, Celju, Mariboru itd.), mora
se opustitev obrta zglasiti tudi pri davčni oblasti (davčni
administraciji ozir. okrajnem glavarstvu), ako se želi
izbris pridobninskega davka, drugod pa zadostuje eno
naznanilo na okrajno glavarstvo, v katerem se pa mora
obenem dostaviti, da se prosi za izbris občne pridobnine (patenta).

C. kr. okrajnemu glavarstvu
v Beljaku.
A

Kleparski obrt, ki sem ga po priloženem
obrtnem listu A izvrševal v Vogličah št. 15, sem
popolnoma in stalno opustil in prosim :
C. kr. okrajno glavarstvo blagovoli vzeti to
opustitev na znanje in mi izbrisati občno pridobnino.

V Vogličah, dne 22. maja 1909.
Fran Ješe,
kleparski mojster.

Taka odglasitev se lahko da tudi ustno na za
pisnik pri okrajnem glavarstvu (mestnem magistratu).
Peki, mesarji, dimnikarji, trebilci po kanalih in
prevozniki ljudi ne smejo enkrat začetega dela ustaviti,
kadar se jim zdi, temveč morajo, če nameravajo pre
stati z delom, to štiri tedne poprej naznaniti obrtni
oblasti. Zlatarji in srebrarji se morajo razen tega v 8
dneh zglasiti pri kontrolnem uradu in mu obenem
vrniti punce.
Tudi obrtna oblast sama sme vzeti obrtno pra
vico in sicer:
1. kadar se pozneje uveri, da obrtnik že izpočetka
ni imel ali še nima zakonite sposobnosti za samostojno
obrto vanje;
2. pri nekaterih koncesijoniranih obrtih, če se
niso pričeli v 6 mesecih, ali pri prevažanju oseb, v 2
mesecih potem, ko se je koncesija podelila, ali se pa
toliko časa ni izvrševala;
3. kadar je obrtnik zakrivil težak prestopek proti
obrtnemu redu.
§ 6. Razprodaje.
(Zakon z dne 16. jan. 1895, št. 26. drž. zak.)

Veletrgovci, to so taki trgovci, ki svoje blago
prodajajo le drugim trgovcem, ne pa na drobno, smejo
razprodati svoje blago, kadar jim ljubo. Če pa hoče
kak trgovec, ki prodaja blago na drobno, z razpro
dajo popolnoma izprazniti svojo zalogo in tako svoj
obrt opustiti, mora za to pismeno prositi obrtno oblast
(okrajno glavarstvo ozir. mestni magistrat).
Taka prošnja mora obsegati te-le podatke:
1. oznamenilo blaga, katero se misli razprodajati,
po njega množini in svojstvu;
2. natančno določilo stojališča, kjer se bo raz
prodaja vršila;
3. čas, dokler bo razprodaja trajala;
4. osebe, katerih lastnina je blago, ki se razpro
daja, dalje one osebe, ki razprodajajo ;
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5. razloge, vsled katerih se mora razprodaja iz
vršiti (če n. pr. imetnik obrta umre, če trgovina preide
na novega posestnika itd.)
Kolek za
1 K

C. kr. okrajnemu glavarstvu

v Celovcu.

Miha Obilčnik
v Škofičah št. 25

A

B

prosi za dovoljenje javne
razprodaje svoje zaloge
blaga.

Po obrtnem listu A izvršujem v Škofičah
št. 25 trgovino z mešanim blagom. Vsled po
sebnih rodbinskih razmer sem prisiljen preseliti se
v Borovlje in tukaj opustiti svojo trgovino. Ker
bi pa blaga, ki je posamezno zaznamovano v
priloženem zaznamku B, v doglednem času ne
mogel prodati, želel bi svojo zalogo izprazniti
potom javne razprodaje. Za to bi rabil 3 tedne
in bi razprodajo vodil moj pomočnik Janez Ražun
v moji sedanji prodajalni.
C. kr. okrajno glavarstvo zato prosim, da
mi dovoli razprodajo v zaznamku B označenega
blaga v dobi od 1. do 21. avgusta t. 1.
V Škofičah, dne 15. junija 1909.
Miha Obilčnik.

Taka prošnja se mora rešiti najkasneje v 30 dneh.
Za razprodajo sme obrtna oblast dovoliti kvečjemu
dobo treh mesecev.
Prestopki zoper to postavo se kaznujejo po
„Obrtnem redu“.

§ 7. Obrtno pomožno osobje.

Po „Obrtnem redu“ se prištevajo k pomožnemu
osobju :
a) pomočniki (trgovski pomočniki, pomagači, nata
karji, vozniki pri vozarskem obrtu i. e.);
b) tovarniški delavci;
c) vajenci (učenci);
d) tiste osebe, ki se porabljajo pri obrtu za nižja
pomožna dela (sluge v trgovinah itd.)
Ne spadajo pa sem osebe, ki so nastavljene za
višja dela redoma proti letni ali mesečni plači, kakor
poslovodje, mehaniki, faktorji, knjigovodje, blagajniki,
ekspedijenti, risarji, kemiki itd., ravnotako ne spadajo
sem posli.
Obrtno pomožno osobje se sprejema na podlagi
delavne pogodbe, ki se sme splošno napraviti s
svobodnim dogovorom med delodajalcem in
delojemalcem, v kolikor niso temu napoti postavni
predpisi, o katerih bomo govorili v tem poglavju.
Zlasti se more tudi svobodno dogovoriti čas plačevanja
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mezde in odpovedni rok; ako se v tem oziru ni nič
dogovorilo, se mezda plačuje na teden in velja štiri
najstdnevni odpovedni rok, vendar smejo pomožni de
lavci, ki delajo po kosu ali v akordu, izstopiti iz
službe šele tedaj, ako so redno dovršili prevzeto delo.
Posebne določbe veljajo za sprejemanje vajencev,
o katerih bomo govorili v prihodnjem poglavju.
Delodajalci morajo pri sklepanju pismene ali
ustne pogodbe gledati na to, da ima vsak pomožni
delavec potrebne izkaze, to so pri trgovskem pomožnem
osobju po oblastvu vidirana izpričevala prej
šnjih delodajalcev, pri vseh drugih pomožnih delavcih
pa delavske knjižice, ki jih izdajajo kolka prosto
županstva bivališča prosilcev. Pri mladostnih pomožnih
delavcih je za izdajo delavskih knjižic treba očetovega
ali varuhovega privoljenja; otroci pod 12. letom se
sploh ne smejo porabiti za redno obrtno delo.
Glavni dolžnosti imetnika kakega obrta obstojita
v tem, da izplačuje pogojeno mezdo (plačo) in
se ravna po predpisih o delavskem varstvu (to
so določbe za varstvo življenja in zdravja de
lavca, omejitve glede uporabe mladostnih
pomožnih delavcev in ženskih oseb, določbe
o nedeljskem in prazniškem počitku in pred
pisi o delavskem zavarovanju).
Imetniki obrta imajo dolžnost, mezde pomožnim
delavcem izplačevati v denarju. Če se je dogovorilo
poprej, lahko tudi delavcem dodeljujejo stanovanje,
kurivo, porabo zemljišča, zdravila in zdravniško pomoč;
kakor tudi orodja in tvarine za izdelke, katere mislijo
napraviti, ter jim to vračunijo ob izplačevanju mezde.
Živež ali redno hrano sme delodajalec na račun
mezde dajati le po ceni, ki ne presega dobavnih
stroškov.
Drugih stvari ne smejo delodajalci na račun
mezde upati svojim delojemalcem, zlasti še ne o p o j n i h
pijač. Tudi se ne sme dogovoriti, da bi pomožni
delavci svoje potrebščine kupovali le v določenih
prodajalnah ali gostilnah.
Vsak imetnik kakega obrta mora skrbeti za to,
da so vse naprave, ki so potrebne za kak obrt v
takem stanju, da ni nevarnosti za življenje ali zdravje
pomožnega osobja. Tudi morajo biti obrtni prostori
dovolj svetli, čisti in zračni. Med delovnimi urami je
dovoliti osobju primerne odmore, ki ne smejo znašati
manj nego poldrugo uro, od katere naj vsaj ena ura
odpade na opoldanski čas.
Glede omejitve v uporabi mladostnih pomožnih
delavcev — to so delavci do izpolnjenega 16. leta
starosti — veljajo te-le določbe.
Otroci pred izpolnjenim dvanajstim letom se ne
smejo uporabljati za redna obrtna dela. (Dalje prih.)
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pogrešali iz Celja in bližnje okolice, so posetili našo prireditev
vedno nam zvesti Savinčani, zastopan je bil Maribor, tudi iz Brežic
Gremijalna bolniška blagajna v Celju. Ker smo opisali in celo iz Bizeljskega so dospeli dragi nam posetniki, društvo
nastop nemških bratcev nasproti slovenskim trgovskim uslužbencem, slov. trg. nastavljencev za Kranjsko v Ljubljani je odposlalo
svoja zastopnika gg. Crnetiča in Kuglerja. Mnogi gg. trgovci in po
ki so po vsej pravici predlagali na ustanovnem občnem zboru, naj
se voli v odbor gremijalne bolniške blagajne tudi tretjina Slovencev, vabljenci, ki se plesa niso mogli udeležiti, so poslali vstopnino in
pere sedaj „Vahtarica" svoje privržence in meče krivdo na Slo preplačila, tudi so nekateri gg. trgovci poslali svojim dobavateljem
vence, da bi bili tudi v ta zavod radi spravili razdor. Nadalje jim vabila, ki so se večinoma odzvali s prispevki. Ker nam še vedno
očita, da se sploh niso hoteli udeleževati zborovanj. Na to bodi , dohajajo prispevki, nam danes o gmotnem uspehu ni mogoče po
„Vahtarici“ in njeni renegatski družbi povedano, da so bili nekateri ročati, kar se zgodi prihodnjič. Vsem pa, ki so pripomogli na ta
sestanki sklicani v „Nemški dom“ ali pa podpisani s „treudeutschem ali oni način k uspehu našega plesa, se tem potom najsrčneje za
hvaljujemo.
Gruss“ ; da se naši ljudje takim vabilom niso mogli odzvati, je
umevno. Nekateri gospodje so res vrnili predzadnja vabila in pri
lepili nanja narodne koleke, a to zato, ker so bili opravičenega
mnenja, da se naj pošiljajo Slovencem vsaj nemško-slovenska va
Slovensko trgovsko društvo v Mariboru.
bila in to tembolj, ako jih pošiljajo ljudje, ki žive izključno od
slovenskega groša. Slovenci gotovo ne silijo v gremijalno blagajno,
III. občni zbor se je vršil dne 6. februarja t. 1. G. pred
nasprotno so pa Nemci ustanovili to blagajno na podlagi prisiljesednik dr. R. Pip uš pozdravi navzoče gospode, se zahvali za
nosti in hočejo vsakega trgovca, ki svojih uslužbencev ne priglasi
obilen obisk ter otvori občni zbor, ko konstatira sklepčnost. Na to
novi blagajni, kaznovati. Seveda brez slovenskih članov ne bi bili
da besedo društvenemu tajniku, ki poroča obširno o delovanju v
mogli izkazati Nemci dovolj udov in ne bi bili dobili svoje bla
preteklem letu. Nadalje poroča g. blagajnik o blagajniškem stanju.
gajne. Prispevki iz slovenske strani so jim že dobro došli,, le Slo
Društvo ima koncem leta premoženja K 79573 v denarju in
vencev se v odbor boje. Pri vsem tem je pa najboljše, da so se
K 406 14 v inventarju, torej skupaj K 120L87, za K 28976 več
prej pametneji nemški trgovski nastavljenci že dolgo časa jezili
kakor v preteklem letu. Računska pregledovalca g. Rop in g. dr.
nad Oechsom in njegovim gospodarstvom in’ da so si ravno iz tega
L. Pivk.o poročata, da sta blagajniške knjige kakor tudi denar
vzroka želeli samostojne blagajne. A sedaj — so se pa Oechsa zbali in
Oechs postane uradnik nove gremijalne blagajne. Čudno je, da se nemški pregledala in našla vse v vzornem redu. Odboru se podeli absolutorij. Novi odbor se je sledeče izvolil: predsednik g. dr. Radoslav
trgovci boje par slovenskih odbornikov in da jim slovenska beseda
Pipuš, odborniki gg. Simon Jagodič, Vilko Berdajs, Vilko
tako smrdi ; ko pa pride slovenski kmet v njih trgovine, mu še
Weixl, Dragotin Jančič, J. Ceriini in Jakob Vezjak. Kot na
nikdar nobeden celjski trgovec ni rekel, da ne zna slovensko. Slo
mestniki gg. Šoštarič, F. Bureš in A. Arnejc. Pregledovalca
venski denar je dober, kaj ne? Na pripravljalnem zborovanju je
računov: gg. F. Rop in dr. L. Pivko. Pri slučajnostih predlaga
bilo tudi slišati, da bode članom na prosto dano, si zdravnike iz
g. Vilko Weixl, da bi se društvo preosnovalo v Slov. trgovsko in
birati po svoji volji, sedaj so pa določili samo nemške zdravnike
obrtno društvo v Mariboru; ter poudarja da bi društvo kot takšno
in s tem zopet pokazali svojo nadvlado in krivico, ki jo dajo čutiti
na vsak način bolje napredovalo, ker bi bilo mogoče le na ta način
Slovencem. Da tiči v tem le sovraštvo, je samoposebi umevno,
organizirati obrtniški stan, ki je. sedaj jako potreben organizacije.
kajti naša zdravnika poseča veliko število nemških rodbin, le za
Da je to tako, se vidi najbolj, kako je v naši okolici od leta do
člane gremijalne bolniške blagajne nistra dobra.
leta vedno manj narodno čutečih obrtnikov, ki pa pristopajo pridno
v nam nasprotna društva. Iz tega je torej razvidno, da je skrajni
*
čas, da se brigamo za obrtni stan, in to je le na ta način mogoče,
Razveljavljena prepoved izdaje reklamnih koledarjev.
ako spremenimo naša pravila v toliko, da imajo obrtniki v društvu
Celjski gremij je na predlog enega ali dveh članov v seji dne
tudi svoje pravice. Ta predlog priporoča tem bolj iz tega vzroka,
29. decembra 1909. sklenil soglasno, da je delitev koledarjev sma
ker še sedaj ne kaže ustanoviti samo „Obrtno društvo". To bode
trati kot nereelno lovenje strank in da se za lelo 1911. koledarji,
mogoče še le potem, ako se naš obrtni stan enkrat v toliko
bodisi brez ali s firmo dotičnega trgovca, ne smejo strankam daro
organizira, da bode imel tudi dovolj narodnih moči. Temu predlogu
vati in se bo za vsak slučaj (torej za vsak koledar) kaznovalo
je bilo nekaj ugovorov, ki so se pa potem umaknili in je bil predlog
onega, ki se ne bi temu sklepu pokoril z zneskom K 20-—. —
o ustanovitvi „Slov. trgovskega in obrtnega društva v Mariboru"
Proti temu sklepu so vložili trgovci protest in se je na podlagi
soglasno sprejet. Odbor je takoj na to spremenil nekatere točke
tega vršil dne 9. t. m. izvanredni občni zbor gremija na katerem
sedanjih pravil, ki so se občnemu zboru prečitana, soglasno sprejela.
je zastopnik obrtne oblasti Ambrožič (vodja celjskega magistrata)
Odbor se pooblasti, da nova pravila takoj predloži namestništvu.
pojasnil, da gremij nima nobene pravice prepovedati izdaje kole
G. Majer, predlaga, da bi se v okolici osnovali majhni odbori,
darja, ker ga ni smatrati kot kako podkupljivo darilo, ampak le za
katerih dolžnost bi bila, organizirati trgovstvo in obrtništvo. Nadalje
dovoljeno reklamo.
predlaga, da bi se med letom priredilo več predavanj in v mesecu
*
vsaj 1 društveni sestanek. Predloga se sprejmeta. G. Bureš po
Razveljavljena prepoved izdaje koledarjev. Rakusch je roča da se trgovski salonski orkester opusti ter se ustanovi
predlagal, naj se sklep prepovedi razveljavi, kar je večina nemških
samostojni godbeni odsek in prosi tem potom tudi od strani društva
in slovenskih trgovcev odobrila — proti temu je bil trgovec Lakič za podporo. Občni zbor se potem zaključi.
— osamljen. Pri vsem tem se je šlo za to, zabraniti slov. trgovcem
reklamo in gremij je dobil za svojo nepostavno prepoved dne
9. t m. pošten pouk. Tako daleč pa menda še vendar ne sega moč
Društvo slov. trgovskih potnikov.
gremija, da bi morda na vsezadnje že napovedal, kaj smejo njegovi
člani obedovati.
Društvo slovenskih trgovskih potnikov je imelo dne
26. decembra 1909 svoj prvi redni občni zbor. Otvoril ga je gosp.
Trgovski ples dne 23. januarja pod pokroviteljstvom gospoda
Vekoslav Dolničar, ki je pozdravil navzoče člane, zastopnike listov
P. Majdiča je prav dobro uspel. Kljub temu, da smo marsikogar
itd. Društvo se ima, kakor vsako novo društvo, boriti z mnogimi

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
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težavami ; velika zapreka je tu poleg drugih tudi ta, da člani niso
stalno v enem kraju. Tajnik g. M. Domicelj je poročal o društvenem
delovanju. Sej je bilo 11. Rešilo se je 159 došlih pisem. Pravno
zastopstvo ima gosp. dr. Švigelj. Umrl je član gosp. H. Stajnko;
v sožalje se navzoči dvignejo raz sedeže. Blagajnik gosp. M. Armič
poroča, da je bilo dohodkov 1187 K, stroškov pa 852 K. Za pri
hodnje leto so dohodki proračunjeni na 1250 K, stroški pa na 552
kron. Članov je sedaj 96 (46 rednih in 50 podpornih). Članarina je
mesečno 2 K. Na predlog revizorjev se da odboru absolutorij. Pri
volitvah so bili na to izvoljeni v odbor sledeči gospodje: pred
sednik M. Dolničar, odborniki M. Armič, L. Borštnik, M. Domicelj,
D. Gaspari, F. Medic, I. Premelč, F. Remic, F. Rojnik, D. Seljak,
R. Sever in D. Sirec; revizorjema pa gospoda G. Brinšek in M.
Tršan. Na to je utemeljeval g. Armič svoj predlog glede ustano
vitve „Zveze“ vseh treh ljubljanskih trgovskih društev, ki se do
besedno glasi : Občni zbor, „Društva slov. trg. potnikov“, dne 26. de
cembra 1909 skleni, da je v principu za to, da se ustanovi „Zveza
slov. trgovskih društev“ in da se izvoli oziroma določi danes tri,
člane našega društva, kateri naj stopijo v dogovor z odborom trg.
društva „Merkur“ in odborom, „Društva slov. trgovskih sotrudnikov“
obe društvi v Ljubljani, da se izve mnenje teh dveh društev,
oziroma, da bi posrtdovali v dosego našega današnjega sklepa.
Predlog je bil sprejet. Zvečer je društvo priredilo v „Narodnem
domu" . plesno veselico, ki je bila prav dobro obiskana in animi
rana. Godbene točke je precizno izvrševala „Slovenska Filharmonija“.

drugimi prišla naslednja vprašanja v razpravo: S kakšnimi sredstvi
se lahko vzbuja razumevanje za tuje dežele? Državno nadzorstvo
javnih in zasebnih trgovskih šol. O fizični vzgoji trgovskih učencev.
O komercijalni izobrazbi učiteljev tujih jezikov na trgovskih šolah.
Stališče politične ekonomije na višjih trgovskih šolah. Poraba skioptikona in kinematografa v pouku na trgovskih šolah. Ozir na teh
nične stroke na višjih trg. šolah. Stališče trgovskih ved na višjih
trgovskih šolah. ■ Ženska v komercijalni praksi in njena strokovna
predizobrazba. Strokovna izobrazba trgovskih nastavljencev. Uva
janje absolventov trgovskih šol v trgovsko prakso. Uspehi dose
danjih mednarodnih gospodarskih tečajev. Trgovska šola kot stro
kovna in izobraževalna šola.
Popolni program kongresa izide
najbrž sredi meseca marca.

Raznoterosti.

Društvene vesti.

Ustanovitev delniških družb 1. 1909. Na Avstrijskem se je
lansko leto ustanovilo 33 delniških družb s 55'421 milijoni kron
delniške glavnice proti 35 družbam s 77'984 milijoni kron glavnice,
ustanovljenih leta 1908. Družb z omejenim jamstvom se je 1909,
ustanovilo 281 (proti 266 leta 1908) s 60 434 milijoni kron glavnice.
Skupaj se je investiralo 193 871 miljonov kron leta 1909.

IX. redni občni zbor slov. trgovskega društva „Merkur“.

*
Novo prosto pristanišče v Trstu. Včeraj 14. t. m. je
trgovinski minister svečano otvoril novo Franc Jožefovo svobodno
luko v Trstu in jo izročil prometu. Nova luka, ki obsega le del
velikega pristanišča, ki se bo v te namene v kratkem adaptiral, je
400 m dolga in ima vsa potrebna poslopja in naprave. Novo
otvorjena luka bo služila zlasti za razvoj indijsko-vzhodnoazijskemu
in severnoameriškemu prometu.
*
Kolinska tovarna razpošilja gg. trgovcem — špeceristom
svoj cenik. Opozarjamo na ta cenik in na „Kolinsko tovarno kavinih primesi v Ljubljani“, ki jo toplo priporočamo.
*
Varstvo znamk na Kitajskem. Kitajska vlada je z ozirom
na to, da se je uvedba zakona v varstvo znamk začasno odložila,
ustanovila pri kitajskih pomorskih carinskih uradih v Šangaju in
Tientsinu posebne oddelke, ki sprejemajo priglasitve varstvenih
znamk., Znamke lahko priglasijo tudi inozemci in tako zglašene
znamke bodo dosegle pravni pomen, ko se uvede zakonito varstvo
znamk v Kini. Priglasitve inozemskih znamk v trgovskem prometu
s Kitajsko so se zelo pomnožile. Avstrijsko-ogrski generalni kon
zulat v Šangaju je pripravljen, izvesti priglašene znamke avstroogrskih interesentov pri pristojni kitajski oblasti. O tozadevnem
postopanju dajo pojasnila trgovske in obrtniške zbornice.
*
Mednarodni kongres za trgovski pouk na Dunaju 1910.
Letošnje leto se vrši imenovani kongres na Dunaju in bodo med

Privzetje alpskih dežel k Lloydovim razpisom. Gene
ralno ravnateljstvo Avstrijskega Lloyda je odredilo, da se bodo
v bodoče pri dobavnih razpisih tudi boljše tvrdke iz zahodnih
kronovin privzele in se nanje oziralo. V ta namen se je uprava
Lloyda obrnila na obrtnopospeševalni urad na Dunaju s prošnjo,
da ji pošlje zaznamek takih tvrdk, ki se bodo v bodoče vabile, da
stavijo ponudbe za Lloydove potrebščine. Ker bo po našem mnenju
obrtnopospeševalni urad sestavil ta zaznamek v sporazumu
s trgovskimi in obrtniškimi zbornicami v alpskih kronovinah, bodo
torej gotovo vse naše boljše tvrdke prišle v poštev.

Dne 23. januarja t. 1. se je vršil v društvenih prostorih deveti
redni občni zbor našega društva, ki ga je otvoril vsled bolezni
predsednika g. ces. svetnika Murnika g. AL L ill e g. Gospod pred
sednik je pozdravil vse navzoče ter se spominjal umrlih članov
Ditricha, Drachslerja in Stajnkota. Ko je konstatiral
sklepčnost občnega zbora, je dal besedo tajniku g. Golobu.
V svojem uvodnem poročilu se je poročevalec dotaknil
važnejših gospodarskih in socialnih pojavov pretečenega leta, ki
so zlasti tudi za slovensko trgovino bili pomembni. Odborovo de
lovanje je bilo preteklo leto jako uspešno. Sej je odbor imel enajst
ne glede na odseke, ki so si podrobno delo med seboj razdelili.
Tajnik je omenjal delovanje redakcijskega odseka, ki je izdal
„Trgovski koledar“ in društveno glasilo, ter učnega odseka, ki je
imel jako dobro obiskan sestanek. Odsek je priredil laški tečaj pod
vodstvom g. dr. Eržena, ki ima jako povoljno in redno obiskujoče
udeležence. Dalje je priredil tri predavanja in sicer je predaval
g. diplom, eksportni akademik M. Tomc o Ameriki in gospodar
skem svetovnem razvoju in gosp. R. Sega o bančni politiki in o
delitvi avstro-ogrske banke. Isti predavatelj je o tem predmetu
predaval tudi članom društvene podružnice v Kranju. Posredo
valnica je imela 957 poslovnih številk ter razposlala 2497 izkazov
prostih služb. Prostih mest je bilo javljenih 234 in za službo je
prosilo 340 interesentov. Posredovalnici je bilo naznanjenih 101 slučaj
kot uspešno posredovanje. Kajpada vsi ne naznanijo tega. Za člane
je bilo posredovanje brezplačno, sicer je pa imela posredovalnica
563 K 50 v. dohodkov. Veselični odsek je priredil izlet čez Orle v
Grosuplje in zabavni večer v „Narodnem domu“.
Društveni pevski zbor je večkrat nastopil. Pel je 2 podoknici
ter sodeloval pri izletih ter pri društvenih prireditvah. Poseben
koncert je priredil povodom otvoritve društvene podružnice v Kranju
ter sprejel in pogostil člane bratskega trgovskega društva „Merkur“
iz Zagreba, ki je prišel v Ljubljano ob „Slavčevi“ 25letnici.
V preteklem letu je pričel svoje poslovanje Podporni
zaklad. Upravljal ga je posebni kuratorij z g. A. Šarabonom
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na čelu. Zakladu so zagotovljeni lepi redni dohodki in ima ta po
trebna in lepa uvedba zasiguran uspeh.

V društveni čitalnici, ki se je pridno obiskovala, je bilo na
razpolago 36 raznih časopisov. Tudi iz bogate knjižnice so se prav
pridno izposojevale knjige.
Tajnik je dalje omenjal ustanovitev prve društvene podruž
nice v Kranju dne 25. julija 1909. Ta je imela 9. januarja 1.1. prvi
občni zbor. Iz poročila na tem zboru povzamemo, da ima podruž
nica dva učna tečaja: za knjigovodstvo in za laščino. Priredila je
tudi eno predavanje. Članov ima 72 in sicer 2 ustanovna, 63 rednih
in 7 podpornih. Podružnica izvršuje svojo nalogo prav uspešno in
je mlademu društvu le čestitati na dosedanjem delovanju.
Slovenski trgovski društvi v Celju in Mariboru sta z našim
društvom v tesni zvezi in je naše glasilo tudi njih glasilo, ki je
dobivajo vsi člani.
V zvezi s pomočniškim , zborom trgovskega gremija in
društvom slov. trgovskih sotrudnikov za Kranjsko je postavilo naše
društvo kandidate za obrtno sodišče, ki so bili od pravih volilnih
opravičencev soglasno izvoljeni.
Marljivi društveni blagajnik g. Jos. Vlach je odšel v Sara
jevo in mu je društvo priredilo v znak njegovih zaslug odhodni
častni večer, ki je pokazal, kako priljubljen je bil v vsej družbi.
Ker je g. Jelačin prodal tovarno za kavine surogate kolinski
tovarni, je društvo sklenilo s to tovarno novo pogodbo, ki zago
tavlja društvenim zakladom stalne dohodke. Poročevalec apelira na
zborovalce, da pridno razpečavajo izdelke te tovarne ter jih povsod
priporočajo, kajti tovarna daje društvu 1200 K letnih prispevkov.
Podpore so nadalje dali: trgovska in obrtniška zbornica
500 K, mestni občinski svet ljubljanski za „Trgovski dom“ 500 K
in gremij trgovcev 400 K. Izreka jim toplo zahvalo.
Društveni člani so imeli 20% popusta v slovenskem gle
dališču in v obeh kinematografih. Članom je bil na razpolago tudi
pravni svet, ki so se ga v prav obilni meri posluževali. Društvo je
preskrbovalo članom tudi prevode dopisov iz tujih jezikov.
Koncem leta je bilo v osrednjem društvu 586 članov in
sicer: 1 častni, 2 ustanovna, 498 rednih in 85 podpornih. Bilo je
tudi še nad 200 naročnikov na „Slov. trgovski Vestnik“, ki izhaja
v nad 900 iztisih in ga dobivajo vsi člani brezplačno.
Tajnikovo poročilo je bilo z burnim odobravanjem sprejeto.
Nato je podal g. H. Kr of ta blagajniško poročilo. Dohodkov
je bilo 14.215 K 96 vin. in sicer članarine 6593 K 50 vin., prodane
knjige 438 K 81 vin., „Trgovski Vestnik“ 1450 K 24 vin., posredo
valnica 446 K 07 vin., podpore 1405 K, podporni zaklad 934 K
76 vin., „Trgovski dom“ 1653 K 64 vin., obresti zakladov 1293 K
94 vin. Stroškov je bilo 6627 K 64 vin. Podporni zaklad znaša zdaj
10.933 K 51 vin., prirastlo mu je v preteklem letu 2820 K 31 vin.
Zaklad za trgovski dom ima 20.567 K 29 vin. premoženja; prirastlo
mu je 3922 K 69 vin. Društvo ima razpoložnine 1485 K 67 vin.
Tudi blagajnikovo poročilo je bilo z velikim odobravanjem
sprejeto.
Pri volitvah so bili na predlog g. Sekula z vsklikom izvoljeni
za predsednika g. cesarski svetnik I. Murnik, za I. podpredsednika
g. A. Li lie g in za II. podpredsednika g. A. Drčar. Za predsednika
društvenega razsodišča je bil izvoljen g. dr. K. Triller. Oba
navzoča podpredsednika sta se zahvalila za izkazano zaupanje ter
obljubila z vso močjo delovati v prospeh društva. Nadalje so bili
v odbor soglasno voljeni iz vrste samostojnih trgovcev gg.: Ivan
Jelačin, Ignacij Kessler, Ivan Kostevc, Karol Meglič in
Andrej Šarabon. Iz vrste sotrudnikov gg. Pavel Fabjani, Franc
Janc, Fran Kovač, Hanuš Krofta, Konrad Lisac, Ignac No
vak, Josip Šelovi n, Josip Tičar, Ljudevit V a š i č in Ivan Volk.
Iz vrste podpornih članov gg.: Fran Golob, dr. Viktor Murnik,
dr. Fran Windischer, kot revizorja pa gg. Ivan Mejač in Avgust
Peruzzi.
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Pri slučajnostih je na prošnjo g. Drčarja g. dr. Win
discher pojasnil razmere glede penzijskega zavoda zasebnih
uslužbencev v Trstu ter govoril o nejasnostih zakona o penzijskem
zavarovanju, katere nejasnosti bo še le judikatura upravnega so
dišča odpravila. Nato je g. predsednik L ill eg z zahvalo za obilno
udeležbo zaključil občni zbor.

*
Kostituiranje odbora. Odbor našega društva se je v seji
dne 30. januarja 1910, kateri je predsedoval društveni pred
sednik gosp. ces. svetnik Ivan Murnik, naslednje kostituiral: za
tajnika je bil izvoljen Fran Golob, za njegovega namestnika pa
gosp. Josip Tičar; za blagajnika gosp. Hanuš Krofta ter za nje
govega namestnika gosp. Ljudevit Vašič, za gospodarja gosp. Ivan
Volk in za knjižničarja gosp. Konrad Lisac. V tej seji se je vršila
tudi volitev v kuratorij podpornega zaklada in v odseke, ter so bili
izvoljeni sledeči gospodje: a) V kuratorij podpornega zaklada:
Ivan Ko ste v c, Fran Kovač, Fran Petan, Andrej Šarabon in
Veličan Volk; b) v gospodarski odsek: Josip Drčar, Fran Janc,
Ivan Jelačin, st, Ignac Kessler, Hanuš Krofta; ces. svetnik
Murnik, Andrej Šarabon in Josip Šelovin; c) v pevski odsek:
Josip Drčar, Ignac Novak, Anton Pintar, Zorko Prelovec in
Veličan Volk; d) v posredovalni odsek: Ignac Kessler, Fran
Kovač, Karel Meglič, Josip Tičar in Ivan Volk; e) v re
dakcijski odsek: dr. Robert Eržen, Fran Golob, dr. Rudolf
Marn, Ivan Volk in dr. Fran Windischer; /) v učni odsek:
Karol Meglič, dr. Viktor Murnik, Avgust Tosti, Ivan Vole in
dr. Fran Windischer; g) v veselični odsek: Pavel Fabiani,
Fran Janc, Ivan Jelačin, Ivan Jelačin, ml., Ivan Kostevc,
Fran Kovač, Hanuš Krofta, Ignac Novak, Viktor Rus in Lju
devit Vašič. Uradne ure. Naznanjamo vsem interesentom, da
smo vsled vedno bolj in bolj množečega se dela nastavili s 1. fe
bruarjem stalnega uradnika, ki upravlja posredovalnico in vse druge
društvene posle. Uradne ure za stranke so izvzemši nedelje in
praznike vsak dan od 9. do 12. ure dopoldne, od 2 do 5. ure po
poldne in od pol 9. do pol 10. ure zvečer. Društvena pisarna se
nahaja v društvenih prostorih (Narodni dom). Društveni uradnik je
g. Ivan Delacorda.
*
Čeke so poslali gg. F. Šli ber, Selca, G. Budkovič v
Boh. Bistrici, Ivan Kranjc v Borovnici, Hedžet & Koritnik v Go
rici, Alb. Novak v Sinčivesi in Jos. Petkosig v Ljubljani.

*
Trgovski koledar. Ker ima letošnji koledar res zbrano po
učno in vsak dan v praksi potrebno vsebino in ga imamo le še
malo v zalogi, vabimo vse interesente, ki koledarja še niso na
ročili, da ga čimprej naroče. Cena koledarja je s poštnino vred
1 K 20 vin.

Pevski zbor našega društva namerava 3. in 4. aprila pri
rediti izlet v Zagreb ter sodelovati pri tej priliki pri koncertu, ki
ga dne 3. aprila priredi ondotno bratsko trgovsko društvo „Merkur“.
Z ozirom na to vabimo vse pevce, da odslej redno posečajo pevske
vaje, ki so vsak torek in petek od 9. do 10 ure zvečer,

Himen. Poročil se je dne 2. februarja t. 1. dolgoletni član
našega društva g. Fran Stupica z gospico Irma Ažman. Na predvečer
poroke je priredil naš pevski zbor nevesti podoknico. Tem povodom
je g. Stupica podaril našemu pevskemu zboru znesek K 50, za kar
mu izrekamo najtoplejšo zahvalo. Novoporočenima naše najiskreneje čestitke!
*

Št. 2.

Stran 29.

SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.

Umrl je 3. t. m. v Celovcu računski podčastnik c. kr. domo
branskega pešpolka št. 4 g. Ivan Ra d ko v ič. Pokojnik je bil vnet
član bivšega slovenskega trgovskega pevskega društva, iz katerega
se je prerodilo naše društvo. Umrlemu bodi zemljica lahka in
ohranjen prijazen spomin!
*

kega razumnika. S posebnim veseljem in zadovoljstvom smo čitali
poglavje „Organizacija“, v katerem pisatelj z vnemo in prepričevalnostjo razpravlja o potrebi in pomen ožjega stika slovenskih,
hrvatskih in slovanskih denarnih zavodov.

Trgovski dom. Kolinska tovarna nam je poslala na podlagi
pogodbe prispevek „Trgovskem domu“ za II. polovico leta 1909 v
znesku 600 K. Pri tej priliki poživljamo gg. trgovce in nastavljence,
naj delujejo z vso unemo za to narodno podjetje, ki poleg svoje
konkurenčnosti, prispeva velike svote v narodne namene. Za izborne
izdelke te tovarne ni težka reklama, ker dela blago že samo re
klamo. Naša želja je, naj bi našel naš poziv obilo uspeha.

Društveniki, spominjajte se pri
vsaki priliki zaklada za
„Trgovski dom“. "©j
Poštni čeki.

Društvena knjižnica.
petek od 8. do 9. ure zvečer.
širne knjižnice v kar največji
polnitve se bodo po možnosti

Knjige se izposujejo vsak torek in
Gg. člani se vabijo, da se naše ob
meri poslužujejo. Nasveti glede po
uvaževali.

*
Priporočilo. P. n. trgovcem najtopleje priporočamo narodno
-tvrdko Ivana Perko, zalogo pisalnih strojev, Ljubljana, Mestni
-trg štev. 8.
*

Izkaz posredovalnice slovenskega trgovskega društva
„Merkur“ v Ljubljani. Sprejmo se: 3 knjigovodje, 1 potnik, 1 kontorist, 1 korespondent, 1 poslovodja, 1 skladiščnik, 2 pomočnika
mešane stroke, 2 pomočnika manufakturne stroke, 1 pomočnik
špecerijske stroke, 1 sluga, 1 blagajničarka, 2 kontoristinji, 4 pro
dajalke, 2 učenca. Službe iščejo: 3 knjigovodje, 1 korespondent,
1 kontorist, 1 poslovodja, 2 potnika, 15 pomočnikov mešane stroke,
3 pomočniki železninske stroke, 11 pomočnikov manufakturne
stroke, 15 pomočnikov špecerijske stroke, 2 pomočnika modne in
galanterijske stroke, 10 kontoristinj, 4 blagajničarke, 4 prodajalke,
3 učenci in 1 učenka. Posredovalnica posluje za delodajalce in
člane društva popolnoma brezplačno, za druge pa proti majhni od
škodnini.

Trgovsko bolniško in podporno društvo
v Ljubljani.
Iz odborove seje dne 27. januarja t. 1.: V društvo so se
sprejeli 3 redni člani. Obolenje je prijavilo 17 članov Bolniških
stroškov se je izplačalo 14 članom v znesku K 725'25, dalje
društvenim zdravnikom za II. polletje 1909 K 1705’ - in lekarnam
za IV. četrtletje K 133’58. Umrlo je tekom leta 1909 8 rednih
članov. Dopisov se je rešilo 86.

Književnost.
Mestna hranilnica ljubljanska ob dvajsetletnici 1889—1909.
Pod tem naslovom je izdala Mestna hranilnica ljubljanska lično
knjižico, ki jo je spisal gospod Anton Trstenjak. Pisatelj je v tej
knjižici ob dvajsetletnici zavoda z njemu lastno spretnostjo naslikal
•v jedrnatih besedah zgodovino prvega slovenskega hipotekarnega
zavoda, v njej je navedel zanimive podatke in razložil namen in
pomen tega odličnega zavoda ne le za mesto ljubljansko, marveč
tudi za Slovenstvo sploh. Jako zaslužno delo je to, zanimivo vseskoz ne Je za osebe, ki se zbrigajo za denarstvo, marveč za vsa

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 banko v Ljubljani, naš novo
ustanovljeni kreditni zavod, priporočamo trgovcem
in obrtnikom za nalaganje denarja, za inkaso, za
denarna nakazila in vsakovrstne kreditne posle.
Vabilo
na

II. redni občni zbor
crgovsko-obrhie banke v Ijubljani
ki se vrši
cine

30. marca

1910

= ob 3. uri popoldne —...

=

v prostorih zavoda (Šelonburgova ulica št. 7).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DNEVNI RED:
Poročilo načelstva.
Poročilo nadzorstva.
Potrjenje letnega računa.
Razdelitev čistega dobička.
Izprememba pravil.
Slučajnosti.

Načelstvo.
Pripomba: Bilanca zavoda in podrobnosti se objavijo v prihodnji
številki.

Dobro vpeljana, že deset let obstoječa

I manufakturna trgovina
ki nese letno 25.000 do 30.000 K čistega dobička
se proda s hišo vred.

Dokazi na razpolago. Vprašanja na upravništvo „Slo
venskega trgovskega Vestnika“.

SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.
V Ljubljani, dne 15. marca 1910.

Letnik VIL
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Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom**!
K pospeševanju avstrijskega izvoza.
Spisal dr. Rud. Marn.

Izvoz avstrijskih izdelkov v inozemske države jako
nazaduje, kar nam najbolj pokaže trgovska bilanca
lanskega leta, ki zaključuje s pasivom okrog pol
m i 1 j ard e kro n. To se pravi, da se je za ta znesek
več uvozilo nego izvozilo in da je toliko več denarja
šlo v inozemstvo nego odtam k nam. Sicer to ne
vpliva preveč na splošni narodnogospodarski položaj,
a je vendar znak, da naša država nima tolike indu
strije, niti toliko razvitega kmetijstva, da bi sama iz
važala vsaj toliko, kolikor se uvaža v njo. Še bolj
slabo nam kaže bilanca za mesec januar letošnjega
leta, ki izkazuje 58’4 milijonov pasiva proti 3T4 mili
jona pasiva v januarja leta 1909.
Vprašanje nastane, v čem tiči vzrok tega naza
dovanja. Ali se je industrija poslabšala, da ne more
tekmovati z drugimi državami, ali se izvoz sploh pre
malo pospešuje, ali je tudi naša vnanja politika kriva,
da je temu tako. Skoro lahko trdimo, da je zadnji
razlog še največ kriv nazadovanju. Znano je, da so
najboljše odjemališče naših industrijskih izdelkov bal
kanske države in da je do lanskega leta gospodovala
s svojo zunanjo trgovino Avstrija na Balkanu.
Z aneksijo Bosne in Hercegovine se je pa naši zu
nanji trgovini zadal hud udarec. Spominjamo najprej
na bojkot avstrijskega blaga na turških trgih. Takrat
je bilo škode že več milijonov. Potem je prišel spor
s Srbijo in skoro so izdelki drugih držav izpodrinjevali naše izdelke na celem Balkanu. Torej nam je že
zunanja politika občutno škodovala, zdaj pride pa še
naša trgovska politika. S Srbijo in Rumunijo smo še
zdaj - torej že od lanskega leta------- v brez po
godbenem stanju. Nikake trgovinske pogodbe ne
obstoji med nami in tema državama, ker ogrski
državni zbor še ni odobril teh pogodb. In zaradi tega
mora trpeti avstrijska industrija in zaradi tega morajo
naši industrijski izdelki plačevati najvišje carinske po
stavke, mesto da bi dobra trgovinska pogodba olaj
šala izvoz našega blaga na Balkanu. Ko se je ubla
žilo napeto razmerje z balkanskimi državami, bi bil

čas skrbeti na vse mogoče načine, za to, da si naša
zunanja trgovina zopet pridobi tal na jugu. To se ni
zgodilo in se stvar še danes zavlačuje, največ kajpada
z ogrske strani, ker je naš parlament itak že lansko
leto dovolil vladi pooblastilni zakon za sklepanje trgo
vinskih pogodb.

Vladi in zlasti sedanjemu trgovinskemu ministru
dr. Weisskirchnerju se mora priznati, da ima dobro
voljo nekaj storiti za pospeševanje našega izvoza.
Iščejo se nova odjemališča in pretekli mesec se je v
življenje poklicala nova naprava, ki ima namen po
speševati avstrijski izvoz, to je: c. kr. ko m i s i j a za
pospeševanje izvoza. To napravo si moramo
natančneje ogledati.

Imamo sicer precej zavodov, ki pospešujejo iz
voz, toda njih delovanje je preveč razpršeno, med se
boj nimajo nobene organične zveze in najbolj se je
pogrešalo pri njih enotno vodstvo, da so včasih še
med seboj konkurirali na istem polju, dočim so dru
god vsako pospeševanje v nemar puščali.
Vsem tem nedostatkom hoče novoustanovljena
komisija v okom priti, ker bo združila vse zavode, ki
pospešujejo izvoz, v organično zvezo z enotnim vod
stvom. Ta komisija ima v zmislu pravil namen: do
seči in vzdrževati sporazumno in po gotovem načrtu
urejeno sodelovanje korporacij, zavodov in uredb, ki
služijo pospeševanju izvoza; dajati trgovinskemu mi
nistrstvu nasvete o gojitvi in pospeševanju izvoza; so
delovati pri izvedbi od trgovinskega ministrstva ji
odkazanih nalog na tem polju ali neposredno ali po
tom korporacij in zavodov, ki so v komisiji zastopani;
skrbeti za enotno in po gotovem načrtu urejeno razglaševanje oficielnih publikacij, ki se tičejo izvoza —
zlasti objav iz konzularnih poročil — ter praktično
porabiti vsa poročila in informacije, ki so na razpo
lago, ter ustanavljati v inozemstvu interesentne orga
nizacije, ki bodo zasledovale gospodarskopolitične cilje.
V komisijo bodo imenovani zastopniki interesiranih korporacij in sicer za dobo petih let. Izmed ko
misijskih članov se izvoli zopet poslovalni odbor sedmih
članov, ki bo imel mesečne seje.
3
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V interesu enotnega pospeševanja avstrijskega iz
voza je torej ta nova uredba velike važnosti in po
zdravljamo jo kot tako tudi v interesu slovenske trgo
vine. Da bi le uspešno delovala!

se naj obrestuje ves znesek K denarni vrednosti
primerno. To se imenuje čisti dobiček; zazna
mujmo ga tu dalje z D (— dobiček). Kot matematična
enačba ima navedeno sledečo obliko :
D = 0-1 K........................ 1)

Praktiška geologija.
Dr. Karel Hinterlechner (Dunaj).
(Dalje.)

X.
Vrednost vsakega obrta, vsake trgovine in zato
tudi vsakega rudnika zavisi od čistega dobička,
ki ga ima od njega vsako leto posestnik. Splošno bi
človek mislil, da si vé izračunati vsak posameznik zase,
koliko mu nese podjetje, ali v našem slučaju rudnik,
toda izkušnja govori proti. Pogosto si izračunavajo
namreč stranke „čisti dobiček“ popolnoma napačno
takole. Od izkupička loco r u d n i k (Verkaufswert
loco Grube) odštejejo upravne in obratne stroške
(Verwaltungs- und Betriebskosten) in ta diferenca naj
bi bil njih „čisti dobiček“. Faktično zamenjavajo v
vseh takih slučajih pojma: čisti dobiček v pravem
pomenu besede in obratni prebitek (Betriebsüber
schuss). Ako naj dobimo docela jasno tozadevno sodbo,
je treba pomisliti pred vsem nastopno.
Recimo, da proda stranka A stranki B rudnik.
Vsled tega pride do nastopnih razmer. Stranka A dobi
1. kupno ceno v gotovem denarju in 2. se ji ta obre
stuje, če hoče, tudi brez vsakega truda in, česar
ni nikakor prezreti, brez rizika. Nasprotno mora ra
čunati stranka B predvsem s tem, da bo rudnik prej
ali slej izčrpan. Ako ne kalkulira pravilno, se ji zato
pogojno zgodi, da bo imela stranka A tedaj izkupiček
z obrestmi vred na varnem, stranki B bo pa manjkalo
obenem z obrestmi vsaj onega zneska, ki ga je dala
za rudnik v gotovem denarju, lahko pa še to, kar je
investirala pogojno pozneje itd. Jasno kakor beli dan
sledi torej iz vsega tega, da niso prav nič pretirane
sledeče zahteve.
1. Kapital, ki ga poseduje stranka B v obliki
rudnika, se mora predvsem najmanj tako obrestovati
kakor A-jevi novci.
2. Vsako delo je vredno primernega plačila in
vsled tega velja to tudi o realizaciji in o vodstvu rud
niških podjetij. Ti dohodki morajo biti tem večji, čim
riskantnejše je kako podjetje.
3. Kadar opusti stranka B podjetje, ker je rudišče
izčrpano, in se delo vsled tega ne izplača več, tedaj
mora imeti vso kupno ceno in ves znesek, ki
ga je investirala pogojno pozneje enako na
varnem, kakor ima stranka A svoj denar. Vso to glav
nico imenujmo v sledečem splošni K ( kapital).
Od tega je upravičena zahtevati stranka B vsaj
10%, ako se naj izplačata trud in riziko, in če

Rekli smo, da mora imeti stranka B vso vsoto
K popolnoma na varnem, kadar opusti podjetje, ker
je rudišče izčrpano. Zato mora odračunati od obrat
nega prebitka — imenujmo ga tu dalje P —
vsako leto neko vsoto; poslednjo imenujmo splošno
O (= odpis).
Cisti dobiček mora biti torej pri vsakem rudniškem
podjetju :

oziroma

D=P — O
04 K = P — O

. .
. .

.
.

.
.

2)
3)

V enačbi 3) je P (pri obstoječih rudnikih) znan;
saj je obratni prebitek diferenca med izku
pičkom loco rudnik in med upravnimi ter
obratnimi stroški kakor rečeno. Da doznamo, se
nam li izplača naš trud i. t. d., treba torej, da določimo
le še O. V bolj priprostih slučajih postopajo zadevno
odpisov takole.
Ves odpis O razdele v dva sumanda Ot in O.,;
O = Oj + O2.................... 4)

Oj pomenja pri tem oni znesek, ki ga odračunavajo od rudiščeve cene ali njegove prvotne vred
nosti; imenujmo jo dalje V. O2 pa predstavlja one
odpise, ki zavise od vsote, ki se je investirala v pod
jetje brez ozira na kupno ceno ali prvotno vrednost v
različne potrebne namene kakor: za rudniške stavbe,
stroje, zemljišča, vodno pravo i. t. d. Iz 3.) enačbe
sledi torej :

OT K = P — (Oj + O2).................... 5)
Odpisi Oj morajo biti vedno tem večji, čim
krajša je doba rudniške rentabilitete; da se opusti
vsako pasivno rudniško podjetje, ki ne dovoljuje niti
upa na izboljšanje razmer, je samo ob sebi umljivo.
Ako imenujemo dobo ali število let, kar nameravamo
delovati v rudniku n, tedaj smo upravičeni določiti
odpis Oj (pri splošnih proračunih za časa prvih kal
kulacij) temeljem geoloških preiskav z

kajti

n X Oj = V.................... 7).

Znesek n zavisi od raznih činiteljev. Ako imamo
opraviti n. pr. z malo množino izvrstne rude,
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jo skušamo izkoristiti hitro, ker zmanjšamo tem potom
upravne stroške, kar pomenja pomnožitev dobička
sploh. Amortizacija je tedaj seveda visoka. Kjer nimamo
opravka s takimi razmerami, se pa ni smeti prenagliti
z eksploatiranjem, ker bi postala pogojno amortizacija
le previsoka in razmeram neprikladna.
Drugi činitelj, ki vpliva na znesek O,, je cena
ali vrednost rudišča sama za se; odpisi so tu v
raznih slučajih tem večji, čim večja je vrednost pri
sicer enako dolgi dobi, ki jo predstavlja n.
O., je, kakor smo rekli, letni odpis z ozirom na
znesek, ki se je investiral v kako podjetje, torej
brez vštete kupne cene V. Da so investicije v raznih
slučajih zelo različne, se mi vidi samo ob sebi umljivo.
Splošno smemo trditi le sledeče. Poleg visokosti
zneska n odločuje tu posebno bistvo vseh onih naprav,
ki jih rabijo sploh v obratu, ki se pa amortizirajo
ravno vsled svojega različnega bistva različno.
Kjer so razmere normalne, izhajajo tozadevno,
če odpisujejo z ozirom na poslopja in preduhe
5%, zadevno strojev pa 10% vsakokratnih investi
cijskih stroškov.
So naprave, ki presegajo po svoji trpežnosti vi
sokost zneska n; za njih amortizacijo pa ne prihaja v
poštev prva, marveč le doba, ki jo mislimo izkoriščati
(z uspehom) rudišče. Izrečno naj torej omenim, da
znesek 0.2 ni le vsota navedenih dveh sumandov;
O2 je navadno zelo kompliciran faktor, za katerega
ne kaže tu razvijati splošne formule, ker bi bila itak
samo' računanje brez vsake realne podlage. Posebno
če je n veliko število let! V nastopnem imenujmo
vsoto vseh investicij: I.
Ako je n majhna številka, tedaj se morajo amor
tizirati vse investicije v tej dobi; vsled tega smemo
oziroma moramo zahtevati, da je

Dospevši do teh spoznanj vstavimo izraza za
O1 in O2 iz enačb 6) in 8) v enačbo 5); tedaj dobimo
kot matematični izraz čistega dobička:
°'1 K = P - (t + v)........................ 9>

kar je isto kakor:

D = 0d K = P - {(V + I)........................ 10)
Pri predstoječih računih smo se namenoma vra
čunali; saj smo rekli:
o
1.
O.1 = nv
—• m O,2 = —
n
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Tozadevne vsakoletne zneske moramo namreč
obrestonosno naložiti; v teoriji naj bo to pupilarno varno. Kaka daljna trgovska uporaba tega
zneska nam torej nič mar, ker ni v zvezi s samim
rudnikom. Obrestonosno naloženi tozadevni zneski pa
znašajo v n letih, kolikor časa jih odpisujemo in na
lagamo, mnogo več nego V in I kot taka. Da se
morata ves čas obrestovati, smo pa spredaj itak omenili
splošno. Zlasti smo upravičeni te zneske zaračunati v
navedenem zmislu tedaj, kadar naj šele pričnemo kak
rudniški obrat na novo in to zato, ker so nam v tem
slučaju nekak varnostni faktor.
*
*
Predstojeće enačbe nam služijo kot osnova tudi
tedaj, kadar hočemo izračunati vrednost kakega
rudnika, ki je na prodaj, ali ki se naj šele financira,
torej šele otvori. Postopamo pa pri tem takole.
Kapital K je, kakor smo že omenili z drugimi
besedami, vsota 2 sumandov: vrednosti V ob času, ko
je rudnik na prodaj kar odgovarja primerno preraču
nano vrednosti rabljive snovi in vsote vseh investicij,
ki jih moramo pogojno sicer še izvršiti pozneje, da
pride sploh do uspešnega obrata:
K = V + I........................ 11)

Ta izraz vstavimo sedaj mesto K v enačbo 10);
tedaj dobimo:
0-1 (V + I) = P - ± (V + I)....................12)

Bistvo tega matematičnega izraza ostane nespre
menjeno, če pomnožimo obe polovici se 10 n, vsled
česar pa dobimo:
n (V + I) = 10 n P — 10 (V + I)................... 13)
oziroma :
n V + n I =10 n P — 10 V — 10 I
in dalje
V (n + 10) = 10 n P — I (n + 10)
ter končno

V predstojeći enačbi 14) je edina neznana koli
čina V, kajti P poznamo pri obstoječem obratu;
odšteti je treba kakor že rečeno le od izkupička loco
rudnik obratne in upravne stroške. Investicijske stroške
(I) določijo navadno inženirji, n se pa da dognati pri
bližno iz množine rabne snovi, ki jo je določil vsaj
približno geolog. — Kjer še ni obrata, je treba seveda
najprej določiti P potom merkantilno-rudniške kalku
lacije; podatke zadevno zneska / dobimo kot splošen
in približen preliminare tudi od velikih tehniških
3*

Stran 36.

SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.

tvrdk, ki se pečajo z izdelovanjem strojev; nekaj si
pa izračuna podjetnik eventualno sam potom z a nesljivih informacij.
Da ne zapeljem koga s temi razmotrivanji kdaj
k nepremišljenim korakom, naj pripomnim končno,
da moramo upoštevati v posebnih slučajih še celo vrsto
posebnih faktorjev, kajti kakor se sploh ne da
razviti kupčija po formulah samih, tako ne temeljijo
cenitve rudišč na samih matematičnih enačbah. Razvite
misli in formule so le nekaka splošna direktiva ter
nam ovajajo skrajne meje, do katerih se smemo podati
v posameznih slučajih. Kakor pri vsaki kupčiji, tako
se mora potruditi stranka tudi pri rudniških transakcijah
kot kupovalka ceno znižati, a nasprotno kot proda
jalka jo seveda zvišati!
(Dalje prih.)

Razumevanje bilanc.
Piše Oton Schmidt.

(Dalje.)
IV. Kako nastaja bilanca ob priliki sklepanja.

Dosedaj smo si o bistvu bilance že marsikaj za
pomnili. Še jasnejša nam postane slika, ako vidimo,
kako bilanca ob letnem sklepu nastaja. Tukaj se po
jasnijo razna nazivljanja bilanc, kakor: poskusna
bilanca, prometna bilanca, saldo bilanca, potem čista
— ali sklepna bilanca, za katero se nam pač tukaj
gre — in končno last not least — glavna ali generalna
poskusna bilanca.
Zasledujmo tedaj bilanco v njenem razvoju ob
priliki knjižnih sklepov, teh tako strahovito groznih
sklepov! In vendar je stvar kar najbolj enostavna! Da
si jih jasno predočimo nabrali in sestavili smo si po
trebni bilančni materijal, ki je v posebni prilogi.
Trgovsko gibanje neke delniške pivovarne za pol
leta tvori naš materijah Število kontov je po možnosti
majhno in radi preglednosti se pečamo le z okroglimi
številkami.
Pričnimo z obliko I:
Pregled gibanja. (Priloga).
Štiri dvojne kolone imajo naslednje napise:
Prometna bilanca.
Saldo bilanca.
Inventar.
Uspehi.
Prometna bilanca nam kaže sumarično premo
ženjsko gibanje, ki se je tekom semestra izvršilo. To
gibanje je ali premoženjski prejemek, kakor pre
jemki v gotovini sp rej ete menice, sprej eto blago,
surovi ali pomožni materijal, sprejeti stroji, instru
menti itd. ali pa premoženjski izdatek n. pr. izdatki
v gotovini, oddano blago, menice itd. Vsaka
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izprememba, vsako premoženjsko gibanje se izraža v
knjigovodstvu samem t. j. že v temeljnih knjigah.
Navadno se točke koncem vsakega meseca zbirajo ter
preneso na dotične konte v glavno knjigo. Prometna
bilanca nam predočuje torej one vsote, ki se koncem
marca izkažejo na posameznih kontih glavne knjige
pod dati in dobiti. Ta dva poslednja izraza si pridržimo,
ne da bi hoteli konte personificirati t. j., da si nam
ni treba za vsakim kontom predstavljati človeka, ki
vrednosti oskrbuje, sprejema ali oddaja tedaj dolguje
ali ima dobiti. Os, okoli katere se vsako podjetje suče,
je poraba in uspeh. S temi besedami se prilago
dimo skoro vsakemu računu, lažje operiramo in se
razumevanju često bolj približamo kakor z „dati“ in
„dobiti“.
V drugi dvojni koloni se nahaja saldo bilanca.
Saldo, to je razloček med dati in dobiti. Bilanco saldov
lahko tudi imenujemo kosmato bilanco, ki nam kaže
razloček med zneski pod dati in dobiti na posameznih
kontih, ne splošno vknjižene vrednosti ali preostanki,
kajti saldo ni prebitek. Saldo se pri gotovih računih
lahko strinja s prebitkom n. pr. pri blagajni, blagu,
menicah itd. Vpošteva naj se pa napram temu saldo
od stroškov, odpisov, obresti itd. kajti to gotovo niso
preostanki, ampak primanjkljaji.
V. Pomembnost mesečnih bilanc.

Velika pomembnost prometne in saldobilance ali
mesečne bilance se čestokrat podcenjuje. Že ime po
skusna bilanca namiguje, da vidimo v nji le namen
poskusa, t. j., zvršimo jo le v to, da izkusimo in
se prepričamo o pravilnosti vknjižb v glavni knjigi.
V neki popolnoma novi strokovni knjigi, morda naj
mlajši v knjigovodstveni literaturi je čitati doslovno:
„Poskusna bilanca se sme izvršiti tudi na posamičnih
polah papirja, ki se jih po zvršitvi namena lahko zavrže
ali pokonča.“ Tako postopanje sem našel v praksi že
večkrat. Poskusna bilanca je takorekoč privatna zadeva
knjigo vodjeva; če se ujema, potem je glavna knjiga
v redu in poskusna bilanca roma v koš. Podjetnik se
čestokrat vse leto ne briga za mesečno bilanco. Iz
pojasnil, ki smo jih že dali v tem spisu, je pa pač
spoznati, da imajo mesečni sklepi vendarle še večji
namen kakor le prepričati nas o pravilnosti vknjižb v
glavni knjigi. Prometna in saldo bilanca tvo
rita skupno najvažnejši statistični mate rial; dopuščata najjasnejši vpogled v tok
kupčije, v porabo in uspeh, končno pa nudita
pregled čez celokupno premoženjsko gi
banje podjetja. Zato ne spadata v koš, ampak v
praktično vpeljano knjigo ali zvezek, kjer naj se zbirata
in shranita. Posebno na pomembnost saldobilance v
dognanje uspehov koncem pozameznih mesecev bomo
opozarjali še v zadnjem odlomku.
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VI. Dognanje kupčijskih uspehov.

Koncem leta dobiva prometna bilanca naslov in
značaj glavne poskusne bilance in ta tvori skupno z
inventarjem temelj vsega sklepa. Stem preidemo do
tretje dvojne kolone z napisom Inventar (oblika I).
Inventarske točke se vpisuje kot aktiva in pasiva. Med
poslednjimi najdemo vloge: delniški kapital in
rezerve s kurentnimi številkami, ker ne značijo fak
tičnega dolga. Istotako je skupna številka 155.070 K
kurentno tiskana. To številko si moramo zasedaj misliti
kot neznano, ker jo hočemo šele dognati. Je pač
glavna stvar, kardinalna točka knjigovodstva in
bilance: dognanje kupčijskih uspehov. Temu
namenu služi četrta dvojna kolona z napisom „Uspehi“,
to je izguba ali poraba in dobiček ali uspeh.
Najdemo jih s primerjanjem inventarskih
točk z zneski saldobilance!
1. Prva izguba se izkaže pri odpisih. Ti znašajo
glasom saldobilance............................. K 264.000'—
v inventarju stoji.................................. „ 317.430'—
tedaj se je 31. marca odpisalo ... K 53.430'—
ki se bodo pri glavni bilanci v računu o izgubi in
dobičku specificirano izkazali.
2. Prepis dobička sene nahaja v inventarju,
ampak kot dobiček v koloni za dobiček.
3. Za pivo in postranske izdelke izkaže saldobilanca že prebitek............................. K 530.000' —
ako prištejemo tu še inventarske točke s „ 120.000'—
se nam torej izkaže kosmati dobiček . K 650.000'—
Potrebno je še, pojasniti čitateljem račun za pivo
in postranske izdelke. Moti namreč, da se je zaloga
piva in postranskih izdelkov takorekoč kot dobiček k
zgornjemu prebitku prištela, dočim se ista zaloga pri
novem računu, „na bilanco“ prepiše. Enaki slučaji se
pripete namreč tudi pri blagovnih in tovorniških pod
jetjih. Račun se naslednje razvija :

4. Pri surovem materialu izkaže saldobilanca po
rabo v znesku....................................... K 254.000'—
glasom inventarja znaša sedanja zaloga
surovin še....................................... ...... 50.000' —
torej se je porabilo za.........................K 204.000' —

5. Saldobilanca izkaže skupno porabo pomožnega
materiala v znesku............................. K 30.000'—
zaloga znaša glasom inventarja še . . „
6.000'—
poraba................................................. K 24.000'—
6. Porabo za vzdrževanje prevoznega materiala
(konj, vozov itd.) gl. saldobilance . . K 14.800' —
neporabljeno je ostalo glasom inventarja
za...................................................... „
2.500'—
torej poraba............................................ K 12.300'—
7. Ostali računi od odbitkov do obresti in pro
vizije, kakor tudi račun plač izkažejo le porabo ali
izgubo, dočim nam račun najemnine in stanarine
donaša dobiček v znesku K 33.400.
Ko smo na gorenji način dognali izgubo in do
biček na posameznih računih uspehov, dognati nam
je še celokupni uspeh ali čisti dobiček i. s. kakor je
razvidno pri prometnem pregledu :
a) s tem, da primerjamo aktiva in pasiva in do
stavimo vlogé,
b) da primerjamo zneske iz kolone uspehov.
Čisti dobiček K 155.070’— nam je sedaj znan
in v uravnavo ga' postavimo med pasiva ter v kolono
za izgube. Glavna bilanca in pa račun izgube
in dobička sta zgotovljena, preostaja nam le še,
dati temu običajno obliko, kar se je v obliki III
zgodilo.
Glavna bilanca nam je postala jasen račun, pe
čati so odstranjeni, številke smo razvozljali in menda
ne bo več točke, ki jo moramo še bližje pojasniti.
(Dalje prih.)

Pivo (blago).
na bilanco . .
„ dobiček. .

K 130.000'—
„ 650.000'K 780.000 -

za različno . . K 660.000'
„ bilanco (zaloga) „ 120.000'
K 780.000'

Iz bančne prakse.
Piše Rudolf Šega.

(Dalje.)

na bilanco (zaloga) K 120.000.—

5. Lombardiranje.
Razvidno je torej, da se je na dati „dati“ le zaloga
prejšnjega leta vpisala, vsa medletna poraba za surovi
pomožni material, plače i. dr. pa se je poračunala na
posebnih računih. Med „dobiti“ se nasprotno nahaja
skupno izkupilo K 660.000.
Izvirna poraba je torej znašala . K 130.000' —
temu nasproti pa znaša sedanja zaloga „ 120.000'—
tako, da znaša poraba pravzaprav le . K 10.000' —
kosmati dohodek pa............................. „ 660.000'‘—
kosmati dobiček znaša torej .... K 650.000' —

Beseda „lombard“ je prišla iz Italije, iz dežele,
ki je zavzemala v srednjem veku prvo mesto na kul
turnem polju. V 13. stoletju je bila Florenca središče
denarnih kupčij. V Italiji so živeli takrat Lombardi,
nasledniki Longobardov, ki so se pečali predvsem s
posojevanjem na vrednostne predmete. Iz Italije so
prišli Lombardi tudi v severno Evropo. In še danes
spominja „Lombard-Street“ v Londonu na njih nek
danje delovanje. Lombardiranje znači posojevanje na
vrednostne papirje, blago in druge premičnine (mobilije).
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Razločujemo tri vrste lombardnih poslov :
1. lombardni posel v ožjem pomenu besede;
2. remburzni posel;
3. reportni posel.
Središče lombardnega posla v ožjem pomenu
besede tvori posojevanje na efekte, t. j. vrednostne
papirje, ki služijo za nalaganje kapitalij in ki donašajo
obresti, premije ali dividende, in menice. Te vrednostne
papirje se izroči banki, ki dovoli posojilo in ki dotične
papirje kot zastavo obdrži. Posoja se pa tudi na blago :
žito, kavo, sladkor, železo i. t. d.
Nobena banka ne lombardira vrednostnih ob
jektov do cele njihove vrednosti, temveč le do gotove
meje. Visokost posojila je odvisna;
1. od kakovosti zastavljenega predmeta;
2. od plačilne zmožnosti dolžnikove.
Na akcije, katerih kurz se rad zelo izpreminja,
se n. pr. ne posojuje toliko, kakor na državne papirje,
ki se le malo v kurzu izpreminjajo. Navadno se po
sodi na državne zadolžnice in druge dobre tuzemske
fonde 80—90 odstotkov, na inozemske 60—75 in na
akcije 50—60 odstotkov kurzne vrednosti. Če vrednost
zastavljenih predmetov pade, tedaj zahteva banka od
stranke novega pokritja.
Za ta kredit se morajo plačati obresti. Lombardne
obresti se pa ne morejo popolnoma svojevoljno do
ločevati, temveč so odvisne od bančne obrestne mere,
t. j. od oficialne diskontne mere avstro-ogrske banke.
Lombardna mera je navadno za 1 odstotek višja nego
menični diskont. Menični eskont je za trgovca cenejši,
vendar je pa lažje dobiti lombardni kredit. Ker je
lombardni kredit dražji, tedaj se ga trgovec poslužuje
le za kratke dobe.
Veliki gospodarski pomen, ki ga ima lombardiranje, obstoji v tem, da se predmet zastavi in da na
ta način njegova vrednost cirkulira. Lombardni promet
pospešuje vsled tega produkcijo in pomaga trgovcu,
kadar hitro in za kratek čas rabi denar. Tudi milijonarju
lahko tupatam zmanjka denarja. Kdor ob taki priliki
blago ali vrednostne papirje lombardira, mu jih ni
treba prodati morda za neugoden kurz. Na ta način
se emancipira od borze. Lombardni kredit varuje torej
produkcijo pred hipnimi katastrofami, ki so zaradi po
manjkanja denarja zelo mogoče. Zapelje jih pa tudi
lahko v spekulacijo, če daje banka lombarderjem priliko,
da svojo kupčijo preveč čez svoja sredstva razširijo.
Razen dolžnika ima tudi upnik svojo korist, kajti
banka dobiva iz lombardnih kupčij včasih lepe dobičke.
Značilno pri teh lombardnih poslih v ožjem
pomenu je to, da pride zastavni predmet v posest
dolžnika. Banka shrani papirje ali blago, na katero da
posojilo. Imamo pa drugo vrsto lombardnih poslov,
pri katerih banka tega ne stori; t. j. takozvani rem
burzni posel. Ta obstoji v tem, da posodi banka na
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blago, ki se nahaja na morju, in sicer proti zastavitvi
konosamenta. Kar je na železnici tovorni list, to je pri
pomorskem prometu konosament. S konosamentom
potrdi lastnik ladje, da je prejel blago v svrho prevoza.
Le kdor ima to listino, dobi blago. Če banka posodi
na konosament, tedaj lombardira dotično blago. To
blago se pa lahko vsled kakšne nezgode na morju,
ognja i. t. d. uniči. Vsled tega se blago pred odhodom
ladje pri kaki zavarovalnici zavaruje, zavarovalna po
lica se pa priloži konosamentu. Vseeno je pa še ne
varnost, da se blago na potu pokvari. Vsled tega se
pa navadno posoja le na blago, pri katerem je ta
nevarnos t izključena. V poštev pridejo predvsem žito
špirit, les, bombaževina, železo i. t. d. Lastnik ladje,
ki blago na svojo ladjo vzame, ne jamči za to, da se
vsebina zabojev, vreč i. t. d. ujema z napovedbami
odpošiljalca.
Da preidejo na banko vse pravice, ki izvirajo iz
konosamenta, tedaj ni že zadosti, da se izroči dokument
banki, temveč se mora vse te pravice tudi na banko
prenesti. To se zgodi z indosamentom, konosament se
žirira kakor menica. Ta indosament pa ne obvezuje
imetelja konosamenta, kakor pri menici. Tu ima indo
sament le ta namen, da služi kot dokazilo za prenos
pravic.
Kakor efekte, tako se tudi konosamenta vobče
ne lombardira do cele vrednosti na ladjo vloženega
blaga. Visokost posojila se ravna po tem, kako se
cena blagu izpreminja. Predujem znaša navadno 40 do
75 % fakturne cene. Da more banka presojati napovedbe dolžnika, tedaj se mora predložiti razen kono
samenta in zavarovalne police, tudi še prepis fakture.
Pri remburznih kreditih se posodi denar lahko le
za toliko časa, dokler ne pride blago v kraj, kamor
je namenjeno. Vzemimo slučaj : Trgovec naroči iz
Amerike pšenico. Plačati jo mora takoj, kakor hitro je
pšenica na ladjo vložena. Za to je pa treba precejšnjih
sredstev, katerih pa nima. Obrne se torej na banko,
ki mu da denar na razpolago proti zastavitvi konosa
menta in sicer do prihoda blaga. Banka naroči svo
jemu korespondentu v Ameriki, naj izplača posojilo
proti vročitvi konosamenta. Če pride blago v kraj,
kamor je namenjeno, tedaj vrne prejemnik banki iz
posojeno vsoto in dobi zato konosament, s katerim
pride v posest blaga.
Zgodi se pa tudi, da proda trgovec blago, še
predno se vloži na ladjo, v kako drugo deželo.
Avstrijski trgovec kupi n. pr. ameriško žito in ga proda
v Hamburg. V tem slučaju pošlje banka, ki je sklenila
remburzno kupčijo, konosament svojemu korespondentu
v Hamburg z naročilom, naj kupcu izroči listine proti
plačilu protivrednosti.
Slučaj, da se rabi denar le za čas transporta, se
v praksi malokdaj dogaja, navadno se kredit potrebuje
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Oblika 111.
Bilanca dne 31. m arca 1910.
K
1. Aktiva.

Nepremičnine...............................
Stroji...........................................
Premičnine...................................
Sodi...............................................
Vozovi.....................................
Blagajna.......................................
Dolžniki.......................................
Dolžniki na kapitalu...................
Stanje (zaloge); pivo, ječmen, slad,
hmelj itd....................................

K

V

V

II. Pasiva.

2,960.000
261.000
55.000
100.000
30.000
4.000
130.000
1,079.000

___

Terjatev banke...........................
Upniki. ...
...
Hipoteke in drugi dolgovi . .
Delkredere...................................
Odpisi :
do 30. sept. 1909 K 264.000'—
„ 31. marca 1910 „ 53.430'—

100.000
90.000
2,000.000
15.000

—

317.430
2,522.430

III. Vloge.

178.500

Delniški kapital
Rezervni fond .

K 2,000.000'—
„ 120.000'—

2,120.000

IV. Dobiček.

Prenos iz 1. 1909
Prebitek koncem
marca 1910. .

4,797.500

K

10.000'—

„ 145.070'—

—

155.070
4,797.500

—

K

V

Obratni nspebi dne 31. marca 1910.
K

V

Izguba (poraba).

Poraba na surovem materijalu .
„
„ pomožnem materijalu
Stroški za prevažanje...............
Odbitki.......................................
Stroški
Popravila...................................
Davek na slad...........................
Vodarina.......................................
Obresti in provizije...................
Plače in dnine...........................

Dobiček (uspeh).

204.000
24.000
12.300
21.000
25.600
9.000
90.000
2.000
22.000
75.000

Prenos dobička iz 1. 1900 . . .
Dobiček od piva itd....................
„ iz stanarine in najemnine

10.000
650.000
33.400

—

Odpisi:

na nepremičninah . K 29.600'—
„ strojih............... 13.050'—
„ premičninah . . „ 2.780'—
„ sodih.............. „
5.000'—
„ vozovih . ... „ 3.000'—
Čisti dobiček...............................

53.430
155.070

693.400

—

693.400

—

I.
Obratni

pregled

dne 31.

m arca 1910

Prometna bilanca
Računi

K

Delniški kapital..........................................................................
Nepremičnine. ..........................................................................
Stroji
......................................................................................
Premičnine.................................................................................
Sodi..........................................................................................
Vozovi......................................................................................
Blagajna......................................................................................
Dolžniki.....................................................................................
Upniki . ....................................................................................
Upniki na kapitalu..................................................................
Dolžniki na kapitalu...............................................
Prihranitve (rezerve)..................................................................
Banka ..........................................................................................
Delkredere..................................................................................
Prenos dobička..........................................................................
Pivo in drugi izdelki..............................................................
Surovi materijal
................
...........................................
Pomožni materijal.......................
...................................
Stroški za vzdrževanje vozov...................................................
Odbitki..................................................................................
Stroški......................................................................................
Popravila •..................................................................................
Davki na slad..........................................................................
Vodarina.
..........................................................................
Obresti in provizija ...................................................................
Stanarina in najemnina..........................................................
Odpisi..........................................................................................
Plače in dnine......................................................................
Čisti dobiček..............................................................................

2,960.000
262.000
55.500
100.000
30.500
854.000
850.000
450.000
20.000
1,109.000
—
10.000
1.000
—
130.000
260.000
30.870
15.000
22.000
25.800
9.060
90.000
2.000
43.000
2.600
—
76.000
—
7,408.330

V

K

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2,000.000
—
1.000
500
—
500
850.000
720.000
540.000
2,020.000
30.000
120.000
110.000
16.000
10.000
660.000
6.000
870
200
1.000
200
60
—
—
21.000
36.000
264.000
1.000
—

—

7,408.330

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

—

—
—
—
—
—

V

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—•
—
—
—
—
—
—
—
—
—
——
—
—
-- :
—
—
—
—

V

K
2.960,000
261.000
55,000
100.000
30.000
4.000
130.000

___
1,079.000
—
—
—

254.000
30.000
14.800
21,000
25.600
9.000
90.000
2.000
22.000
14-

75.000
5,162.400

K

V

Pasiva
1 v

K

-—
—
—
.—
—
—
—■—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2,000.000
—
—
—
—
—
—
—
90.000
2,000.000
120.000
.—
100.000
15.000
10.000
530.000
—
—
—
—
—
—
—
—
—
33.400
264.000
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2,960.000
261.000
55.000
100.000
30.000
4.000
130.000
—
—
1,079.000
—
—
—
—
120.000
50.000
6.000
2.500
—
—
—
—
—
—

—

5,162.400

—

4,797.500

O b r atn

K

Izguba
v

K

uspehi

Dobiček
V

K

V

2,000.000

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
90.000
2,000.000
—

_
_
_

155.070

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
.-—

_
_
_
_
_
_
_
_
_
10.000
650.000
__
_
_
_
_
_
_
_
-- ■
33.400
_
_
—

693.400

—

693.400

Celotni prebitek znaša koncem marca...............................................
Izguba..........................................................
Obratni uspeh dne 31. marca..............................................................
Prištejemo prenos dobička iz prošlega leta.......................................

683.400
538 330
145.070
10.000

Čisti dobiček..................................................

155.070

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
204.000
24.000
12.300
21.000
25.600
9.000
90.000
2.000
22.000
—
53.430
75.000

155.070

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

4,797.500

—

120.000

100.000
15.000
—
——
—
—
—
—
—
—
—
—
—
317.430
—

—
—
—
—
—

b) Izkaz dobička iz obratnih uspehov:

Aktiva znašajo......................................................................................
Pasiva znašajo..........................................................................................
Čisto premoženje...........................................

Cisti dobiček

Aktiva

Dobiti

D ati

a) Izkaz dobička iz inventarja:

Od tega odštejemo vloge:
Delniški kapital...................
Prihranki (rezerve) .
...

I n v e n t a r

Saldobilanca

Dobiti

Dati

bilanca

Glavna

K 2, ooo.ooo-120.000'—

4 727.500
2,522-130
”275W

Isto dosežemo, kar dokažemo na prihodnji strani, brez sklepa,
t. j. brez sestavljanja glavne bilance in obratnih uspehov, iz debelo obrob
ljenega dela saldobilance.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
—
—
—
—
_

Oblikza II.
Dognanje obratnega uspeha iz saldobilance.
Saldobilanca

Prometna bilanca

R
a
č
u
n
i čistih u
s
p
e
h
o
v

"»"'staž'

Računi čiste§a stanJa

Računi

Delniški kapital...........................
Nepremičnine...............................
Stroji
.......................................
Premičnine...................................
Sodi...........................................
Vozovi.......................................
Blagajna.......................................
Banka .......................................
Dolžniki.......................................
Upniki...........................................
Upniki na kapitalu...................
Dolžniki na kapitalu................
Rezerve
...................................
Delkredere...................................
Odpisi...........................................
Prenos dobička...........................

K

V

K

2,960.000
262.000
55.500
100.000
30.500
854.000
10.000
850.000
450.000
20.000
1,109.000
—
1.000
—
—

—
—
—

2,000.000
—
1.000
500

Pivo in drugi izdelki...............
Surovi materijal...........................
Pomožni materijal.......................
Stroški in vzdrževanje vozništva

130.000
260.000
30.870
15.000

Odbitki.......................................
Stroški...........................................
Popravila...................................
Davek na slad...........................
Vodarina.......................................
Obresti in provizija...................
Stanarina in najemnina ....
Plače in dnine...........................

22.000
25.800
9.060
90.000
2.000
43.000
2.600
76.000

Dati

Dobiti

Dati

—

—
—
—

—
—

—
—

—
—
—
—

—
—

—

—
—

—
—
—
—
—

—

500
850.000
110.000
720.000
540.000
2,020.000
30.000
120.000
16.000
264.000
10.000

660.000
6.000
870
200

1.000
200
60
—
—
21.000
36.000
1.000

—

7,408.330

K

V

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
■—
—
—
—

2,960.000
261.000
55.000
100.000
30.000
4.000
.—
130.000
—
—
1,079.000
—
—
—
—

—

—

2,000.000
—
—
—
—
—
—
100.000
—
90.000
2,000.000
—
120.000
15.000
264.000
10.000

4,619.000

—

4,599.000

_
254.000
30.000
14.800

__

—

530.000
—
—
—

21.000 __
25.600 —
9.000 —
90.000 —
2.000 —
22.000 . —
—
—
75.000 —

_
—
—
—
—
—
33.400
—

—

—

563.400

—

5,162.400 ' —

5,162.400

__

•—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—

Iz debelo obrobljenega dela saldobilance posnamemo; Dati................................................... K
Dobiti..............................................
tedaj številka uspeha Dobiti
Zraven prištejemo stanje (zaloge), glej inventar ;
K 120.000'—
Pivo in stranske izdelke......................................
. 50.000'—
Surovi materijal......................................................
„
6.000' —
Pomožni materijal..................................................
„
2.500' —
Krma, oves itd.........................................................
Odpisi na inventarju za 6 mesecev............... ...................
Obratni uspeh do konca marca..........................................
Prenos dobička iz minulega leta..........................................
Dobiček, kakor pri na prejšnji strani izgotovljenem sklepu

V

V

543.400
7,408.330

Dobiti
K

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

—

—
—

543.400'—
„ 563.400'—
K 20.000' —

K
K
„
K
„
K

178.500'—
198.500'—
53.430
145.070'—
10.000'155.070 -

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-—• 1
—
__ _

—
—
—

—
—

—
—

—
—
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za dalj časa. Potem se navadno z remburznim poslom
združi še lombardiranje. Posojilo se ne dovoli le za
čas transporta, temveč blago ostane banki zastavljeno
tudi potem, ko se je iz ladje izložilo. Shranijo ga v
kakem skladišču, in kupec ga more le z dovoljenjem
banke iz skladišča odstraniti.
Včasih se dovoljujejo remburzni krediti tudi na
ta način, da sme kupec z blagom prosto razpolagati.
Taki krediti se pa dovoljujejo le najboljšim firmam.
Včasih trgovec tudi takoj proda blago, od kupca pa
ne dobi gotovega denarja, temveč menice. Potem se
kupčija med banko in trgovcem na ta način sklene,
da da trgovec banki te menice kot jamstvo. Sploh se
sklepajo prav različne in interesantne remburzne kup
čije, toda vseh ne moremo tu navajati.
Pri eksportni trgovini se remburzni posli enako
razvijajo. Kaka avstrijska firma eksportira v Indijo
železo. Kupec pa plača blago šele, ko ga dobi. Denar
bi torej v času transporta ležal mrtev. Da se pa to
ne zgodi in da more torej trgovec s tem denarjem
razpolagati, da trgovec konosament v lombard. Banka
posodi na listino v visokosti delne vrednosti blaga
ter je pošlje svojemu korespondentu v Indiji, ki jih
izroči kupcu pri prihodu blaga proti plačilu cene. Korespondent nakaže vsoto banki, ki jo po odbitku po
sojila izplača svoji stranki.
Tretja vrsta lombardnih poslov je takozvani reportni posel (Report- oder Kostgeschäft), ki je v naj
ožji zvezi z zamotanim mehanizmom borze. Od pravih
lombardnih poslov se tako zelo razločuje, da ga juristi
niti ne prištevajo več med lombardne posle.
Če hočemo ta posel prav razumeti, tedaj moramo
nekoliko pogledati na borzo ter opazovati ondotno
špekulacijo. Navadno sta zastopani na borzah dve
stranki špekulantov, katerih ena upa, da bo cena tej
ali oni vrsti vrednostnih papirjev poskočila, med tem
ko se druga nadeja, da bodo cene padle. O prvi se
pravi, da špekulira à la hausse (a la hòs), o drugi,
da špekulira ,,à la baisse“ (a la bes). Zastop
nike prve stranke imenujemo hosiste, pripadnike druge
bèsiste. Hosist kupuje vrednostne papirje po gotovih
borznih uzancah, ne da bi imel za to potreben denar.
Besist pa prodaja efekte, katerih sploh nima. To ime
nuje Nemec „in Blanko abgeben oder fixen“. To je
zaradi tega mogoče, ker se lahko vsak kup kompen
zira s prodajo, vsaka prodaja pa s kupom. Seveda
mora biti med vsakim kupom in vsako prodaje gotov
čas. Zatorej se borzne pogodbe malokdaj izpolnijo
takoj, ampak pogodnika določita gotov rok, v katerem
ima prodajalec izročiti in kupec prevzeti efekte, na
vadno zadnjega vsakega meseca (ultimo). Hosist kupi
danes n. pr. gotovo število akcij avstro-ogrske banke
v nadi, da jih bo v bodoče lahko dražje prodal, kakor
jih je danes kupil; narobe proda danes besist iste

akcije za gotovo ceno, upajoč, da jih bo takrat, kadar
jih bo treba kupcu izročiti; lahko dobil ceneje, kakor
jih je prodal. Čas do določenega roka pa skuša vsak
izkoristiti v svoj prid. Prodajalec za časa pogodbe
nima prodanih efektov v rokah, ampak si jih skuša
do izgovorjenega roka ceneje preskrbeti, kakor jih je
prodal, in s tem napraviti dobiček. Ravno tako hosist
nima za časa pogodbe potrebnega denarja, da bi
plačal kupljene efekte, in upa, da jih bo do izročitve
že zopet dražje prodal drugemu in si tako pridobil
potrebnega denarja, da zadovolji prodajalca. Če je
kurz do določenega roka stopil, tedaj proda hosist
papirje za višjo ceno in spravi diferenco kot dobiček.
Če je pa kurz neugoden, tedaj bo pa skušal kupčijo
prolongirati ali podaljšati ; v borznem jeziku imenujejo
to „eine Schiebung machen“. V tem slučaju zastavi,
lombardira za prihodnji mesec papirje, da dobi po
treben denar, in sicer banki ali pa besistu, tedaj
tistemu, ki je efekte prodal, ne da bi jih imel, katere
si pa mora, če je bil kurz zanj neugoden, preskrbeti.
(Dalje prih.)

Iz trgovske prakse.
2. Tehtanje pošiljk pri oddaji na železnici in še
nekaj drugih važnih prenaredb.
§ 58 novega obratnega pravilnika za avstrijsko-ogrske in
bosanske železnice določa, da mora železnica take pošiljke pod
5000 kilogrami, ki jih ima sama nakladati, brezplačno tehtati. Tega
v starem pravilniku ni bilo. Plačalo se je za vsakih 100 kg 4 vi
narje. Ta nova določba pride v poštev pri pošiljkah, ki znašajo
manj kot pol vagona. — Dodatna določba štev. II — 2 k prej
imenovanemu paragrafu pa pravi: Železnica ni primorana pošiljke
kos za kosom ali pa po tarifnih razredih tehtati".
Torej je tisto brezplačno tehtanje strankam v prid le pri
takih pošiljkah, ki obstoje iz blaga ene vrste, oziroma ki tarifirajo po istem razredu.
Obstoji pošiljka iz raznega blaga, se priporoča, da stranka
sama tehta in tudi zapiše težo v vozni list, ako se hoče varovati
škode. Železnica bi v tem slučaju vse skupaj tehtala in računalo
bi se potem tudi po najdražjem razredu.
N. p. nekdo pošlje iz Ljubljane v Beljak 5 vreč krompirja
po 100 kg, 5 vreč moke po 100 kg in eno vrečo zelja po 80 kg
skupaj 1080 kg. Železnica bo zapisala v vozni list 1080 kg. Tarifira
pa zelje po razredu II, krompir in moko po razredu A. Računalo
se bo, kjer je le ena teža, to je skupna, v voznem listu navedena,
cela pošiljka po višjem razredu II. To znaša za prej imenovano
daljavo K 1470.
Ako pa stranka sama tehta in zapiše za vsako vrsto blaga
sama posebej težo v vozni list, se bo računala za 1000 kg razred
A, kar znaša 9 80 K in le za 80 kg razred II, to je 1T0 K, torej
380 K razloček med prvim in drugim slučajem.

Odprava blaga k razstavam.
Odprava takega blaga v kraj razstave se vrši kakor za na
vadno blago.
Oddaja na razstavi neprodanega blaga nazaj na domačo po
stajo se mora vršiti v teku štirih tednov po zaključbi razstave.
Takim pošiljkam se mora priložiti prvi vozni list in potrdilo od
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odbora razstave, da je bilo dotično blago razstavljeno in da se na
razstavi ni prodalo. Take pošiljke so voznine proste. Brezplačna
odprava kot brzovozno blago se more tedaj zahtevati, ako je
bilo blago do razstavne postaje oddano tudi kot brzovozno blago.
Odprava kot izvanredno brzovozno blago, to je pošiljanje z brzovlakom, se ne vrši brezplačno. Take pošiljke plačajo navadno
voznino, kakor drugo blago. — Na voznem listu se predpiše: —
„Vračajoče se razstavno blago, brezplačna odprava". —
Ako se en del razstavljenega blaga proda, velja za ostalo
isto znižanje, to je tudi brezplačna odprava.

Predpis pota v voznem listu.
Predpisanja v voznem listu, kakor: „po najcenejšem potu
odpraviti", ali „via Ljubljana, Pragersko, Zagreb" itd. se ne pripo
roča, ker mora po novem obratnem pravilniku železnica blago na
vsak način odpraviti po najkrajšem in najcenejšem potu. Zgodi se
lahko pri takem predpisanju, da zahtevana pot ni najcenejša in
železnica v takem slučaju ni primorana vrniti preveč plačano vo
znino, ker se izgovori, da se je držala predpisanega pota.

Minimalna pristojbina.
Minimalna (najcenejša) pristojbina za male pošiljke se je
zvišala pri navadnem brzovoznem blagu od 40 na 80 vin. in pri
znižanem brzovoznem in tovornem blagu od 40 na 60 vin. Tudi
tukaj bo po novem marsikatero malo pošiljko bolje po pošti
pošiljati.
Tarife za v Trst in Reko se za zdaj ne bodo zvišale.
Tudi tarife za dolenjske železnice ostanejo prejšnje.
V novih cenikih odpade štacijska pristojbina (Stationsgebühr).
Skladiščna pristojbina (Lagergeld) se je znatno zvišala in se
zato priporoča blago kakor je mogoče hitro odvoziti.
M. K-

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Seja dne 18. svečana 1910 v knjižnici Narodnega doma v
Celju. Navzoči gg.: Ivan Ravnikar, F. Peternel, F. Goričar,
R. Stermecki in I. Jagodič. Tajnik prečita zapisnik zadnje seje
in med tem došle dopise, na katere se je večinoma takoj odgovorilo.
Obenem poroča g. Jagodič, ki je prevzel od bivšega blagajnika
g. Lukasa blagajniške zadeve v ureditev, o stanju blagajne, ki jo
s tem oddaja novemu blagajniku g. Ravnikarju. Društvo ima danes
sledeče premoženje: razpoložnine K 114070, rezervni zaklad
K 626, zaklad za ustanovitev trg. bolniškega društva K 2188'44.
Iz poročila g. Goričarja razvidimo, da izkazuje trgovski ples ma
lenkostni primanjkljaj K 8’22. G. Peternel poroča, da je vse račune
inseratnega odseka poravnal in ima še v blagajni K 60-66. Razun
tega je še nekaj inseratov na zadnjič izdanem voznem redu nepo
ravnanih. Zadeva bolniškega društva se bo v eni prihodnjih sej
razmotrivala. Gospod Vivoda se odpove poslom posredovalnice in
jih obljubi g. Peternel s 1. marcem t. 1. prevzeti. Slučajnosti:
Namesto izstopivših odbornikov gg. Jagra in Lukasa se pokličeta
v odbor namestnika gg. F. Zorman in Fr. Kolenc ml. Nada
ljevanje predavanja g. dr. Božiča se vrši čimpreje in se za to še
določi dan.

Raznoterosti.
Trgovstvo in novi zakoni glede trgovskih uslužbencev.
Vodstvo osrednje zveze avstrijskih trgovcev na Dunaju se je v
konferenci, ki se je vršila koncem februarja, temeljito pečalo z za
konoma glede službene pogodbe in delavnega časa v trgovskih
obrtih, ki stopita v kratkem v veljavo. Sklenilo se je, da se v
svrho pouka interesiranih krogov priredi več predavanj ter izda v

Št. 3.

tisku oba zakona s komentarjem. Ta brošura se bo potem razdelila
potom društev udeleženim krogom. Dalje se je sklenilo, da bo
zvezno tajništvo z ozirom na potrebo nove ureditve službenih raz
merij izdelalo formularje za delavne pogodbe in jih dalo trgovcem
na razpolago. Da se doseže enotna judikatura, se namerava provo
cirati principiane odločbe najvišjih instanc V ta namen so se vse
korporacije naprosile, da vpošljejo tajništvu razsodbe nižjih sodišč,
ki so za to primerne.
*

Petdesetletni obstoj avstrijskih borz. Cesarski patent z
dne 26. februarja 1860 je dal avstrijskim blagovnim borzam prvo
zakonito podlago. Torej je preteklo petdeset let od ustanovitve bla
govnih borz, zlasti za žito in produkte sploh. S takratnim zakonom
se je dala vladnemu borznemu komisarju še vsa oblast in šele
zakon iz leta 1875 je uredil borzni promet na način, da so postale
borze avtonomne korporacije in se je državno nadzorstvo omejilo le
na ono mero, ki je potrebna iz javnih ozirov. Zadnjikrat so se bla
govne borze, zlasti one za kmetijske izdelke, uredile z novelo k
borznemu zakonu iz leta 1903. Blagovne in žitne borze so postale
središče občnega gospodarskega življenja, njih kurzi pa barometer
za blagovno in žitno trgovino, obenem tudi središča vsega trgov
skega prometa. Borzni promet z efekti in devizami je bil urejen
že s cesarskim patentom iz leta 1771.
*

Zvišanje srbske carine nasproti avstrijskemu blagu. Že
v uvodnem članku poročamo, da trgovska pogodba s Srbijo še zdaj
ni sklenjena in da ima ta okolnost jako slabe posledice za av
strijski izvoz. Koncem februarja 1. 1. je srbska vlada predložila
skupščini novelo k zakonu o splošnem carinskem tarifu, vsled ka
terega se bodo različni carinski postavki deloma zvišali, deloma
znižali. Finančni minister je takoj brzojavnim potom izdal vsem
carinskim oblastim ukaz, da so stopila v zakonski predlogi
določena zvišanja že z 22. februarjem t. 1. v veljavo. Porabljala se
pa bodo le v prometu blaga, ki dohaja iz držav, ki nimajo s Srbijo
trgovinskih pogodb, zato pride pri tem izključno le uvoz avstroogrskega blaga v poštev. Da je ravno avstrijska industrija s
tem zelo oškodovana, je očividno, in vsled tega se lahko zgodi,
da bodo marsikatere stroke naše industrije izgubile odjemališča v
Srbiji. Glede vzrokov nazadovanja avstrijskega izvoza v balkanske
dežele, opozarjamo na današnji uvodnik.
*
Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko je imela
svojo prvo plenarno sejo v tekočem letu dne 18. februarja. V tej
seji je zbornica soglasno sklenila, zaprositi c. kr. trgovinsko mini
strstvo, da podržavi poštni in brzojavni urad v Kranju. Zbornični
predsednik, g. Josip Lenarčič, je podal obširno letno poročilo, v
katerem se je dotaknil vseh važnih gospodarskih dogodkov v pre
teklem letu. Grajal je zanemarjanje prometnih sredstev na Kranjskem
po poštni upravi. Za leto 1910 je zbornica zopet volila za zbornič
nega predsednika g. Josipa Lenarčiča, za podpredsednika pa g. Iv.
Kregarja in za provizornega predsednika g. Kamila Pammerja. Odstopivšemu podpredsedniku, gosp. Ivanu Mejaču in provizornemu
predsedniku g. Franu Schreyu, je zbornica izrekla soglasno zahvalo..
V dež. železniški odbor je zbornica izvolila g. Jos. Lenarčiča, v pridobninsko deželno komisijo g. Ivana Kneza. V seji so se dovolile
sledeče podpore : za lovsko razstavo na Dunaju 1. 1910. 500 K, za
trgovski tečaj v Novem mestu 100 K, za kuharski tečaj na Bledu
120 K, za vajenško zavetišče 200 K. Na predlog zborničnega člana
g. Jerneja Ložarja, ki je šibal nedostatnost telefona v Ljubljani, je
zbornica sklenila pozvati c. kr. trgovinsko ministrstvo, da se položi
kabel v Ljubljani, ker le na ta način prenehajo vedne poškodbe
omrežja, Na predlog zborn. člana g. Ivana Hribarja je zbornica so
glasno sklenila, obrniti se do c. kr. trgovinskega ministrstva s-
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prošnjo, da se ustanovi za deželo Kranjsko s sedežem v
Ljubljani posebno c. kr. poštno in brzojavno ravna
teljstvo. To važno upravno vprašanje je s tem stopilo o ospredje
tembolj, ker je državni poslanec g. Ivan Hribar vložil tudi v državnem
zboru predlog za ustanovitev poštne direkcije v Ljubljani. Naposled
je zbornica na predlog zborn. člana g. Kamila Pammerja sklenila
pozvati c. kr. ravnateljstvo državnih železnic v Trstu, da poskrbi za
razširjenje postajnih naprav v Domžalah, ki absolutno ne ustrezajo
potrebam naraslega prometa. Javni seji je sledila tajna seja, v kateri
so se razdelile nekatere ustanove
*
Ugodnosti za trgovinske potnike za vožnje s parobrodi.
Avstrijski Lloyd izdaja trgovskim potnikom proti predložitvi legiti
macijske karte avstrijskih trgovskih in obrtniških zbornic in proti
izročitvi potrebnih fotografij v vizitnem formatu za svoje jadranske,
sredozemske in vzhodnoazijske črte brezplačno posebne legitima
cijske karte. Te legitimacijske karte veljajo le za dotično koledarsko
leto in jih je torej treba vsako leto proti predložitvi potrebnega
dokumenta obnoviti. Na podlagi teh legitimacijskih kart uživajo
trgovski potniki 25°/0 znižbo po tarifu odpadajoče voznine, dočim
je oskrbo plačati vedno v polnem znesku. Za kovčege z vzorci ne
dovoljuje Lloyd nobenega znižanja in je plačevati za nadtežo
predpisane takse. Pripomniti je, da ima vsak potnik pravico vzeti
seboj prosto prtljago do določene teže in sicer: Na dalmatinskih
črtah je prtljaga prosta v I. razredu do 40 kg, v II. do 30 kg, na
sredozemskih v I. razredu do 100 kg, v II. do 60 kg, na vzhodno
azijskih črtah v salonskem razredu a, b, c do 150 kg, v intermedijantnem razredu do 100 kg. Za težo, ki presega navedene po
stavke, je plačevati na dalmatinskih črtah : od Trsta do Kotora in
pristanišč, ki so na tej črti, vozninske postavke blagovne tarife
III. razreda, od Kotora do St. Mavra in vmesnih pristanišč one
IV. razreda ; v vseh primerih poleg tega 50 h spravnine od kosa.
Na sredozemskih črtah 5 fr. od 100 kg + 1/, fr. spravnine od kosa.
Na vzhodnoazijskih črtah 15 K od 100 kg. — Na parnikih
ogrsko-hrvatske parobrodne d ružbe (Ungaro-Croata) dobe
trgovinski potniki 25°/0 znižanje voznine na njenih dalmatinskih
črtah. Ugodnost velja vedno za določeno osebo ; za kovčege z
vzorci ne daje družba nobenih ugodnosti. — Hrvatsko parobrodno društvo v Senju, na čigar parnikih je voznina za osebe in
blago splošno jako nizka, ne daje trgovskim potnikom nobenih
posebnih ugodnosti.
*
Kolinska tovarna je razpisala novo (četrto) emisijo svojih
delnic. Storila je to zategadelj, ker se podjetje vsestransko prav
hitro širi in nepričakovano raste. Nova emisija delnic Kolinske
tovarne je v resnici prav veselo znamenje za procvit tega doma
čega podjetja. Ob tej priliki ponovno opozarjamo na Kolinsko
kavno primes, ki jo slovenske gospodinje vsepovsod vedno bolj
zahtevajo in jo našim trgovcem - špeceristom prav toplo priporo
čamo. To je najboljši, najcenejši in edini domači izdelek te vrste.

Članarina in naročnina. Pravkar smo razposlali vnanjim
članom in naročnikom, ki še za tekoče leto niso vposlali članarine
oziroma naročnine, pozive za plačilo. Radi reda in prihranitve
stroškov za opomine vabimo vse, ki so pozive prejeli, da se jim
blagovole čimprej odzvati
*
Čeke so poslali: Frid. Ferdin, Kranj, I. Garjol, Ljubljana,
Ivan Logar. Vrhnika.

Trgovsko bolniško in podporno društvo
v Ljubljani.
Odborova seja z dne 24. februarja: I. v društvo so se
sprejeli 4 člani, II. obolenje je prijavilo 18 članov, III. bolniških
stroškov se je izplačalo 4 članom v znesku K 33274. IV. Razno
terosti. Fakultativna podpora v znesku K 50 se je dovolila enemu
članu. Izstop iz društva je naznanilo 8 članov, 5 članov je izsto
pilo zavoljo vstopa v vojaško službo. 10 članov se je izključilo
zaradi zaostanka s članarino.

Književnost.
O službeni pogodbi trgovskih pomočnikov in drugih
delojemalcev v podobnih službah. V Ljubljani 1910. Kom. zalo
žba Narodne knjigarne. Cena 50 vin. Zakon, ki urejuje službeno
razmerje trgovskih pomočnikov, je izšel v slovenskem prevodu v
posebni brošuri, ki jo toplo priporočamo vsem trgovcem in trgov
skim nastavljencem. Oblika je priročna in se lahko nosi v žepu.
Ta doslej najvažnejši zakon bi moral vsak pripadnik trgovskega
stanu kakor tudi vsak privatni uslužbenec imeti, zato naj si ga
vsakdo nabavi v lastnem interesu. Dobiva se po vseh knjigarnah.
*
Društvo „Pravnik“ v Ljubljani je v XV. zvezku izdalo
sedmo knjižico svoje Poljudne pravne knjižnice. Kakor
njene prednice, tako tudi ta knjiga prinaša predpise, ki so važni
vsakomur, namreč: I. Županstvom izročena sodna opravila v zapu
ščinskih in varstvenih stvareh. II. Javne dražbe zemljišč in premičnin,
ki se vrše kaj pogosto pri nas. III. Odstotek za uboge pri javnih
dražbah. — Poučna knjižica stane samo 40 h in se dobiva po
knjigarnah. Isto društvo izda že meseca marca t. 1. obširno knjigo
„o nespornem sodstvu“, v kateri so vsi predpisi o notarstvu, o
zapuščinskih in varstvenih stvareh, o denarju in drugih stvareh
ki se hranijo pri sodiščih ter sploh o vsem, kar je s tem v zvezi.
Knjiga bo imela čez 600 strani ter bo veljala v platno vezana
7 K, predplačniki pa jo dobe za 5 K 26 h, če ta znesek pošljejo
do 15. marca t. 1. naravnost društvu „Pravnik“ v Ljubljano.
Poštni čeki.

Društvene vesti.
Pevski zbor našega društva priredi kakor smo že poročali,
dne 3. in. 4. aprila poučen izlet v Zagreb ter pri tej priliki sode
luje pri koncertu, ki ga priredi bratsko hrvatsko trgovsko društvo
.Merkur“. Odhod 3. aprila ob 7 uri 15 m zjutraj. Gg. člane, ki
niso pevci in bi se hoteli izleta udeležiti, vabimo, da svojo ude
ležbo v kratkem priglasijo.
*
Društvena knjižnica. Gg. članom še enkrat naznanjamo,
da izposojuje naša knjižnica knjige vsak torek in petek od 8. do 9.
ure zvečer.
*

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 banko 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 Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.
Letnik VIL

V Ljubljani, dne 15. aprila 1910.
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Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Izlet v Zagreb.
Dne 3. in 4. aprila t. 1. se je v Zagrebu položil
temelj zbližanju slovenskih in hrvatskih trgovcev. Naš
pevski zbor je na povabilo bratskega hrvatskega društva
„Merkur“ priredil ta dneva izlet v Zagreb. Izleta se je
udeležilo tudi mnogo drugih članov, na čelu jim pred
sednik društvenega razsodišča g. dr. Triller, trgovske
zbornice svetnika g. Hren in g. Mejač, občinski
svetnik g. Meglič itd. V Zagrebu se jim je pridružilo
več štajerskih trgovcev, na čelu jim veletržec g. Peter
Majdič. Iz Ljubljane seje odpeljalo čez 50 izletnikov
in nekaj dam, čeprav bi si želeli od ljubljanskih trgovcev
večje udeležbe, ki bi bila gotovo na mestu.
Sprejem v Zagrebu je bil nad vse prisrčen in
sijajen. Hrvatski „Merkur“ je korporativno z zastavo
pričakoval izletnike na kolodvoru, pa tudi drugega
občinstva je bil natlačeno poln peron. Ko se je vlak
ustavil, so zagrmeli gromoviti „Živio Slovenci!“ in
predsednik hrvatskega „Merkurja“, veletržec in bankir
g. Šandor Aleksander je v vznesenih besedah
pozdravil došle slovenske goste. Čutimo se počaščene,
je dejal, da ste nas obiskali. Uverjen sem, da postanemo
slovenski in hrvatski trgovci iskreni prijatelji in da se
bomo združili v složno delovanje za razvoj in prospeh
vaše kakor naše trgovine. — Za pozdrav se je zahvalil
imenom „Merkurja“ g. dr. Triller; ki je povdarjal,
da bo slovenska in hrvatska vzajemnost dobila realna
tla, ako se zbližajo zastopniki trgovine. Vaš sprejem
nas je presenetil, je dejal govornik, toda ker velja oni
veliki ideji, da postavimo z današnjim obiskom temeljni
kamen zbližanju slovenskega in hrvatskega trgovstva,
nas veseli ta prisrčnost in zato kliče: „Živeli Hrvatje!“
V sprevodu smo šli v mesto in tudi na potu so
Hrvatje prirejali ovacije Slovencem. Skupno stanovanje
in shajališče je bilo v hotelu „Pri zlati kroni“, s kate
rega sta vihrali dve zastavi : slovenska in hrvatska.
Pred vhodom je bil napravljen velik napis: „Dobro
došli braćo Slovenci!“
Zvečer ob 8. se je vršil koncert obeh trgovskih
društev „Merkur“ v veliki, krasni dvorani streljane.
Sodelovala je godba domačega domobranskega polka

pod vodstvom kapelnika g. Muhviča in igrala poleg
treh hrvatskih, izključno slovenske komade. Ko so
nastopili naši pevci, vsi v črnih surkah, so bili predmet
burnim ovacijam občinstva, ki je popolnoma napolnilo
veliko dvorano, kakor tudi vse stranske dvorane streljane.
Glede izvajanja pevskih točk moramo pa naše pevce
zelo pohvaliti. Peli so res krasno in lahko rečem, oča
rali občinstvo, ki ni štedilo z odobravanjem. Zlasti
Juvančev „Pastir“ je naravnost navdušil poslušalce in
pevci so ga morali ponoviti. Posebej so še solista
gg. Jež in Sta m car in kar je po sebi umevno, vrli
kapelnik g. Zorko Prelovec želi posebno pohvalo.
Vtisk smo imeli, da „Merkurjev“ pevski zbor lahko
pred vsakim razvajenim občinstvom nastopi in vedno
bi delal le čast slovenskemu imenu in slovenski pesmi.
Pa tudi pevski zbor hrvatskega „Merkurja“ je častno
rešil nalogo, to zlasti v skladbi kapelnika g. Muhviča
„Moj raj“ s spremljevanjem orkestra in solonastopom
g. viteza Camarotte, ki je Slovencem izza „Mati
činih“ koncertov dobro znan.
Po koncertu se je razvil živahen ples, ki je trajal
do jutra. Slovenski izletniki so se s člani hrvatskega
„Merkurja“ zbrali v stranski dvorani h komerzu, kjer
so se vršile navdušene napitnice. Otvoril je komerz
predsednik hrvatskega „Merkurja“ gospod Šandor
Aleksander, ki je rekel, da je presrečen, ko dviga
čašo, da pozdravi bratsko društvo slovensko, s katerim
so se želeli hrvatski trgovci pobliže seznaniti. Zdaj
je prišla ta prilika in govornik napija edinstvu sloven
skih in hrvatskih trgovcev. — Dolgotrajno odobravanje
je sledilo napitnici in pevci so skupaj zapeli vedno
mlado pesem „Slovenac i Hrvat“. — Dalje je pozdravil
goste podpredsednik gosp. Kosér, rojen štajerski
Slovenec, ki je zlasti poudarjal, da so bratje Slovenci
pokazali, da niso samo dobri trgovci, ampak tudi
dobri pevci.
Nato je v imenu Slovencev govoril g. dr. Triller
približno tako-le : Danes smo pravzaprav slavili pevsko
slavlje, toda ko se spominjam momenta, ko sem videl
na odru toliko dičnega naraščaja hrvatskega in slo
venskega trgovstva, imam prepričanje, da ima to slavlje
večji pomen, nego samo pevski. Živimo v dobi
4

Stran 46.

SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.

asociacije, združenja stanov. Narod kot tak, če hoče vršiti
kulturno nalogo, je sam prevelika enota, zato se čuti
potreba, da se razcepijo posamezni deli naroda in da
ti kot stanovi združeni v svojo celoto stremijo po višji
kulturi. Ideja kulturne vzajemnosti je skupna vsem,
toda uspeh bo imela le tedaj, če bo vsak stan preprešinjen od te ideje, če bo nosil to idejo do zadnjega
člana, do zadnje koče. Danes reprezentira slavlje
hrvatsko-slovenske vzajemnosti steber vsakega naroda,
to je trgovec. Zgodovina nam, začenši od Feničanov,
kaže, da si pravzaprav trgovec osvaja svet. Trgovina
zasigurava in obdrži to, kar je meč pridobil. Trgovska
pozicija je pri vas in pri nas dobra, ker ima podlago,
na kateri lahko prospeva najbolj razvita trgovina, to
je morje! Vi imate Reko, mi Trst, a ti tako važni
postojanki za trgovino nista v naših rokah. Cilj in
naloga hrvatskih in slovenskih trgovcev bodi, da si
zopet osvoje te kraje, da se ta ideal naše kulturne
vzajemnosti uresniči. Treba je korakoma nastopati in
glavna stvar je, da imamo mlad in čvrst trgovski
naraščaj, ki bo to storil. Če smo z današnjim sestankom
prebili led ter takorekoč vsadili mlado drevesce skup
nega delovanja, je vaša dolžnost, da prešinjeni te
ideje prilivate temu drevescu, da bo raslo. Že vonjava
drevesca prešinja vrtnarja, da je storil dobro in koristno
delo in ko bo drevo stalo močno ter kljubovalo vsem
viharjem, nas morda ne bo več tu, a bodo lahko oni,
ki danes kot naraščaj sodelujejo pri usaditvi drevesca.
Če ' se to posreči, je današnje slavlje doseglo velik
učinek in jaz napivam dosegi tega cilja !
Velikansko odobravanje je sledilo tem besedam
in kakor šum razburkanih valov so zabučali po vseh
prostorih veličastni zvoki veličastne pesmi „Morje
adrijansko“.
Potem je govoril g. Dragotin Hribar, ki je
omenil, da ni samo tuji meč kriv, kakor pravi pesem,
da ne gospodujejo slovanske ladje po Adriji, ampak
mnogo smo krivi tudi sami, ker nismo poprej spoznali,
kakšno važnost zavzema produkcija in trgovina. Usoda
nam je bila 'nemila in mesto sebi, smo pridobivali
gmotnost drugim, kakor Italijanom, Nemcem in Mad
žarom. Prav je, da se je vkoreninilo v zadnjem času
spoznanje, da si moramo pridobiti gmotnost, na po
dlagi katere si osvojimo tudi še lahko morje, ta najbolj
obširni delokrog trgovine. Treba je, da vzgojimo v
teh idejah naš naraščaj in gmotno dobri trgovec bo to
lahko storil.
Tajnik hrvatskega „Merkurja“ g. Licht se je
spominjal za slovensko trgovsko društvo „Merkur“
zaslužnega predsednika ces. svetnika g. Murnika ter
prosil, da mu izroče pozdrave hrvat, društva. Nadalje
se zahvaljuje g. dr. Trillerju za lepe cilje, ki jih je
■ stavil za dosego razvoja trgovine. Proslavljal je soli
darnost trgovcev in trgovske mladeži, ki se jo mora

Št. 4.

smatrati kot enakovredne sodelavce, potem bo ta soli
darnost vodila brez vsakega dvoma k cilju.
G. Kos er je nazdravljal zaslužnemu predsedniku
g. Šandoru Aleksandru in g. A4 a rumo vic iz Bosne
je v krasnem govoru slavil edinstvo, ki spaja vse
Hrvate, tudi one iz Bosne in Hercegovine, ter Slovence.
Posameznik ni nič, a skupaj smo mogočna sila, ki
lahko vse doseže. Toda v to je treba financijelne sa
mostalnosti, ki bo šele dovedla do prave svobode.
Nazdravlja v imenu Herceg-Bosne.
Napijalo se je potem g. dr. Trillerju ter g. Petru
Majdiču iz Celja in njegovi soprogi, zastopnikoma
trgovskih zbornic g. Hrenu in g. Mejaču, ki se je
imenom kranjske trgovske zbornice zahvalil.
Medtem so došli zastopniki „Slov. Matice“ z
g. prof. dr. Ilešičem na čelu, ki ga je tajnik hrvat.
„Merkurja“ pozdravil v iskrenih besedah ter ga slavil
kot pijonirja in apostola hrvatsko-slovenske vzajem
nosti, želeč mu, naj ostane še nadalje zmaj v razširjenju
te vzajemnosti.
Gromovito odobravanje je pričalo o spoštovanju
in ljubezni, ki jo uživa prof. dr. Ilešič pri Hrvatih.
G. prof. dr. Ilešič se je v krasnih besedah
zahvalil za prisrčni pozdrav. Kot profesor uči in dela
za višje cilje, za duševno izobrazbo in književno
zbližanje, toda zaveda se, da je treba stati tudi na
realnih, financijalnih tleh. Bog trgovine je bil Merkur,
ki je posredovalec med nebom in zemljo. Dela na
zemlji, a gleda k nebu in posreduje med obema, zato
moramo tudi mi stremiti za višjimi cilji, a pri tem ne
pozabiti trdnih tal, na katerih mora potem stati vsaka
zgradba. Priporoča, da se današnje navdušenje ne
poleže jutri, ampak da vsakdo pomni v bodoče, kaj
je danes slišal. Spodbuja k vztrajnemu delu.
Viharno navdušenje je zavladalo po teh besedah
in govornika so dvignili na rame ter ga nosili okrog.
Naši pevci zapojo „Mi vstajamo“ in bil je res svečan
trenotek tega večera, postavljenje hrvatsko-slovenske
vzajemnosti na idealnem in realnem polju.
Govoril je nato še neki Bolgar iz kraljevine, ki
je omenjal veliko slovansko deblo na evropskem
ozemlju, ki pa nima še one moči in veljave, ki mu
gre, zato je treba združenja vseh slovanskih narodov.
Med petjem obeh pevskih zborov ter igranjem
vojaške godbe nam je le prehitro bežal čas in morali
smo se posloviti s prisrčnimi klici: „Na svidenje jutri!“
V ponedeljek so si izletniki ogledali naravoslovni
muzej, Strossmayerjevo galerijo slik, več drugih zna
menitosti in obrtni muzej. Hrvatsko društvo „Merkur“
je poskrbelo, da se je lahko vse ogledalo in tudi
razlagalo. Spremljali so nas povsod hrvatski tovariši.
V obrtnem muzeju je tajnik trgovske zbornice v Zagrebu
gosp. Peroslav Paraskievič-Cikara z izredno
ljubeznjivostjo razkazoval znamenite zbirke ter imel
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jako poučno predavanje o industriji in trgovini bano
vine. Na tem mestu mu bodi izrečena iskrena zahvala.
Opoldne je priredilo hrvatsko trgovsko društvo
„Merkur“ našim izletnikom banket, ki so se ga ude
ležili ugledni zastopniki zagrebške trgovske zbornice,
trgovine itd.
Podpredsednik hrvatskega „Merkurja“ g. K o ser,
ki je bil duša vsej prireditvi, se je še enkrat zahvalil
za obisk ter dejal, da ostane poset slovenskih trgovcev
hrvatskim vedno v spominu.
G. dr. Triller se je zahvalil za vso ljubezen, s
katero so nas sprejeli. Prepričan je, da se je vsem
globoko zarisalo v srce, kar so doživeli v teh dneh.
Zahvali se posebej predsedniku g. Aleksandru, pod
predsedniku g. Koserju in celemu odboru z željo, da
bi bratje Hrvatje skoro vrnili ta obisk, da tudi Slovenci
izkažemo, kako jih cenimo in ljubimo.
Predsednik g. Aleksander je napil g. Magdiču
iz Ljubljane, ki je kot bivši član hrvatskega „Merkurja“
bil pozneje soustanovitelj slovenskega „Merkurja“.
Napijalo se je pevovodji g. Z. Prelovcu, g. vitezu
Camarotti, kapelniku g. Muhviču itd.
Poslednji je slavil lepo slovensko pesem, ki je
Hrvatom prav tako domača kakor Slovencem, ter napil
pevskemu zboru „Merkurja“.
Med banketom je sviral po večini slovenske
narodne pesmi tamburaški zbor hrvat. „Merkurja“.
Popoldne smo šli v gledališče k opereti „Baron
Trenk“, katero je vodil sam skladatelj g. Srečko
Albini. Po drugem dejanju so napravili Hrvatje
ovacije slovenskim izletnikom, mi smo pa navdušeno
ploskali naši rojakinji g. Polakovi. Zvečer smo se
še enkrat sestali v hotelu „Pri zlati kroni“. Prijateljstvo,
ki smo je sklenili s hrvatskimi tovariši, je prikipelo do
vrhunca. V krasnih govorih se je spominjalo lepih
trenotkov in obljubovali smo si, da ostane ta vez, ki
se je storila s hrvatskim trgovstvom, trajna in da bo
temeljni kamen, ki se je položil s tem obiskom, podlaga
za nadaljno vzajemno delovanje.
V imenu zagrebških Slovencev je pozdravil rojake
predsednik slovenskega društva „Lipa“ v Zagrebu
g. Samsa, ki je povdarjal važnost takih posetov.
Le neradi smo se ločili od ljubih bratov, ki so
nas spremili na kolodvor. Tu smo še enkrat odkritih
glav zapeli skupaj „Slovenec i Hrvat“ ter „Lepo našo
domovino“ ter smo se po prisrčnem slovesu odpeljali
proti domovini. Vsakemu udeležniku ostaneta dneva
pobratimstva slovenskih in hrvatskih trgovcev v neiz
brisnem spominu in upamo tudi, da bo rodilo to
zbližanje obilen sad na polju skupne trgovine, za to
sta nam oba „Merkurja“ porok.

Praktiška geologija.
Dr. Karel Hinterlechner (Dunaj).
(Dalje.)

Predno zaključimo definitivno prvi del vsega
spisa, naj omenimo tu še par splošnih momentov, ki
jih mora pogojno vpoštevati stranka, ki se zanima za
kako rudniško podjetje.
Iz doslej navedenega sledi jasno, da zavisi rentabiliteta vsakega rudniškega podjetja od njega obrat
nega prebitka, a poslednji je odvisen sam zase
od raznih činiteljev. Nikoli ne najmanj 1. od cene
one snovi, ki jo dobivajo iz kake rude in 2. od
množine snovi, kar je je mogoče dobiti.
Zadevno cene snovi, ki jo dobivajo iz kake rude
je priporočiti, da se vpoštevajo en groš tržne cene
vsaj vsakokratnih poslednjih 10 let, in da se rabi
povprečna cena kot osnova vseh kalkulacij, kadar gre
za ustanovitev novega podjetja.
Da zavisi obratni prebitek od rabljive mno
žine, one snovi, ki je v kaki rudi, se ume samo ob
sebi; skoro ravno tako je pa umljivo, da se ravna
prebitek po načinu, kako dobivajo rudo, in da
zavisi od metod, po katerih jo trebijo. Z ozirom na
oba ta momenta prihajajo zato v poštev strojna vpra
šanja: v najkrajšem času je treba doseči z najmanjšo
silo največji uspeh ; vprašanje, ki ga ni razrešiti vedno
enako. V teh ozirih je prav priporočljivo, ako se vpraša
tudi kako večjo tozadevno tvrdko za svet. Nekatere
imajo urejene celo lastne oddelke za poskušanje rud
in za določevanje metod za posamezne slučaje.
Pogoji so tozadevno pri raznih tvrdkah različni;
saj niso niti pri isti v raznih .slučajih isti.
Rude topé v plavžih. Poslednji niso vsi enako
urejeni. Zato obdelujejo razna podjetja razne rude z
raznimi uspehi in vsled tega so tudi cene raznih kupcev
za isto snov nekoliko različne. V tem oziru si mora
poiskati pač prodajalec najboljših odjemalcev; torej
čisto trgovsko vprašanje.
Cene se razumejo vedno: loco rudnik, ali loco
plavž ali prosto v kaki luki ; zato so tudi pri isti tvrdki
v raznih slučajih različne. Rudo, ki je namenjena za
inozemstvo, prevzame kupec navadno a ne vedno (!)
locorudnikali v luki one države, v kateri
je rudnik. Poslednje se zaznamenujekonvencijonalno:
f. o. b. (frei an Bord). Včasih določijo tudi kako
drugo luko.
Rudniški interesent naj stremi vedno za tem, da
se prevzame snov loco rudnik ali vsaj v kaki domači
luki. To velja zlasti za manj vredne rude. Sicer se
prelahko zgodi, da jih kupec morda niti ne prevzame
in da se morajo prodati za vsako ceno, da se sploh
kaj dobi za transport, o dobičku pa potem niti govora
ni. Prevažanje rudninskih snovi se izvrši različno.
4*
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Manjvredne se nasujejo kakor so, v vagone ali ladje,
dragocenejše pa transportirajo v vrečah ali v sodih.
Tudi v tem oziru je treba pogojno posebnih dogo
vorov, ker je treba določiti, kdo plača embalažo.
Zadevno ceno naj se dalje izrečno omeni, na
kateri časnik se sklicujemo pri prodaji. Cene
niso namreč nele na raznih trgih različne, marveč
včasih tudi v raznih časnikih istega trga.
Plavžarski stroški se določujejo za vsak posa
mezen nakup rud in sicer temeljem kemičnih
analiz, ki se presojajo v to svrho raz več različnih
stališč kakor so: kakovost in množina rabljive
snovi oziroma kakovost in množina primesi, ki
jih ni mogoče odstraniti potom trebitve, ki pa delo
pospešujejo, ali ki nas eventualno ovirajo, ki
škodijo. Naravno je, da je vsled tega odločilna ke
mična analiza tudi že pri sklepanju kupčije in zlasti
pri prevzemanju blaga. V tem oziru so v trgovskih
krogih posebne navade, ki pa niso zadevno vseh rud
enake; vpoštevne uzanse so tem strožje, čim dražja je
snov, za katero gre v kakem slučaju.
Vrednost rude določajo po povprečni množini
kovine, ki je je v rudi. Povprečno množino kovine
pa določijo temeljem povprečnih vzorcev. Do teh
pridejo na sledeči način. Po dogovoru strank se sesta
neta kupec in prodajalec v luki ali loco rudnik itd.
Snov, ki jo naj prevzame kupec, razdele v manjše
partije, recimo na kupe po 300, 400 ali 500 metrskih
stotov; od vsakega 2., 3., 5. ali 10. kupa, če je snov
v sodih ali vrečah pa iz primerno določenih sodov ali
vreč, vzemo neko množico rude. Vse te vzorce zmešajo
med seboj ; od tega velikega vzorca (kupa) vzemo
potem primerno dogovoru 3 manjše vzorce. Od teh
dobi enega kupec, enega prodajalec, en vzorec se pa
zanesljivo-varno shrani. Obe stranki daste potem
svoje vzorce kemično analizirati. Ako je dogo
vorjeno, v katerem kemičnem laboratoriju, tedaj se mora
to vpoštevati. Rezultate kemičnih analiz si izmenjata
stranki; da se pri tem ne more ravnati druga po
drugi, se dogovorite pogojno, da oddaste obe stranki
rezultate določenega dne ob določeni urina
pošto. Pismi se tedaj križati. Da bi se ujemali analizi
na las je (skoro) absolutno izključeno. Vsled tega je
treba že naprej še tozadevnih dogovorov. Predvsem se
mora določiti kolikšna diferenca je sploh še do
voljena. Ako ni prekoračena poslednja, tedaj si vse
daljno postopanje prikrajšajo po prislovici : srednja pot,
najboljša pot; diferenco enostavno razpolove. V slučaju,
da je v naprej določena meja prekoračena, se
kemično preišče še oni tretji vzorec, ki smo ga
omenili zgoraj. Kemik, ki naj izvrši to delo, se mora
tudi določiti že vnaprej. Kadar je izgotovljena omenjena
tretja kemična analiza, jo primerjajo z obema prvima.
Za daljno postopanje pa pride od teh le ona v poštev,
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ki se razlikuje manj od tretje; analiza z večjo diferenco
z ozirom na tretjo, ne pride sploh nič več v poštev.
Rezultate tretje analize seštejejo z onimi, ki se jim
približajo primerno; to vsoto dele z 2 in šele ta re
zultat je potem osnova za daljno postopanje.
Prodajalec mora namreč jamčiti za neki minimum
rabljive snovi že pri naročitvi.
Če ovaja odločilni rezultat pri oddaji blaga vsaj
zahtevani minimum, se sklene kupčija. V nasprotnem
slučaju sme razpolagati prodajalec prosto s snovjo;
obenem je pa obvezan poravnati kupcu vse stroške,
ki jih je ta pogojno imel itd. — Pripomnim naj končno,
da je plačnica za tretjo analizo ona stranka, koje
analiza se razlikuje najbolj od razsodujoče tretje.
Kakor se ne sklepajo večje kupčije dandanes
navadno le ustmeno, podobno velja, samo da še strožje
izvedeno, tudi o velikih transakcijah, ki se tičejo mi
neralnih snovi. Zato naj navedem v nastopnem naj
važnejše momente, ki pridejo tozadevno pri sklepanju
kontraktov v poštev in ki so :
1. ime in naslov (bivališče) prodajalca;
2. istozadevno kupca;
3. množina, ki jo naj dobavi prodajalec. Da se
preprečijo poznejše diference, se določi tu tudi znesek,
za katerega sme diferirati množina od izgovorjenega
zneska;
4. kakovost snovi. Navesti je treba pred vsem oni
znesek rabljive snovi, za katerega jamči prodajalec. Sicer
se naj navedó tu vse podrobnosti z ozirom na kemičnofizikalne momente, ki jih naj vpošteva pozneje kemik;
5. cena. Ta se nanaša na posamezno tono
( = 1000 kg). Sicer so vtem oziru pri kupčijah z raz
nimi rudami razne uzanse; o teh hočemo navesti nekaj
podrobnosti v drugem delu svojega spisa;
6. plačilni pogoji. Navadno se plača nekaj vse
vsote ob izročitvi provizorne fakture; ostanek pozneje,
ker je treba najprej še kemične analize. Navesti je
treba tudi plačilni kraj itd.;
7. predpisi, po katerih se naj izbere primernih
vzorcev za kemično analizo;
8. ime kemika-analitika oziroma laboratorija;
določitve zadevno poravnave teh stroškov;
9. določi se, kje in kako se pretehta vsa snov.
10. čas dobave in kraj izročitve;
11. force majeure (izgovori: fors mažor = sile,
ki jih ni mogoče premagati, ki se jim moramo torej
ukloniti hočeš nočeš). Sem spadajo vse neprilike, ki
dolete blago na poti in vsled česar ne dospe na svoj
cilj. Dalje se vpoštevajo na tem mestu pogojne vladne
prepovedi zadevno izvoza, dalje vojne, vstaje itd.;
12. eventualni specijalni pogoji in predpisi; od
ločilne sodne oblasti.
V vseh navedenih ozirih se priporoča čim naj
večja jasnost in popolnost izraza.
(Konec I. dela.)
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Razumevanje bilanc.
Piše Oton Schmidt.
(Konec.)

VIL Račun uspehov.

Bilanca se sklene z izkazom čistega dobička v
znesku 155.070 kron. Številka dobička, to za pretežno
večino delničarjev menda edina številka v bilanci, za
katero se res zanimajo. Ta številka jim vzbuja čudovito
razumevanje, kajti iz nje resultirajo dividende, s po
polnim pravom tako priljubljene.
Strokovnjak in pravi trgovec pa hoče več izve
deti. Za njega je izkaz, odkod ta dobiček izvira,
vreden največjega zanimanja. K bilanci spada tedaj
potrebno račun uspehov, ki ga navadno imenujejo
račun izgube in dobička. Vodstvo in obelodanjenje takega računa je za delniške družbe postavno
predpisano. Prilagodivši se obliki in sistemu knjigo
vodstva si navzame ta račun obliko drugih glavnih
računov ter izkazuje na levi izgubo, na desni dobiček.
Oblika računov ni pomembna ali potrebna, radi tega
pa naj izostanejo v računu uspehov vse povečini ne
pravilne in torej ničvredne označbe kakor: prepis z
besedami „debet“ in „kredit“ ali „dati“, in „dobiti“,
potem pričetkom teksta običajni besedici „za“ in „od“
ali „na“, in pa beseda „konto“ v tekstu samem. Zakaj
namreč ne nazivljamo dobiček, ki smo ga dosegli pri
blagu ali pivu, kratkomalo kot blagovni dobiček, ali,
kakor to imenujemo v naši bilanci „dobiček od piva“
itd.? Saj vendar ni jasneje in nič bolj razumljivo, če
vsepovsod čitamo: od blagovnega'računa, od računa
stanarine itd.? Isto velja pri naštevanju izgub: za račun
stroškov, za račun obresti; za račun pomožnega ma
teriala itd., za kar jasno vpišemo: porabo pomožnega
materiala, stroški, obresti itd.
Uveljavljeno nazivljanje „izguba in dobiček“ ni
niti povsem pravilno. Poraba na hmelju, ječmenu itd.
n. pr. vendar ni kratkomalo izguba; če bi šel hmelj
in slad v izgubo, bilo bi to pivo prav slaba pijača.
Če hočemo biti natančni, moramo torej porabo po
možnega in surovega materiala vknjižiti na račun
fabrikacije, tukaj torej na račun piva. Poraba in uspeh,
ta dva izraza sta gotovo boljša, proti uveljavljeni na
vadi pa se je težko boriti, kajti — navada je tiran.
Napačno je tudi, kakor se je ponekod poizkusilo,
izgubo in dobiček nadomestiti z besedami izdatki
in dohodki. Celo za aktiva in pasiva se je hotelo
uveljaviti besedi izdatki in dohodki, seveda je
ta poizkus primerno temeljito pogorel. Dosti tega!
Vlil. Kako je soditi bilanco.

Naše dosedanje raziskovanje je bilo merjeno na
to, da dobimo jasnost in vpogled v sestavo bilance.
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Kakor smo videli, ni pri običajnih sestavljanjih velike
jasnosti. Odtod izvirajo težkoče pri spoznavanju kake
bilance in pri presodbi gospodarskih razmer kakega
podjetja. Nad jasnostjo bilance pa stoji resničnost
bilance. Ta se tiče poštene in pravilne cenitve pre
moženjskih delov. Nasproti bilančni resničnosti stoji
f alzifikacija.
Ravno v zadnjih letih se je strahovito grešilo
zoper bilančno resničnost. Znani slučaji propada in
sanacije raznih bank in drugih delniških družb so
najresnejši memento za člane predstojništva in nadzor
stva delniških družb. Predstojniki in nadzorstveni
svetovalci imajo to dolžnost, da postopajo pri sestavi
in pregledu bilance po najvestnejših intencijah kot
skozinskoz pošteni podjetniki. Delničarju pa, ki nima
vpogleda v inventar in ki mu manjkajo vse potrebne
podlage za preudarno cenitev vrednosti, itak ne preo
stane drugega, kakor brezpogojno verovati v re
sničnost bilance.

Merodajna za kurz in boniteto delnic je seveda
številka dobička, dividenda. Potem pa hodi še
marsikaj v poštev, kar v bilanci niti razvidno ni, n. pr.
letno poročilo predstojništva, ki se v naših krajih
navadno postavlja na jako optimistično stališče, dočim
je to n. pr. v Švici in na Nemškem kolikor mogoče
narobe ! — V poštev pridejo potem splošne gospodarske
razmere, posebno razmere dotične branže, kmetijske
gospodarske razmere, cene surovinskega materiala,
premoga, delavske plače, politični dogodki, razvoj
carinskih tarifov in trgovinskih pogodb, konkurenca itd.
— sploh vse, kar izraža pomembna beseda konjun
ktura.
Končno ne smemo prezreti, da je bilanca le
hipna slika podjetja, in da se je konjunktura, dočim
bilanco pregledujemo, že davno predrugačila, zboljšala
ali poslabšala. Kdor ima dobre papirje, naj jih le
obdrži, naj zasleduje kurze in borzna poročila, naj
študira in primerja bilance in naj se končno nikar ne
da zbegati, če dobi enkrat manj mastne dividende. —
Druge vrednostne papirje je prodati, če kurz in divi
denda konstantno padata. Navadno se jih pozneje
zopet ceneje dobi. Kdor pa hoče mirno spati in kdor
noče riskirati, ta naj delnice pusti v miru in naj si
kupi dobre državne papirje, komunalne obligacije,
zastavne listine i. dr., zadovoljiti pa se mora seveda
s pičlimi obrestmi. Zasigura si s tem temeljni svoj
kapital, dočim pretrpi na stotine ljudi — ob začetkoma
dobrih dividendah .—• občutne kapitalne izgube. V
splošnem je v teh stvareh težko svetovati. Omenili
smo, da tudi spoznavanje bilanc nikakor ne obvaruje
pred izgubami in najbolj umni bankir ter najverziranejši poznavatelj bilanc sta na finančnem polju doži
vela že taka presenečenja, da so se jima lasje ježili.
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IX. Dognanje kupčijskih uspehov koncem vsakega
meseca.

Naglašali smo že, da je kardinalna točka vse
bilance dognanje dobička. Ali naj se ta točka le
enkrat v letu dožene? Ali bi ne bilo mogoče semtertja
že med letom bolj ali manj natančno dognati, kolik
dobiček se je dosegel? Tok kupčije v splošnem, do
hajajoča naročila, mesečno število razpošiljatev, cene
surovinskega in pomožnega materiala, dnine, plače
itd., — vse to je pač slika kupčijskih razmer, ne da
se pa iz vsega tega izkaz uspeha s številkami
dognati. Problem, ki smo ga zasledovali, tiči v tem,
da se koncem vsakega meseca ali sploh na poljubni
dan iz vsega premoženjskega gibanja izcimi ena šte
vilka, ki služi glede uspehov kot sigurna podlaga.
Ta problem je rešen v štev. II. priložene tabele.*)
Gre predvsem za pravilno r azvrstitev raznih
računov. Tej zahtevi se ne zadostuje skoro v nobenem
podjetju, vsaj pisec teh vrst ni v poskusnih bilancah
nikoli našel stroge ločitve in razdelitve računov.
V štev. II. se vrši ločitev računov v tri razrede.
Prvi obsega račune čistega stanja, ki nam tekom
kupčijskega leta ne donašajo nedobičkane iz gub e.
V drugem razredu so uvrščeni računi različnega
stanja, iz katerih dobivamo stanja iz inventure in pa
dobiček ali izgubo. V tretjem razredu najdemo končno
račune čistih uspehov, ki nimajo inventarskih
stanj, pač pa izkažejo obratne uspehe. Računi
prvega razreda torej za račune tretjega razreda ne
pridejo v poštev in vsled tega se za njimi preneha
saldo bilanca, vsote iz „dati“ ter „dobiti“ pa vpišemo
z debelejšimi številkami.
Račune drugega in tretjega razreda torej račune
uspehov sploh tvorijo drugi del saldobilance. Debelo
obrobljeni saldi s o merodajni za uspeh in iz njenih
vsot dobivamo številko uspeha. (Glej obliko II.)
Številki uspeha postavimo nasproti vrednost za
loge, ki jo dobimo po inventuri ali pa samo po cenitvi.
Tako doženemo obratni uspeh.
Odpisi od vrednosti inventarja, hiše itd., tukaj
niso vpoštevani ; moral bi se vsakikrat dotični znesek
iz prejšnjega leta odbiti. Ako so n. pr. znašali odpisi
leta 1902. 108.000 kron, tedaj znaša mesečna odpisnina
9000 kron, za prvi semester 54.000 kron. V prigibno
opisanem slučaju so nam odpisi natančno znani, tedaj
je od dobička onih 53.430 kron odšteti. Po seštetju
prenosa lanskega dobička pridem do istega za
ključka, kakor ob priliki popolno sklenje
nega obratnega pregledovanja. Pomisliti pa
je, s kako izredno enostavnimi sredstvi to dosežemo :
številka uspeha plus zaloga = kolumbovo jajce ! —
Reklo se bo, da je vrednost zaloge v največ
podjetjih dognati le z največjimi težavami brez in*) Glej štev. 3 „Slov. Trg. Vestnik" 1910.

ven ta rja, da je številka uspeha brezpomembna.
Prvo je res; pri nekaterih podjetjih kakor na pr. pi
vovarnah pa se da vrednost zaloge v par urah vsaj
približno dognati; vendar pa ne govorimo tukaj o
natančni inventuri; približno se da vrednost v največ
podjetjih hitro dognati posebno še, če je knjigovodstvo
z ozirom na promet z blagom, surovinskim in po
možnim materialom, primerno urejeno. Resnici se pri
bližaj oč izkaz o uspehu pa je vedno boljši kakor
pa sploh nič. Končno pa vzbuja številka uspeha tudi
brez vpoštevanja nadaljnih inventarskih vrednosti vedno
največje zanimanje.
Sklenemo ta spis z željo, da bi se naši čitatelji
z zadovoljstvom ozirali nazaj na ta izprehod po sicer
malo slikovitem vendar pa veleinteresantnem bilančnem
polju. Veselilo bi nas, če bi vsaj enkrat par delniških
družb na korist javnosti bilance prenehalo s sta
rokopitno obliko ter začelo uveljavljati tukaj predla
gano bilančno obliko. Sicer pa, če je ta oblika dobra,
se bo že sama uveljavljala kakor pred nekaj leti nova
menična oblika, ki je izpodrinila star formular s svojim
nejasnim in neumnim besedilom, čeravno je bila nova
oblika začetkoma strašilo za veliko trgovcev.

Iz bančne prakse.
Piše Rudolf Šega.
(Dalje.)

Lombardirani papirji postanejo lastnina upnikova,
to je prvi značilni razloček reportnega posla od pravega
lombardnega posla. Upnik napravi s papirji, kar
hoče, lahko jih tudi proda. Upnik torej ne vrne dol
žniku istih kosov, katere je dobil, temveč druge. Dolžnik
podaljša kupčijo, toda ne na nedoločen čas, temveč na
popolnoma določen čas, namreč na en mesec. Pri reportnem poslu jih torej posoja na omejen čas, na
en mesec.
Če so koncem prihodnjega meseca kurzi še vedno
neugodni, tedaj se angažma lahko zopet podaljša.
V tretji vrsti je značilno, da se da na ta zastavni
predmet posojilo v visokosti njegove cele vrednosti,
t. j. dolžnik dobi popolen kurz papirjev izplačan. Da
se more pa za zadnji dan meseca že prej vse potrebno
pripraviti in da ni treba računov še le zadnjega dne
meseca delati, tedaj se to posojilo ne dovoljuje na pod
lagi kurza zadnjega dne meseca, temveč na podlagi
kurza kakega drugega dne v mesecu. V to svrho
se določi povprečni kurz tretjega borznega dne pred
zadnjim dnem meseca kot takozvani likvidacijski kurz.
Najvažnejša posebnost v konstrukciji tega report
nega posla je pa brezdvomno določevanje obresti.
Obresti, ki si jih upnik zaračuna, sestoje 1. iz obresti
od kosa (kosovne obresti) in 2. iz prolongacijskih
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Če je tisti, ki hoče prolongirati, vsega zaupanja
obresti. Kosovne obresti znašajo 4 odstotke. Te obresti
mora dolžnik plačati upniku. Računa se jih od nomi vreden, in torej njemu dovoljen kredit popolnoma
nalne vrednosti papirjev. Če je torej kurzna vrednost varen, tedaj ni treba, da bi banki označil efekte, ka
papirjev zelo visoka, tedaj so plačane obresti nizke. tere hoče prolongirati. Sklene se posojilo za gotovo
Ker so kosovne obresti od papirjev, ki imajo visok vsoto denarja, ne da upnik izve imena efektov. Ta
kurz, nizke, in sicer tem nižje, čim višji kurz ima denar imenujemo ultimo-denar. Ta ultimo-denar se
papir, tedaj upnik s tem ni zadovoljen. Vsled tega posoja od zadnjega dne meseca pa do zadnjega dne
zahteva še poseben pribitek. Ta pribitek se določi in sledečega meseca, in ga v tem času ne sme nobena
(Dalje prih.)
nagradi za en mesec, imenujemo ga report. Visokost obeh strank odpovedati.
reporta se ravna po denarnem stanju. Če je na borzi
malo denarja, tedaj banke le nerade lombardirajo pa Kaj mora obrtnik vedeti o obrtnih in
pirje. In tako nastane preostanek papirjev.
davčnih predpisih?
Dogaja se pa še drug slučaj. Kurz papirjev je
Spisal V, Zun.
lahko zelo nizek. V tem slučaju so kosovne obresti
(Dalje.)
visoke, ker se računajo od nominalne vrednosti.
Mladostni pomožni delavci med izpolnjenim dva
Banka, ki je posodila na papirje, ima v teh visokih
obrestih, katere si zaračuna za en mesec, že zadostno najstim in izpoljenim štirinajstim letom se smejo upo
oziroma previsoko nagrado. Vsled tega mora dovoliti rabljati za redna obrtna opravila, ako njih delo ni
gotov odbitek od nominalnega kurza. Ta odbitek ime zdravju škodljivo, ne ovira njih telesnega razvoja in
nujemo deport. Tudi visokost deporta se ravna po ni na poti izpolnjevanju postavne šolske obveznosti.
denarnem stanju. Če je obrestna mera nizka, t. j. če je Delo teh mladostnih pomožnih delavcev ne sme tra
dosti denarja, tedaj banke rade lombardirajo papirje, jati nad osem ur na dan in mladostni pomožni delavci
in papirjev je vedno manj. Posledica tega je visok se ne smejo uporabljati za redna obrtna dela v po
nočnem času, to je med osmo uro zvečer in peto uro
deport.
Reportne posle imenujemo tudi prolongacijske zjutraj. Izjeme so n. pr. dopuščene pri pekih.
Otročnice se smejo šele po preteku štirih tednov
posle ali prolongacije, ker se s pomočjo teh angažma
,,à la hausse“, kakor tudi angažma ,,à la baisse“, po po njih porodu uporabljati za redna obrtna dela.
Za tovarniška podjetja veljajo še posebne določbe.
daljša, prolongira za en mesec.
Nekateri mislijo, da kupec vsled prolongacije Omenjamo le, da mora vsako podjetje, ki ima več
efektov ni več prisiljen kose prevzeti, in da prodajalcu nego 20 delavcev, imeti svoj delavski red, ki ga
ni treba prodanih kosov kupcu izročiti, temveč da se podpiše delodajalec. Vsak delavec ga dobi pri vstopu
mora poravnati le diferenca med nakupnim ozir. pro v službo v roke. V delavskem redu mora biti zapisano,
dajnim kurzom in likvidacijskim kurzom. Faktično se kakšno delo se nalaga delavcem, kakšno ženskam in
morajo pa vse borzne pogodbe . izpolniti. Sicer se kakšno otrokom, kdaj in kako dolgi so presledki med
mnogokrat dogaja, da se prolongacijski posel sklene delom, kdaj se izplačuje mezda, kake so dolžnosti
z isto firmo, s katero se kontrahira prvi posel. Pri nadzorovalnega osobja, kako se ravna z delavci v bo
vatnik in provinčna banka navadno svoje angažmaje lezni, kako se odpove služba in kdaj se sme pogodba
prolongirajo pri tisti banki, kjer so papirje prvotno takoj razdreti; končno tudi disciplinarne kazni.
Natančne določbe o nedeljskem počitku so
kupili oziroma prodali. To že zaradi tega, ker se ne
more vedno imeti zveze z več bankami in ker bi pre natisnjene pri §75 „Obrtnega reda“. Pravilo je, da
našanje papirjev od tiste bančne firme, kjer so bili mora ob nedeljah mirovati vse obrtno delo
kupljeni, do one, kjer se jih prolongira, povzročalo le in sicer se mora nedeljski počitek pričeti vsako nedeljo
najkasneje ob 6. uri zjutraj, za vse delavce vsakega
nepotreben trud in nepotrebne stroške.
Stranka, ki je sklenila borzni angažma, mora obrata v istem času, in mora trajati vsaj 24 ur.
banki pred zadnjim dnem meseca sporočiti, ali naj pa
Vendar pa so v vseh obrtih dovoljena ob ne
pirje, katere je stranka „per ultimo“ kupila ali pro deljah ta-le dela:
dala, prolongira ali ne. Ni že samoobsebi umevno, da
1. Imetnik obrta sme delati sam brez po
se naj angažma prolongira. Stranka tudi lahko za slu možnih delavcev, ako ni delo javno.
čaj kupa papirje z gotovim denarjem plača ter jih
2. Dovoljeno je snaženje v obratovališčih in tako
banki odvzame, za slučaj prodaje pa banki papirje delo, ki je potrebno za redno nadaljevanje kakega
izroči. Navadno se že pri sklepanju kupčijske zveze obrata.
dogovori da banka prolongacijo izvrši, če stranka do
3. Ravno tako se smejo stražiti ob nedeljah
predzadnjega prolongacijskega dneva ne da banki po obratne naprave in izvrševati dela, ki so potrebna iz
sebnih ukazov.
javnih ozirov, zlasti iz ozirov varnostne policije.
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4. Enkrat v letu so tudi dovoljena dela za na
pravo inventure.
5. Tudi neodloživa dela so dovoljena (n. pr. po
prave pri ključavnicah, podkovanje konj, nujne po
prave pri vozeh i. t. d.)
Obrtniki, ki uporabljajo ob nedeljah delavce za
ravnokar našteta dela, morajo napraviti seznamek, v
katerega je za vsako posamezno nedeljo vpisati imena
delavcev, ki so v službi, dalje kraj, čas in kakovost
dela. Ta seznamek se mora na zahtevo predložiti
obrtni oblasti ali obrtnemu nadzorniku v vpogled.
Če se delavec zavoljo zgoraj navedenih del ne
more udeležiti dopoldanske službe božje, mora biti
prihodnjo nedeljo toliko časa prost, da more iti k
maši. Če pa zgoraj našteta dela trajajo več nego tri
ure, se mora takim delavcem prihodnjo nedeljo do
voliti vsaj 24 ur počitka, če bi pa to z ozirom na
obrat ne bilo mogoče, pa kak delavnik, ali pa v dveh
dneh v tednu po šest ur.
Za posamezne vrste obrtov sme trgovinski mi
nister dopustiti nedeljsko delo. Take izjeme so se
dovolile n. pr. prodajalcem cvetic, brivcem, pekom,
medeničarjem, mesarjem in prekajevalcem mesa, mle
karnam, gostilnam, barvarijam in nekaterim tovarnam.
Tudi za prodajo blaga in za pisarniška dela
v trgovinah in obrtih veljajo podobne določbe o ne
deljskem počitku. Pravilo je, da se sme blago prodajati
ob nedeljah kvečjemu štiri ure in v pisarnah delati
kvečjemu dve uri. Politične deželne oblasti smejo
delovno dobo celo skrajšati ali popolnoma zabraniti,
nasprotno pa ob gotovih časih in na gotovih krajih
to dobo podaljšati n. pr. o božiču, na božjih potih itd.
V času, ko se ne prodaja, morajo biti trgovine
zaprte.
Na vsak način se mora uslužbencem v trgovini
in kontorju dati priložnost, da se morejo udeležiti do
poldanske službe božje, tistim pa, ki so eno nedeljo
več nego tri ure v trgovini, prihodnjo nedeljo popolnoma
prosto ali, če to ni mogoče, pa pol dneva med
tednom.
Tudi morajo imetniki obrtov svojim vajencem
in mladostnim uslužbencem do izpolnjenega 18. leta
dati priliko, da morejo obiskovati nedeljske šole.
O praznikih je dovoljeno delo v obrtih, samo
treba je uslužbencem dati toliko časa, da se morejo
udeležiti dopoldanske službe božje.

Raznoterosti.
Inozemska konkurenca in novi železniški ceniki ! Nove
s 1. januarjem t. 1. veljavne tarife državne in južne železnice so
naložile trgovini in obrtu težko breme vsled daleč segajočih zvišanj
voznin na teh progah. Slabi finančni položaj omenjenih železnic je
zahteval tarifno reformo in ker so zdrave denarne razmere temelj
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narodnega gospodarstva, smo se vdali in upali, da se bo marsi
katera ostrost starih cenikov obrnila na bolje, kakor je bilo po
časopisih obljubljeno pri razglasitvi zvišanja. Prišlo je drugače.
Izpeljava tarifne reforme s privatnimi in z inozemskimi železnicami
se ni dosegla, v važnih inozemskih prometih sploh nimamo več
direktnih tarifnih zvez in plačujemo dražje lokalne tarife. Stare tarifne
zveze z Nemčijo, Švico, Bavarsko, Saksonsko itd. so ostale v
veljavi.
Posledica tega je, da plačujejo avstrijski producenti nove drage
voznine in inozemstvo cenejše stare. To domačo trgovino in obrt
dvojno zadene, ker so se vsled tega odprla vrata inozemski konku
renci in uvozu. Naj navedemo nekaj izrazitih slučajev.
Cel vagon, to je 10.000 kg železnih strojev stane iz Draždan
v Ljubljano 394 mark, t. j 458 kron: iz Heba (Eger) na Češkem
v Ljubljano stane ista pošiljka 427 kr., torej odpade za pot iz
Draždan, ki je 265 kilometrov daljša, samo 37 kron. Še bolj dra
stičen je sledeči slučaj : Umetni mlinski kamni plačajo v direktni
inozemski n. p. v Bavarsko-avstrijsko-ogrski tarifni zvezi specialno
tarifo lil. to znaša iz Dvora (Hof na Bavarskem) v Brno 166 mark
t. j. 195 kron. V Avstriji so uvrščeni umetni mlinski kamni v
razred B. in plača ista pošiljka iz Heba v Brno, 61 kilometrov
bliže, 247 kron, torej 52 kron več.
V preobratnem labskem prometu plača vegetabilno olje od
30 do 50% manj kakor iz Šrekensteina na Češkem.
Z veseljem pozdravljamo torej vest, da se bo ustanovil novi
„tarifni urad“, ki bo imel vrhovno nadzorstvo čez vse tarifne na
redbe, izdelovanje nujno potrebnih inozemskih tarif urejevanje
inozemskih tarifnih zvez in podelitev znižanj. Upajmo, da bo
vladal v novem uradu moderni trgovski duh in ne kakor je bilo
do zdaj stari šepavi amtsšimel!
M. K*
Izlet v Zagreb. Na uvodnem mestu priobčujemo natančneje
poročilo o tem izletu in tukaj pristavljamo le željo, da bi postal ta
izlet res temelj za praktično zbližanje slovenskega in hrvatskega
trgovstva. Ono navdušenje, ki je takrat prevzelo naša srca, ne
sme ostati le hipno, mimoleteče kakor meteor, ampak mora roditi
uspeh. Iz njega mora nastati nekaj realnega, da ne bomo takih
obiskov med našimi in hrvatskimi trgovci smatrali le kot zabavo
ampak nekaj več, kar bi imelo realne in praktične koristi. Prišli
smo tudi glede slovanske vzajemnosti do tega spoznanja, da nav
dušene napitnice in pobratimstvo pri vinu še ni vse, oziroma še
nič, ampak le podlaga za pobližje seznanje. In kadar se enkrat
seznanimo, lahko potem zidamo naprej in ravno s hrvatskimi
trgovci imamo kot najbližji sosedje mnogo točk skupnih, ki bi jih
bilo treba spraviti v praktično zvezo. Upamo, da se bo to zgodilo,
saj je začetek storjen!
*
Obrtni muzej. Najbolj poučna točka ob priliki izleta v
Zagreb je bil gotovo obisk zagrebškega obrtnega muzeja, ki je
nastavljen v novem, krasnem poslopju trgovske in obrtniške zbor
nice. Tu se nam je predočila vsa trgovina in industrija hrvatske
kraljevine. Ljubeznivosti tajnika trgovske zbornice g. P. ParaskéviéaČikara se imamo zahvaliti, da smo dobili pregledno sliko o stanju
hrvatske industrije, trgovine in obrta ter tudi glede domače indu
strije. Poučili smo se o predmetih, ki jih izdelujejo te gospodarske
stroke kakor tudi o obsegu izvoza in uvoza naše sosede. Pri tem
obisku smo spoznali važnost takega zavoda kakor je obrtni muzej,
ki ga pa na Kranjskem — žal — še nimamo. Ne glede na to, da
pri nas večina ljudi niti pojma nima, v čem obstoji naša industrija,
kako je razvita in kakšni predmeti se izdelujejo in kateremu ne
dostatku bi odpomogel obrtni muzej, ker bi nudil pregled vsakemu,
ki se hoče o tem poučiti, se moramo ozirati tudi nato, da je inte
resentom vsak čas na vpogled stanje in sposobnost naše industrije,
iz katere se lahko pouče o nedostajanju te ali one stroke, ki jo je
treba uvesti, o pospeševanju domače industrije, ki jo je treba pri
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nekaterih predmetih zopet oživiti in intenzivneje negovati, itd.,
polno razlogov, ki govore za ustanovitev obrtnega muzeja kranjske
dežele. Upamo, da ga sčasoma tudi mi dobimo.
*
Trgovsko-obrtna banka. Vsled posredovanja našega dru
štva se je pred dvema letoma ustanovila trgovsko-obrtna banka na
zadružni podlagi, ki se je v kratki dobi svojega obstoja razvila v
razmeroma mogočen denaren zavod. Računski zaključek drugega
poslovnega leta 1909 izkazuje K 13,111.082-07 blagajniškega pro
meta. Banka je štela koncem leta 1909 288 članov z plačanimi
deleži K 101.882. Jako obsežen je bil eskomptni promet menic in
promet vlog na knjižice in na tekoči račun, tako da je skupni celo
letni promet znašal K 42,626.265-88. Čisti dobiček je iznašal
1. 1909 K 10,090-42
*
Železnica jamči za prevoz živih živali. Najvišji sodni
dvor je pred kratkim izrekel jako važno razsodbo o jamčevalni
dolžnosti železnic pri transportu živih živali. Neki trgovec z ribami
je na Severni železnici oddal 15 sodov s 600 kosi sulcev v teži
1556 kg. Ribe so došle 24 ur prekasno na določeni kraj in vsled
tega je poginilo 500 sulcev. Vzrok zakasnelosti je bil, da je v
vmesni postaji oddal postajenačelnik, ker je bil dotični vlak pre
obložen. ribe tovornemu vlaku, ki je v drugi postaji moral šest ur
čakati. Ker se ni premenila voda, so porabile ribe ves kisik v stari
vodi ter izdihale toliko ogljikove kisline, da so se zadušile in za
strupile. Ker je oddajnik prodal mrtve ribe za K 1087, za žive bi
pa dobil K 2120, je tožil železnico na odškodnino K 1033. Deželno
kot trgovsko sodišče v Brnu je tožbi ugodilo in obsodilo železnico
v plačilo tega zneska. Železnica je ugovarjala, da se je dobavni
rok kljub 24 urni zakasnelosti držal in da je s tem železnica izpol
nila svojo dolžnost. Sodišče je pa vtemeljilo razsodbo s tem, da
je bila železniška uprava obvezana skrbeti za pošiljatev kot redni
trgovec in da tej dolžnosti še ni zadostila s tem, da se je držala
dobavnega roka. Vsled priziva je višje deželno sodišče tožbo v
polnem obsegu zavrnilo, češ da je železnica izpolnila dolžnost to
vorne pogodbe, ko se je držala dobavnega roka, pač pa da zadene
odpošiljatelja krivda, ker ni rib preskrbel z zadostno vodo in ni
dal pošiljatvi spremljevalca. Višji sodni dvor je pa reviziji ugodil
in prvo razsodbo potrdil. V razlogih omenja, da železnica ni samo
dolžna držati se odpovednega roka, ampak porabljati tudi skrb
rednega trgovca. Ako so, kakor v tem slučaju, nastopile izvanredne
razmere, s katerimi odpošiljatelj ni ali ni mogel računati, potem
železnica ne more odkloniti skrbi za blago, ki se je nji zaupalo,
ampak ima dolžnost, ozirati se na te izvanredne razmere in vse
ukreniti, kar bi moral redni trgovec v enakih okolnostih storiti, da
obvaruje njemu izročeno tuje blago škode.

Društvena knjižnica Gg. članom vnovič naznanjamo, da
izposojuje naša knjižnica knjige vsak torek in petek od 8. do 9.
ure zvečer.
*
f Umrl je 29. marca t. 1. bivši član našega društva gosp.
Pavel Prek. Umrlemu bodi zemljica lahka in ohranjen prijazen
spomin.
*
Čeke so poslali gg: Vincenc Kveder Žalec, Leopold
Lavš Tržič, Adolf Anton Ml eku š, Bovec, G. Čadež, Ljubljana.

*
Izkaz društvene posredovalnice. Sprejmejo se: 4 knjigo
vodje, 3 kontoristi, 1 skladiščnik, 1 poslovodja, 1 potnik, 4 pomočniki
mešane stroke, 2 pomočnika železninske stroke, 7 pomočnikov
manufakturne stroke, 2 pomočnika špecerijske stroke, 2 pomočnika
galanterijske stroke, 4 blagajničarke, 1 kontoristinja, 6 prodajalk,
1 praktikant, 3 učenci in 1 učenka. Službe išče: 3 knjigovodji,
2 kontorista, 1 poslovodja, 1 skladiščnik, 2 potnika, 20 pomo
čnikov mešane stroke, 6 pomočnikov železninske stroke, 4 po
močniki manufakturne stroke, 11 pomočnikov špecerijske stroke,
6 pomočnikov modne in galanterijske stroke, 8 kontoristinj, 5 bla
gajničark, 7 prodajalk, 2 učenca in 2 učenki. Posredovalnica
posluje za delodajalce in člane društva popolnoma brezplačno, za
druge pa proti majhni odškodnini.

Trgovsko bolniško in podporno društvo
v Ljubljani.
Seja dne 23. marca t. 1.1. V društvo se je sprejel 1 redni
član. II. Obolenje je prijavilo 23 rednih članov, med temi sta se
sprejela 2 člana v Leonišče III. Povračilo bolniških stroškov se je
dovolilo 5 članom v znesku K 327'29. IV. Dopisov se je rešilo 48.

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 banko 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.
Tvrdke, ki dajejo zastarele dolgove v izterjevanje, opozar
jamo, naj bodo previdne ob izbiri zavodov, s katerimi nameravajo
stopiti tozadevno v zvezo. O nekem zavodu te vrste je v pisarni
slov. trg. društva „Merkur" zelo značilen dopis v pogled.
*
Zabavni večer priredi društveni pevski zbor dne 16. t. m.
ob 9. uri zvečer v Švicariji. Sodeloval bo tudi oddelek Slovenske
Filharmonije. — Gg. člane in prijatelje društva vabimo k obilni
udeležbi.
Darilo. Posojilnica v Črnomlju je darovala za „Trgovski
dom“ K 20, za kar ji izrekamo najtoplejšo zahvalo z željo, da bi
jo tudi drugi denarni zavodi posnemali.
*
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Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.
Letnik VIL

V Ljubljani, dne 15. maja 1910.
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Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom**!
Južna Amerika nas spominja zelo na Evropo, če
se oziramo na navade. Najbolj civilizirana država na
Spisal M. Tomec.
jugu ameriškega kontinenta je Argentinija. Ugodna
Namen mi je, razjasniti važnost Amerike za razvoj lega in rodovitna zemlja tvorita bogastvo te lepo uspe
človeštva. Onkraj atlantskega oceana leži kontinent, vajoče dežele. Vse je še primitivno; industrija je še
kamor se zlivajo ravno sedaj ogromni toki človeštva. malo ali pa nič razvita. Največ je mlinov za žito. To
Od vzhoda prihajajo Evropejci, od zahoda Kitajci, je pa neobhodno potrebno, kajti Argentinija je že
Japonci in Hinduji. Po pravici lahko rečemo, da leži danes ena onih držav, ki preskrbujejo svet s hrano.
Amerika sredi sveta. Od vseh strani vre ljudstvo v V najnovejšem času je začela Srebrna republika, kakor
ameriške dežele, mesta rastejo velikansko; kjer je bil je ime Argentinije, napredovati prav na način, kakor
pred par desetletji skromen tort, stoji danes že veliko pred petdesetimi leti Zedinjene države. Grade tudi že
mesto. Bogastvo zemlje privablja vedno novih ljudi transkontinentalno železnico, in začetkom leta 1911 bo
in vedno je še vse le deloma izrabljeno v korist človeka. že mogoče stopiti v Buenos Airesu v vagon in po
Povsod je dovolj priložnosti za človeka, da si petdnevni vožnji izstopiti v Santiago ali Valparaiso
ustvari dom, povsod mu ponuja zemlja svoje zaklade. v Čile.
Pri tej priliki naj omenim, da trpi vožnja preko
Vendar je ameriški kontinent prevelik, da bi se moglo
Severne
Amerike okoli 6 dni. V Argentiniji je poto
govoriti splošno o Ameriki. Razlika med Severno
vanje
po
železnici precej neprijetno, ker je neke po
Ameriko, Centralno in Južno je tolika, da najdemo v
Kanadi in Zedinjenih državah povsem druge življenske sebne vrste rdeči prah v dimu lokomotive, ki je zelo
pogoje kot v Mehiki, Argentiniji ali Braziliji. Razloček nadležen. To je pa vsled slabega premoga. Argentinija
je mnogo večji, kot pri nas v Evropi med raznimi sama namreč nima dosedaj niti enega premogovnika.
Vendar upajo, da bodo našli tudi to. Tudi zlata ni
državami.
najti, da bi kovali denar iz lastnega zlata, zato ga
Pravi amerikanizem najdemo le v Zedinjenih
morajo kupovati. Radi tega tudi cene te za denar ne
državah. Kanada spominja preveč na to, da je an
nadomestljive kovine vedno variirajo in borzni igralci
gleška kolonija. V Centralni in Južni Ameriki pa pre
v Buenos Airesu imajo vedno mnogo opravila z zlatom.
vladuje latinski živelj, vse, kar vidimo, nas spominja,
Hočem nekoliko spregovoriti o Buenos Airesu.
da smo med romanskimi narodi.
To mesto bi lahko imenovali Argentinijo samo, kajti
Jezik je precej enoten v vsi Ameriki. V Kanadi nikjer ne vlada glavno mesto tako vse dežele, kakor
in Zedinjenih državah se govori angleški. V Mehiki Buenos Aires Argentinijo. Tu je politično središče,
in vseh drugih srednje - ameriških republikah se govori kajti največ članov kongresa je doma iz Buenos Airesa,
španski, istotako tudi v Južni Ameriki. Tu pa tvori tu je trgovinsko in financialno ognjišče argentinsko;
izjemo le Brazilija, kjer je portugalski jezik v rabi. tu je ob enem tudi socialno in intelektualno zbirališče.
Omenim kot posebnost le Paraguay, katera deželica V resnici je narejena Argentinija iz Buenos Airesa, in če
ima svojo govorico, mešanico iz španščine in indijan se zgodi kaj v Buenos Airesu, čuti to vsa Argentinija.
skega jezika, imenovano Guarani. Res je, da je n. pr. Večji del trgovine gre preko tega mesta. Rio de la
v Buenos Airesu mnogo Italijanov, a v par mesecih Plata veže mesto z rodovitnimi deželami ob tej reki,
vsakdo govori le španski. Ker je Brazilija največja prav do Paraguaya se lahko pelješ s parnikom, teden
država v Južni Ameriki, bi tudi lahko rekli, da je por dni seveda.
tugalski jezik jezik Južne Amerike. V vsi Ameriki pri
Vse bi bilo lepo, le nemirov je preveč. Ljudje
dejo tedaj le trije jeziki v poštev, angleščina, španščina ljubijo nered in to je po vseh španskih republikah v
in portugalščina.
Ameriki. Upori in poulični boji so na dnevnem redu.

Amerika in svetovni gospodarski razvoj.
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Argentinija je bila v zadnjem času še precej obvaro
vana domačih bojev, najbrž vsled tega, ker so sedaj
tam zelo dobri časi, in kadar imajo ljudje jesti, ne
delajo sitnosti.
Poleg Argentinije nas v Južni Ameriki najbolj
zanima Brazilija, že radi tega, ker dobimo od tam
večino naše kave. Tudi Brazilija je že na povsem vi
soki stopnji razvoja, če tudi je še vse primitivno.
Vendar, če je človek videl druge južno-ameriške re
publike, tedaj se v Braziliji še precej čuti zadovoljnega.
Glavno mesto Rio de Janeiro je zidano zelo moderno,
mogoče lepše, kot marsikatero velemesto evropsko.
Rio je eksportna luka za kavo, vendar ta kava ne gre
k nam, temveč v Novi Jork. K nam v Avstrijo dobi
vamo kavo preko luke Santos. To je pomorsko mesto
države Sao Paolo. Od glavnega mesta te države brazilijanske, Sao Paolo, v Santos je le 4 ure po železnici
in kdor le more, se izogne strupenemu zraku mesta
Santos. Sao Paolo mesto pa leži visoko nad morjem,
tako, da ni več nevarnosti pred rumeno mrzlico.
Da pa v Braziliji in tudi v Santosu ni tako ne
zdravo, kakor pravijo, sera se prepričal sam. Sploh bi
človek ne smel storiti koraka po Braziliji, če bi verjel
raznim spisom. A ni tako hudo. Brazilija je tako bo
gata dežela, da človeško zdravje sploh v poštev ne
pride. Ob Amaconski reki so nakopičena bogastva, ki
so še nedotaknjena. Tu je domovina slovečega kavču
kovega drevesa, ki tvori za kavo največji vir dohodkov
Brazilije. Kakor na kavo, pobirajo tudi na kavčuk iz
vozno carino in marsikak kolesar si je pri nas lahko
v svesti, da je plačal 25% od svojih pnevmatik v kase
mest Para in Manaos. Ti dve mesti ste za trgovino
ob reki Amazoni glavnega pomena. Para je ob izlivu,
Manaos pa poldrugi tisoč kilometrov ob reki navzgor ;
veliki parniki prav lahko pridejo do Manaosa, manjši
pa plovejo prav v Peru, do mesta Iquitos. To mesto
leži že pod Andi, gorovjem, ki leži ob zahodni obali
Južne Amerike in katerega nadaljevanje tvorijo mehikanske siere. Andi so zelo divje gorovje, posebno
v Severnem delu. Država Peru leži n. pr. ob obeh
straneh Andov, a če se hoče priti iz Lime v Iquitos,
se mora okoli vse Južne Amerike in po amaconski
reki navzgor. To je velika prometna ovira. Omenil
sem že novo transandsko železnico, ki bo vezala Bu
enos Aires z Valparaisom. Ta železnica mora čez 3000
metrov visoko nad morjem prekoračiti Ande, torej še
mnogo višje kot je naš Triglav.
Železnic, ki so zgrajene skoro v oblakih, je v
Južni Ameriki sploh precej. Kot primero naj navedem
železnico, ki pelje iz peruanskega mesta Callao preko
And v indijansko mestece Oroya. Ta železnica doseže
skoro višino najvišjega alpskega vrha in je ena naj
dražjih železnic na svetu. Veljala je mnogo človeških
življenj in grozne vsote denarja.

Pri delu je bilo ubitih 7000 ljudi in prvih 130 km
je veljalo 135 milijonov kron. To železnico je delal
Amerikanec, iz Kalifornije. Namen te stavbe je bil,
doseči srebrne in zlate rudokope okoli mesta Cerro de
Pasco, vendar do danes še ni dodelana.
Prometna sredstva v Južni Ameriki so zelo različna.
Železnic sem že nekaj omenil, vendar jih je še tako
malo, da so ljudje vedno še navezani na vse pripo
močke, če potujejo.
Mnogo je voda, pripravnih za plovbo. Tako je
predvsem reka Parana, ob katere izlivu je nastalo
največje mesto Južne Amerike, Buenos Aires. Republika
Uruguay je tudi kar preprežena z rekami, ki bi lahko
nosile ladje. Amaconsko reko sem že omenil.
Na vzhodni strani Južne Amerike je vode kar
preveč. A to se predrugači ob Tihem Oceanu. Južni
del države Čile je še precej deževen. A že v Valparaisu se prične kraj, kjer dežja sploh ne poznajo. V
severnem delu čilenskem je pa že puščava in če bi ne
bilo dragocenih solitrovih rudokopov, bi živa duša ne
prebivala tam. V mesto Antofagasta dobivajo vodo po
300 km dolgem vodovodu, torej precej isto, kakor če
bi imeli v Ljubljano vodo napeljano po ceveh z Dunaja.
V Peru pa sploh menda ne poznajo dežja. Mesto Lima
je zidano iz navadnega blata, tudi katedrala, in če bi
deževalo, bi se mesto kar raztopilo.
Glavna trgovinska središča nam je iskati v Južni
Ameriki vedno le tam, kjer je iztok kake večje doline.
Buenos Aires sem že omenil. Južneje še leži Bahia
Blanca, sedaj eno onih argentinskih mest, ki rastejo z
znano ameriško hitrostjo. Obe ti mesti sta največjega
pomena za izvoz argentinskega žita. Ob Reki Rio de
la Plata, kakor se imenuje iztok Parana, nekoliko višje
od Buenos Airesa leži Rosario de Santa Fe, mesto, ki
je doseglo v zadnjem času precej enak pomen, kot
Buenos Aires, seveda v manjšem obsegu. Eno napako
pa imata Buenos Aires in Rosario, namreč plitvi luki.
Reka zanese vedno toliko blata, da morajo vedno
snažiti dohod in marsikatera ladja se kljub temu vedno
še zarije v blato. To se je zgodilo, ko sem se peljal
v to mesto in mesto zjutraj, smo prilezli v luko šele
popoldne le vsled plitve vode.
(Dalje prih.)

Iz bančne prakse.
Piše Rudolf Šega.
(Konec.)

6. Akceptni kredit.
Banka dovoli trgovcu tem cenejše pogoje, čim
boljše in gotovejše plačilne pogoje trgovec nudi. V tem
oziru je zelo priljubljen akceptni kredit. Trgovec izstavi
menico, katero banka podpiše, akceptira. V tem slu
čaju dobi trgovec gotov denar s tem, da to od banke
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akceptirano menico pri kaki drugi bančni firmi dis
kontira. Pogostokrat se pa tudi zgodi, da se banka s
stranko dogovori, da sama odkupi to menico, ki jo je
akceptirala. Pri tem zasluži banka še provizijo, katero
bi stranka sicer drugi banki morala plačati in prepreči
s tem obenem, da ni treba iskati stranki zvez s kakim
konkurenčnim zavodom. Banke, ki imajo mnogo te
kočih sredstev, ne bodo teh svojih akceptov dale dalje
v promet. Če se mora pa vendarle te akcepte prodati,
tedaj se to navadno tako zgodi, da se dva bančna
zavoda dogovorita, da drug od drugega kupujeta ak
cepte. Akcepti druge banke se lahko prodajajo, dočim
se svoji kaj nerado. Banka, ki dovoli akceptni kredit,
mora menico ob dospetku plačati. V to svrho dobi
denar od stranke, ki s tem posojilo vrne. Obresti se
pri akceptnem kreditu ne plačujejo banki, temveč v
obliki diskonta firmi, ki menico kupi. Banka zahteva
kot odškodnino za riziko, katerega ima, provizijo —
akceptno provizijo.
Akceptni krediti se mnogokrat dovoljujejo v zvezi
z remburznim kreditom n. pr. pri nakupu sirovin v
inozemstvu se dogovori, da se naj blago plača z
bančnimi akcepti. Banka tedaj ne plača v gotovini proti
vročitvi konosamentov, temveč da svoj akcept, ki je
še le v nekaterih mesecih plačljiv. Trgovec kupi blago
pod pogojem, da bo plačal z bančnimi akcepti, plač
ljivimi v treh mesecih po vpogledu. Kakor hitro dobi
banka konosamente, akceptira od trgovca ji predlo
ženo trato, določi njen dospetek na tri mesece po
vpogledu, t. j. po dnevu, ko se ji je trata v akcept
predložila, in vrne akceptirano menico odpošiljatelju.
Do dospetka menice dospe navadno blago v kraj,
kamor je namenjeno, in zdaj vrne trgovec banki vsoto,
na katero se glase akcepti, na kar mu banka izroči
konosamente. Čestokrat sklene zdaj banka s stranko
novo kreditno kupčijo. Ravnokar dospeli kredit se še
enkrat dovoli, toda ne več proti jamstvu konosamentov,
temveč na podlagi druge garancije ali pa kot blankokredit.
Posebna vrsta akceptnega kredita je a v a 1 n i
kredit. Podjetniki ali trgovci, ki delajo z raznimi
oblastmi, morajo navadno pri dobavljanju blaga, pri
zidanju zgradb itd. kot garancijo za točno izvršitev
pogodb polagati kavcije. Če se kavcija položi v vred
nostnih papirjih, tedaj se navadno izgube obresti, ker
se sprejemajo le popolnoma varni papirji, ki donašajo
nizke obresti. Oblastva so pa včasih tudi zadovoljna,
če se deponirajo bančni akcepti. Banke prevzamejo
tako jamstvo proti proviziji, ki je skoraj enako visoka
kakor običajna akceptna provizija. Avalni akcepti na
vadno nimajo določenega plačilnega datuma, temveč
so plačljivi pri vpogledu, t. j. banka jih mora vsak
čas plačati, kadar se ji v plačilo predlože. Oblast ima
napram stranki šele takrat terjatev, če stranka ni

Stran 59.

izpolnila prevzetih dolžnosti. Če se bo to sploh zgodilo,
pa vendar vnaprej ni določeno, in ravnotako se seveda
ne more določiti, kdaj bo eventualno oblast od banke
zahtevala izpolnitev svoje terjatve. Gre tu le za jamstvo,
ne pa za dolžnost, ki se jo mora v vsakem slučaju
izpolniti.
7. Diskontiranje knjižnih terjatev.
Trgovec z blagom mora marsikaterikrat svojim
odjemalcem dovoliti za prodano blago dolg plačilen
rok. Ker so s tem tekoča sredstva trgovčeva zelo vezana,
je popolnoma umevno, da želi trgovec še neplačane
knjižne terjatve na ta ali na drug način vnovčiti. In
najkrajši in najenostavnejši pot za to je, da diskontira
trgovec te svoje knjižne terjatve pri kaki banki.
Oblika, v kateri se knjižne terjatve diskontirajo, je
sledeča. Podobno kakor pri lombardiranju se tudi
tukaj ne izplača cela vsota diskontiranega fakturnega
zneska, temveč le en del, navadno 75%. Banka si
tudi pridrži pravico, presojati posamezne knjižne terjatve
z ozirom na boniteto trgovčevih dolžnikov. Fakturni
znesek se ob dospetku ne plača banki, temveč trgovcu;
njegov odjemalec naj namreč ne ve o diskontiranju
terjatve. Trgovec pa mora prejeti fakturni znesek izro
čiti banki. Trgovec je torej le izkasni mandatar in bi
zakrivil kaznivo dejanje, če bi denar zase obdržal.

8. Posredovanje pri nakupu in prodaji
vrednostnih papirjev na račun trgovca.

Marsikateri trgovec hoče svoje kapitalije začasno
ali trajno naložiti v vrednostnih papirjih. Kupčija z
vrednostnimi papirji pa zahteva posebno strokovno
znanje, katero ima pa le oni, ki se po svojem poklicu
peča s to kupčijo, in to je bankir. Ker se bankir
trajno peča s to kupčijo in operira tudi na borzi, tedaj
si pridobi sčasoma toliko izkušenj, da more presojati
vrednostne papirje glede na njih varnost in rentabiliteto,
glede na izpreminjevanja njihove kurzne vrednosti in
njihove notranje vrednosti, kakor tudi glede na to, ali
se jih težko ali lahko vnovči. Zaradi tega je trgovec,
kakor tudi privatnik prav posebno v tem oziru navezan
na svet in sodelovanje banke.
Seveda se tudi banka lahko zmoti, saj vendar ne
more že naprej videti izpreminjajoče se konjunkture
na denarnem trgu. Banka bo vsled tega, da ne pre
vzame odgovornosti nase, svoji stranki le previdno
svetovala. Predložila ji bo material, na podlagi kate
rega si stranka lahko sama napravi svoje mnenje, ter
ji razložila dobre in slabe strani dotičnih vred
nostnih papirjev. Trgovec ne bo kar na slepo sledil
tem nasvetom. Predvsem se mora o tem prepričati, če
so ti nasveti tudi v resnici objektivni. Kajti često se
dogaja, da ima banka posebne interese, gotove vred
nostne papirje v promet spraviti, posebno take, ki jih
5*
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Banka prevzame pri tem proti gotovi komisijski
je sama kreirala ali pa pri emisiji, katerih je sama
sodelovala.
pristojbini odgovornost za vso upravo papirjev. Banka
Kdor hoče torej vrednostne papirje kupiti oziroma inkasira obresti, prezentira papirje v slučaju izžrebanja,
prodati, se obrne na banko. Naročilo se da pismeno odpovedi, konverzije itd. Banka pa zastopa tudi na
na tozadevnem ordrskem listku. S tem ukazom ukazuje občnih zborih pri njej shranjene akcije, seveda če
stranka banki, naj kupi (ozir. proda) določen papir, deponent ni dal drugega ukaza. V takih slučajih je
in sicer ali „kar najbolje“ (bestens), t. j. za kar naj dobro, da se deponent prepriča, če banka morda nima
nižjo ceno, za katero more borzni zastopnik banke pri tem kakšnih postranskih namenov. Včasih pa
papir na borzi dobiti, ali pa za določeno ceno. V tem banka svojim deponentom pri tem še druge posle
slučaju je ukaz limitiran, t. j. omejen na označeni opravlja. Zastopa namreč skupne interese posameznih
kurz, ki se ga v slučaju kupa ne sme predrugačiti in akcijonarjev pri likvidacijah, fuzijah, konkurzih, pro
pod katerim se v slučaju prodaje ne sme prodati. cesih itd.
Navadno je dobro, da se da litimiran ukaz.
Za posredovanje dobi banka provizijo. S strankami Kaj mora obrtnik vedeti o obrtnih in
ravna banka v tem oziru precej različno. Cim manjši
davčnih predpisih?
je promet, tem večja je provizija. Banke si navadno
dobro ogledajo vsako stranko. Dama, ki o celi stvari
Spisal V. Žun.
ničesar ne razume in ki le malokdaj da kako naročilo,
(Dalje.)
plača nekoliko več. In to je na eni strani popolnoma
Posebne določbe o vajencih.
prav, saj bi moral vsak izobraženi človek poznati
denarne in bančne zadeve in posle.
Vajence smejo imeti obrtniki samo tedaj, če
Dočim plača stranka banki provizijo, plača banka imajo sami ali njihovi namestniki potrebne zmožnosti,
mešetarju, ki je kupčijo na borzi posredoval, za nje da vajence tudi v resnici izuče. Od leta 1912 naprej
govo delo posebno nagrado, kurtažo. Tudi to pri bo smel vajence imeti le tisti, ki bo napravil moj
stojbino mora stranka plačati. Velikim bankam pa ni strsko preskušnjo.
treba naročil svojih strank vedno šele na borzi izvr
Obrtniki, ki so bili obsojeni radi kakega hudo
ševati, temveč jih izroče potom kompenzacije ter tako delstva ali kakega pregreška ali prestopka, storjenega
prihranijo kurtažo. Strankam se seveda navzlic temu iz dobičkarstva ali zoper javno nravnost, ne smejo
zaračuna kurtaža, katere banka ni plačala, ker je naro vajencev niti sprejemati niti že sprejetih dalje obdržati.
čilo izvršila brez pomoči mešetarja. Čimbolj se torej
Obrtna oblast sme pravico imeti vajence vzeti
banke razvijajo, čimbolj uničuje fuzijski proces samo za vedno ali za določen čas takim obrtnikom, kateri
stojne privatne bankirje, tembolj izgubljajo borzni so hudo kršili dolžnosti proti zaupanim jim vajencem
mešetarji svojo veljavo.
ali pa o katerih so znana dejstva, vsled katerih se
Ti naznačeni stroški ne tvorijo še vseh izdatkov pokažejo v nravnem oziru za nesposobne, da bi imeli
komitentovih. Kupec mora svojemu predniku nagraditi vajence.
kosovne obresti, t. j. obresti za čas-od dospetka
Pravica imeti vajence se pa mora vzeti ka
zadnjega odrezanega kupona pa do dneva, ko se je zenskim potem : a) obrtnikom, ki ponovno kršijo
kupčija sklenila. Razentega mora stranka plačati še od predpise o uporabi mladostnih delavcev; 6) obrtnikom,
končnega zneska prometni davek za vrednostne ki kljub ponovnemu kaznovanju kršijo predpise o
papirje.
sprejemanju vajencev, ali zakrivijo, da se najetje ali
9. Depotni posel.
oproščenje njihovih vajencev odloži za več nego 14
Vrednostnih papirjev dandanes več ne shra dni ali svojim vajencem ne dovolijo potrebnega časa
njuje doma, ker je to prenevarno, temveč se izroče za obiskovanje predpisanih nadaljevalnih šol.
banki kot zaprt ali odprt depot. Imamo dve vrsti
Vajenci se sprejemajo na podlagi posebne
zaprtih depojev. Stranka izroči banki vrednostne stvari pismene pogodbe, ki se mora napraviti najkasneje v
v zaprtem zavoju ali zaboju ali pa shrani svoje efekte štirih tednih potem, ko se je pričelo učno razmerje.
v posebnem, za to najetem oddelku bančnega tresorja Take pogodbe so kolka proste. En izvod te pogodbe
(jeklene shrambe). Do teh oddelkov (safes) ima en ključ se mora poslati zadružnemu načelniku, ako pa go
banka, drugega stranka. Banke so si dandanes napra spodar ne pripada nobeni zadrugi, županstvu, da vpiše
vile po ameriškem vzoru jeklene shrambe, tresorje, ki glavne podatke v delavsko knjižico. Pogodbo morata
so popolnoma varni pred ognjem in tatovi. Stranka, podpisati oba pogodnika.
ki shrani svoje efekte kot zaprt depot, mora te efekte
Pri napravi pogodbe se sme dogovoriti trime
sama upravljati. Vsled tega ta način shranjevanja ni sečni poskusni čas; če v tem oziru ni nič dogovorje
priljubljen, temveč je bolj v navadi odprti depot.
nega, traja poskusni čas štiri tedne.

Št. 5.

SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.

Stran 61.

Z nastopom učnega razmerja nastopijo za go
spodarja in za vajenca posebne dolžnosti. Gospodar
mora zlasti skrbeti, da se vajenec v svojem obrtu
izobrazi in mu za to dati primeren čas in priliko.
Skrbeti pa mora tudi za nravno vzgojo vajenčevo in
nadzorovati njegovo vedenje v delavnici in zunaj nje,
opusti naj vsako grdo ravnanje z njim in naj ga isto
tako varuje pred morebitnim grdim postopanjem od
strani drugih. Če mladoletni vajenec zboli ali uide,
mora obvestiti starše ali varuha kakor tudi zadrugo.
Tudi mora gospodar svojim vajencem dovoliti potrebni
čas za obiskovanje nadaljevalne šole.
Učni čas traja dve do štiri leta, kakor določajo
zadružna pravila.
Med poskusnim časom se sme učno razmerje
poljubno razvezati, sicer se pa sme predčasno razve
zati le, ako nastopijo okolnosti, ki so zaznamovane v
§ 101 in 102 „Obrtnega reda“.
Ako se razveže učno razmerje, mora gospodar
izdati vajencu spričevalo o učnem času, ki ga je
prebil pri njem, o vedenju v tem času in o stopnji
izobrazbe v obrtu, če se je učno razmerje redno
dovršilo, dobi vajenec od zadružnega načelstva
učno pismo na podlagi gospodarjevega učnega
spričevala, pri rokodelskih obrtih pa mesto učnega
pisma pomagaško pismo, toda le tedaj, če je
uspešno prebil pomagaško skušnjo.

pomožni delavci, ki so uslužbeni pri udih dotične za
druge, pri okrajni bolniški blagajni pa se morajo
zavarovati tisti obrtni pomožni delavci, ki niso zava
rovani ne pri zadružni in ne pri kaki drugi zgoraj
naštetih blagajen.
Imetniki in zakupniki obrtov so dolžni zavaro
vanju zavezane osebe (to so v obrtu nastavljeni
uradniki, pomagači, pomočniki, tovarniški
delavci, vajenci in v podrejenih službah
uporabljeni delavci) pod kaznijo do 20 kron
tekom 3 dni po njih vstopu v službo naznaniti okrajni
bolniški blagajni in jih istotako tekom 3 dni po iz
stopu zopet odglasiti. Za taka zglasila ozir. odglasila
ima bolniška blagajna posebne tiskane vzorce, kateri
se morajo izpolniti.
Delodajalec mora prispevati v bolniško blagajno
z dvema tretjinama, delojemalec pa z eno tretjino;
vendar, mora ob določenih rokih plačati ves znesek
in si more delavčevo tretjino pri izplačilu mezde
odtegniti. Za vajence veljajo posebne določbe; ves
prispevek mora tu plačati gospodar.
Zavarovani delavec ima v bolezni pravico zahtevati
prosto zdravniško pomoč, potrebna zdravila in največ
za 20 tednov 60 odstotkov svojega rednega zaslužka,
oziroma 60 odstotkov redne dnine, ki je v dotičnem
kraju v navadi. V slučaju smrti se plačajo pogrebni
stroški v določeni višini.

Delavska zavarovanja.
Delodajalec je dolžan delojemalcu povrniti plačo,
če je on zakrivil, da delojemalec nima dela, in isto
tako v slučaju nezgode, če se je zgodila vsled delo
dajalčeve krivde, razen v tistih slučajih, v
katerih mora delojemalec biti zavarovan.
Dosedaj imamo pri nas v Avstriji dvoje vrst obveznega
zavarovanja in sicer zavarovanja za slučaj bo
lezni in zavarovanje zoper nezgode. Po
načrtu, ki se je predložil vnovič pred kratkim državnemu
zboru, bi se pri nas uvedlo takozvano „socijalno“
zavarovanje za starost, onemoglost in za pre
ostale; v to zavarovanje bi se prevzeli poleg obrtnih
pomožnih delavcev tudi samostojni obrtniki
glede zavarovanja za starost.

b) Zavarovanje zoper nezgode.

a) Zavarovanje za slučaj bolezni.
(Zakon z dne 30. marca 1888, št. 33 drž. zak., spremenjen z za
konom z dne 4. aprila 1889, št. 39 drž. zak.)

Za slučaj bolezni se zavaruje pri a) okrajnih
bolniških blagajnah, b) obratnih bolniških
blagajnah, č) stavbnih bolniških blagajnah,
d) zadružnih bolniških blagajnah, e) bra
tovskih skladnicah in f) društvenih
blagajnah.
Kjer obstoji kaka zadružna bolniška blagajna,
se morajo pri njej zavarovati brezpogojno vsi obrtni

(Zakona z dne 28. decembra 1887, št. 1. drž. zak. iz 1. 1888 in z
dne 20. julija 1894, št. 168 drž. zak.)

Zoper nezgode se morajo zavarovati vsi delavci,
ki delajo v tovarnah in sploh v obrtih, kjer se dela z
motorji, parnimi kotli in podobnim, pri stavbah, v
kamnolomih, rudokopih itd. Zato se morajo zavarovati
vsi stavbni, zidarski, tesarski, stavbni kleparski, stavbni
ključarski pomožni delavci itd. istotako obratni urad
niki pri takih podjetbah. V ta namen so ustanovljene
posebne deželne zavarovalnice, v katere volijo de
lavci in delodajalci svoje zastopnike. Te zavarovalnice
stoje pod vladnim nadzorstvom. Kranjska, Goriška,
Istra, Trst in Dalmacija imajo skupno zavarovalnico
v Trstu.
Vsaka zavarovalnica razdeli podjetja v svojem
okrožju v takozvane nevarnostne razrede. Čim večja
je nevarnost, tem višja je nevarnostna vrsta in tem višji
je plačilni razred za tistega, ki je zavarovan. 9/10
prispevka v zavarovalnico plača delodajalec, 7io Pa
delavec, ki dobi v slučaju kake nezgode določeno
odškodnino.
Kdor otvori kak obrat, ki je podvržen zavarovanju
zoper nezgode, mora to po predpisanem obrazcu naj
kasneje v 14 dneh naznaniti zavarovalnici zoper ne
zgode. Istotako se mora naznaniti, če se je kak že
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obstoječi obrt spremenil v obrat, ki je poavržen zava
rovanju zoper nezgode, n. pr. če se v ključavničarski
delavnici prične delati z motorjem, kakor se mora
naznaniti tudi vsaka važnejša sprememba v obratu.
Deželna zavarovalnica nato uvrsti obrat v go
tov nevarnostni razred in obvesti o tem podjetnika,
pri čemer mu tudi naznani, koliko bo moral prispevati
v zavarovalnico.
Obrtnik more proti uvrstitvi svojega obrata in
proti določenemu prispevku vložiti tekom 14 dni
ugovor pri deželni vladi ali cesarskem namestništvu.
Tak ugovor bi se n. pr. glasil:
C. kr. deželni vladi
v Ljubljani.
S priloženim odlokom 7. deželne zavaro
valnice zoper nezgode v Trstu se je moja
ključavničarska delavnica na Bledu kot tovarna
uvrstila v VIII. nevarnostni razred, srednji nevar
nostni odstotek.
Proti temu odloku vlagam v postavnem roku
ugovor
in sicer radi tega, ker se moj ključavničarski
obrat ne more smatrati za tovarniško podjetje.
Jaz se pečam le s popravili in z. malimi ključavni
čarskimi deli po naročilu, uporabljam le štir
pomočnike in dva vajenca, rabim le enostavne
stroje in delam vedno tudi sam v obratu; zato
se mora smatrati moj obrt kot navaden rokodelski
obrt.
Zato prosim, da c. kr. deželna vlada spod
bijam odlok razveljavi in moj obrt uvrsti v
nižji nevarnostni razred.
Na Bledu, dne 10. maja 1909.
Fran Sartori.
Na podlagi od zavarovalnice določenega prispev
nega postavka in z porabo uradnega preračunskega obrazca mora vsak obrtnik na koncu vsakega
pol leta preračuniti svoj prispevek. To se zgodi na ta
način, da se vsota vseh mezd v zadnjem polletju deli
s 100 in se to množi z določenim prispevnim postav
kom. Ves na pol leta odpadajoči prispevek mora obrtnik
najkasneje do 14. januarja ali 14. julija plačati zavaro
valnici zoper nezgode. Tisto desetino prispevka, ki od
pade na zavarovane delavce, obrtnik lahko odtegne pri
prihodnjem izplačevanju mezde.
Če se v kakem zavarovanem obratu vsled nezgode
kaka oseba ubije ali kako poškoduje, da je najmanj
tri dni nesposobna za delo, mora podjetnik na pred
pisanem obrazcu v dveh izvodih nezgodo naznaniti
okrajnemu glavarstvu (mestnemu magistratu) tekom 5 dni.
Če se izkaže, da je delavec popolnoma nezmožen
za delo, dobi iz blagajne 60% svoje redne mezde, če
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je samo deloma nezmožen, z ozirom na zdravniško
izpričevalo razmeroma več ali manj, vender nikdar nad
50% redne mezde.
Če zavarovani delavec umre, mu zavarovalnica
preskrbi v kraju običajni pogreb, vender ne da zanj
več nego 50 K. Ponesrečenčevi ostali pa dobe rente
in sicer: vdova dobi po svojem možu 20% njegove
mezde; če se drugič omoži, se ji izplača enkrat za
vselej trikratni znesek letne rente. Za vsako zakonsko
dete se dobi do 15. leta 15%, če pa umrjeta oče in
mati, 20%, za vsako nezakonsko dete do 15. leta pa
10 odstotkov ponesrečenčeve mezde.
Proti odloku zavarovalnice o odškodninski zahtevi
se more tekom enega leta vložiti tožba pri razso
dišču zavarovalnice zoper nezgode.
Obrtne zadruge.
Vsak obrtnik ali pomožni delavec, ki se peča
s kakim obrtom v okrožju, v katerem obstoji z adruga za dotični obrt, mora biti ud te zadruge.
Zadruge se ustanavljajo s privoljenjem deželne
vlade ali cesarskega namestništva. Njim je namen, go
jiti duh skupnosti, varovati in povzdigovati stanovsko
čast in pospeševati človekoljubne, gospodarske izobraže
valne koristi svojih udov in pripadnikov. Slednjič imajo
take zadruge tudi vršiti nekatere poluradne naloge,
kakor potrjevati učna in delavska izpričevala, izdajati
učna pisma in nadzorovati vse zadružne naprave.
Zadružni člani so samostojni imetniki obrtov
in zakupniki obrtov, za katere obstoji zadruga. Če ima
kdo več različnih obrtov, mora biti član vseh zadrug,
katerim so odkazani dotični obrti. Pomožni delavci
v eno zadrugo združenih imetnikov obrtov so pri
padniki zadruge.
Zadružni člani imajo pravico udeležiti se zadružnih
zborov z glasovalno in posvetovalno pravico; zlasti
imajo brez ozira na spol pravico voliti in biti voljeni
v zadružno načelstvo.
Pomočniki imajo iste pravice glede pomočniš
kega zbora kakor imetniki obrtov glede zadružnega
zbora.
Zadružni člani imajo pa tudi dolžnost plačevati
zadružne prispevke, ki jih določajo zadružna pravila
ali zadružni občni zbor; zlasti se mora tudi plačati
določena pristopnina in se že pri zglasitvi obrta izkazati,
da je bila pristojbina plačana.
Zadružno načelstvo ima pravico udom in pri
padnikom zadruge, ako se pregreše zoper zadružne
predpise, naložiti primerne kazni zavoljo nereda, kakor
ukore in denarne kazni do 20 kron. Slučaji, v katerih
so take kazni dopustne, morajo biti posebej navedeni
v zadružnih pravilih.
Za zadružno poslovanje skrbe:
1. zadružni zbor;
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2. zadružno načelstvo, sestoječe iz zadružnega na
čelnika, njegovega namestnika in zadruž. odbora;
3. zadružni načelnik;
4. zaupniki, ki se lahko volijo iz srede zadružnega
zbora, ako je okrožje zadruge zelo obširno.
Razven tega obstoje za zastopstvo pomočnikov
pomočniški zbori, za poravnavo prepirov iz de
lovnega, učnega ali mezdnega razmerja razsodiški
odbor in še posebni organi za občekoristne zadružne
naprave (n. pr. načelnik bolniške blagajne itd.).
Zadružni zbor, ki obstoji iz vseh zadružnih
članov, se mora sklicati vsaj enkrat v letu. Glasovati
se sme samo osebno; da obvelja kak sklep, treba je
navadne večine glasov. V področje zadružnega zbora
spada razen volitev splošno posvetovanje in sklepanje
o najvažnejših zadružnih zadevah, ki so deloma že do
ločene po postavi, deloma pa naštete v zadružnih pravilih.
Zadružno načelstvo ima posebno nalogo,
da nadzoruje zadružne naprave.
Zadružni načelnik zastopa zadrugo na zunaj,
vodi in nadzoruje poslovanje in podpisuje vse odpravke.
Zadružno premoženje upravlja zadružno načelništvo.
Zadruge se morejo za določena krajevna ozemlja
(okraj, okrožje trgovinske in obrtne zbornice, dežela)
združiti v teritorijalne zveze ali pa po svoji stro
kovni pripadnosti v strokovne zveze.
Zadružne zveze so po navadi za posamezne za
druge neobvezne, le gledé okrajnih zvez sme politična
deželna oblast določiti, da morajo k njim pristopiti vse
zadruge v okraju.
Zadružne zveze imajo namen oskrbeti za skupne
koristi zadrug, ki jim pripadajo, in tudi ustanavljati
obče koristne naprave, kakor zadružne bolniške in pod
porne blagajne, skupne delavske posredovalnice itd.
Vsaka zadružna zveza mora imeti kakor vsaka
obrtna zadruga sploh svoja po deželni vladi potrjena
pravila.
Zadruge in zadružne zveze kakor tudi njihove
naprave in ustanove stoje pod nadzorstvom obrtne
oblasti tistega okraja, v katerem imajo svoj sedež.
Kot posvetovalni in podporni organ pa je zadrugam
in zadružnim zvezam od vlade postavljen poseben z adružni inštruktor.
(Daljeprih.)

Iz trgovske prakse.
Tabela najvaanejših vozninskih pristojbin za Trst in za Reko.
Ker se velikokrat zgodi, da potrebuje trgovec ali obrtnik
vozninske pristojbine za kako kalkulacijo, prinesemo v sledečem
najvažnejše voznine novega cenika za Trst in Reko. Voznine so
izračunane za 100 kg v vinarjih in se računa n. pr. za 380 kg riža
iz Trsta v Ljubljano sledeče:
voznina po spodaj stoječi tabeli za 100 kg 116 vin.
380 X 116
380
2280
4'4080
torej 440 vin. ali 4 krone 40 vin.

Voznine pod črko a) so za pošiljke do 5000 kg, voznine
pod črko b) so za pošiljke s 5000 kg, to je za pol voza, in
voznine pod črko c) za pošiljke z 10.000 kg, torej za cel voz.
Pri pošiljkah železnine ali železnih strojev je navesti v
voznem listu „železnina pozicije E 5“ pri pošiljkah neobde
lanega železa, kakor železne šine, traverze U železo, T železo,
H železo „železo pozicije E 6“, ako se tone navede v voznem
listu, se računa po dražjem razredu.

Iz Trsta
in v Trst

Ime blaga

kava.............................
riž.................................
jedilno olje i
laneno olje | v sodih ’
mineralno olje v sodih .
premog........................
sodi, zaboji, rabljeni . .
tovarniška sol ... .
morska sol, jedilna . .
ribe, sušene...................
fižol.................................
rožiči za krmo ....
ježiće, Valonca, Mirabolane.............................
kože, sveže, soljene . .
„
suhe, neobdelane .
polenovka, slaniki . . .
krompir iz Trsta . . .
„
v Trst....
čebula, česen ....
konjak.............................
koton-olje v sodih . .
zelje.............................
modra galica ....
leča................... ' . . .
manufakturno blago . .
margarin........................
moka.............................
sadje, sveže, ovito . .
„
neovito ....
mošt.............................
vino in vinski! mošt . .
pivo v sodčkih ....
„ v zabojih ....
kis, jedilni . . .
prazne stare vreče . .
milo, neparfimirano . .
žveplo.............................
špirit.............................
železo inželezninaiz Trsta
•SO.'flKv Trst
Železo neobdelano kakor
železo T U H O šine itd.
južno sadje...................
loj animalni...................
loj vegetabilni ....
šota in stelja iz šote
špecerije, poper, cimet .
fige.................................
rozine, grozdičje . . .

Z Reke
in na Reko

a

b

C

a

b

C

128
116
97
97
97

128
116
97
97
97

128
116
97
97
97

128
116
97
97
97

74
116
116
136
116

74
116
116
116
116

116
96
96
96
60
72
65
89
89
96
89
65

74
116
116
136
116

74
116
116
116
116

116
96
96
96
60
72
65
89
89
96
89
65

136
136
136
136
116
116
136
136
97
136
136
116
171
136
116
136
*)
97
97
97
97
116
74
136
136
97
136
94

116
116
116
130
116
116
116

74
96
96
116
62
52
74

116
116
116
130
116
116
116

74
96
96
116
62
52
74

97
116
116
116
130
130
116
116
116
97
97
97
97
116
74
116
116
97
116
82

95
74
96
89
116
116
89
96
74
96
96
96
96
96
65
96
96
96
96
74

116
136
136
136
116
116
136
136
97
136
136
116
171
136
116
136
97
97
97
97
116
74
136
136
97
136
94

97
116
116
116
130
130
116
116
116
97
97
97
97
116
74
116
116
77
116
82

95
74
96
89
116
116
89
96
74
96
96
96
96
96
65
96
96
96
96
74

94
136
136
97

82
130
116
97

68
116
96
96
46

94
136
136
97

82
130
116
97

68
116
96
96
46

171
136
136

*) Se ne sprejme pod 5000 kg.

171
136
136
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Slovensko trgovsko društvo v
Mariboru.*)
II. odborova seja slov. trg. društva v Mariboru, dne 1. aprila
1910. ob 9. zvečer, v restavraciji „Narodnega doma". Navzoči gg.
Jagodič, Berdajs, Weixl, Jančič, Vezjak in Ceriini.
Gospod podpredsednik otvori sejo, zapisnik se prečita in odobri.
G. Weixl predlaga, da se izreče g. predsedniku dr. Pipušu sožalje,
na težki izgubi, ki ga je zadela vsled očetove smrti. Nadalje po
roča, da je pridobil novega člana g. Vinka Zorko, Sv. Andraž, slov.
Gorice. Tudi predlaga, da bi trg. društvo ustanovilo dosmrtno in
podporno društvo, kateremu bi lahko pristopili vsi sloji obeh spolov,
izključno pa le Slovani. To društvo bi imelo namen, da bi vsak
član dotičnega društva, pri vsakem slučaju smrti, dobil tolikokrat
po dve kroni, kolikor je članov.' Gosp. Weixl se pooblasti, da do
prihodnje seje sestavi okrožnico ter odboru predloži v nadaljno
razpravo. G. Jagodič predlaga, da bi se 14. t. m. priredil zabavni
večer. Predlog se sprejme. Nadalje predlaga, da bi člani društva
prispevali skupno za obrambni sklad K 200'— Predlog se sprejme
ter se naprosi g. Weixl, da nabira pri članih dotične prispevke.

Raznoterosti.
Novo državno posojilo. Postava o novem državnem po
sojilu v znesku K 236,000.000 dobila je najvišje potrjenje. Tudi
pogajanja med poštno hranilnico, ki je prevzela to novo izdajo
4°/0 avstr, kronske rente, in posameznimi bančnimi zavodi glede
razpečavanja te nove rente so končana. V konzorciju pri izdaji
nove rente direktno udeleženih zavodov, katerih je 25, nahaja se
tudi Ljubljanska kreditna banka v Ljubljani. Na podlagi
tega oddaja Ljubljanska kreditna banka, dokler zaloga ne poide,
4 °/„ avstrijsko kronsko rento po originalnem dnevnem
denarnem kurzu dunajske borze, ter se opozarjajo na to ugodno
priliko zlasti hranilnice in posojilnice, kakor tudi drugi denarni krogi.
*
Registrirane pridobitne in gospodarske zadruge ter
zadružne zveze v Avstriji leta 1909. 1. januarja 1910 je bilo v
Avstriji 7301 zadruga z omejeno in 7859 z neomejeno zavezo,
10.099 posojilnic, med temi 7116 po Raiffeisnovem sistemu, 1260
konzumnih društev, od teh 1211 z omejeno zavezo, 2607 kmetijskih,
910 obrtnih, 236 stavbnih in 48 drugih zadrug. Poleg tega je bilo
78 zadružnih zvez. Razvoj zadrug se da opažati od leta 1897, ker
so se od tega leta naprej pomnoževale zadruge letno za 800 do
900. Leta 1907 je nastalo 1199 zadrug, leto nato 1457 in L 1909
celo 1199 zadrug. Iz tega se vidi, da še ni končan razvoj zadruž
ništva navzgor. Ako opažamo prirastek posameznih zadrug, vidimo,
da je priraslo posojilnic po sistemu Schultze-Delitzsch za 10'8,
rajfajznovk za 8'2, konzumnih društev za 11'9, kmetijskih zadrug
za 14'8, obrtnih za 17, stavbnih za 4L5 in drugih za 15 9 odstotkov.
Skupna vsota vseh zadrug se je zvišala za 11T odstotkov.
Največ je priraslo kreditnih društev, od teh pa zopet posojilnic in
hranilnic po Raiffeisnovem sistemu. Zadnje so se pomnožile za
539 zadrug, dočim se jih je razdružilo le 7. Kreditne združbe po
Schultze-Delitzschu zaznamujejo tudi prirastek toda znaten odpad
33 zadrug. Odpadlo je tudi 6'3 odstotkov obrtnih in 7'4 odstotkov
stavbnih zadrug. Prirastek je v vsaki kronovini precejšen. Poudariti
bi bilo prirastek v Trstu in okolici za 25'9°/j na obrtnih in kon
zumnih zadrugah, na Goriškem za 15'3 in v Istriji za 1O1 °/0.
Dalmacija kaže prirastek za 19'5°/0. Novoustanovljene zadruge
imajo poglavitno namen, potrebi ljudstva po cenem kreditu zado
voljiti, cena in zdrava živila nabaviti in pridobitne razmere malih
kmetovalcev in ribičev pospeševati.
*) Za zadnjo številko prepozno došlo. — Ured.

Istrska vina pridobivajo počasi, a konstantno na vrednosti.
Vzrok je temu največ to, da je lanskoletni pridelek vsled ugodnega
vremena za časa bere v kvalitativnem oziru dobro izpadel, ter niti
najmanje ne zastaja za predlanskim. To, in pa dejstvo, da je kva
liteta drugih vinskih krajev letos zelo slaba, ker je ondi provzročilo
vedno deževje za časa bere gnilobo grozdja, je vzrok, da je po
vpraševanje po istrskem vinu letos zelo veliko. Ali kakor povsod,
tako tudi v Istri niso vsa vina enaka. V krajih, kjer je lega ugod
nejša, se pridelajo seveda boljša vina. Tako so n. pr. v okolici Kopra,
Voloske, Buzeta in Pulja posebno dobra, kar tudi A. Teleki v svoji
knjigi „K. A. Hellenthals Hilfsbuch für Weinbesitzer“ priznava. Istrska
vina lahko delimo na dve vrsti, to je vrsta, ki se rabi za rezanje,
takozvani „Verschnittwein“ ter namizno. Prvo je seveda mnogo
cenejše, ter je pridelano po starem primitivnem načinu. To vino
vre na tropinah, vsled tega ima nekako ostrejši ukus, a se da
zaradi tega za rezanje dobro uporabljati. Druga in boljša kvaliteta
pa je namizno. Ta vrsta se pridela po novem načinu. Večinoma
izbrano grozdje se uporablja zanj, ali ne vre na tropinah. Z malimi
izjemami se predeluje le v večjih kleteh, ki so urejena z vsemi
modernimi pripravami, kjer se kletarstvo racionalno izvršuje. Toso
takozvane vzorne kleti, katerih glavni namen je, pokazati produ
centom na praktičen način, kako treba pripravljati vina in kako
gojiti. Od časa do časa se vrše tu tudi predavanja, ki imajo zelo
lep uspeh. Želeti bi bilo, da se na istrske pridelke polaga malo
več važnosti, ter mesto, da se kupuje v tujih krajih, kjer se jih
često drago plača, i dostikrat slabo kvaliteto dobiva, kupuje v do
mačem kraju. Glede nakupa istrskih namiznih vin prosimo se
obrniti na „Potrošno obrtno gospodarsko društvo v Buzetu.“

*
Kako plačuje Italija svoje dolgove inozemstvu? Pod
naslovom „Kako plačujemo svoje dolgove inozemstvu?“ priobčuje
neki ugledni laški list razpravo, ki nam daje, ako se jo vporabi za
naše razmere, marsikaj poučljivega.
Izvajanja so se pričela pri zunanji trgovini Italije za zadnje
leto, ki izkazuje ob skupni vsoti 4913 milijonov lir za 3079 mili
jonov uvoza in za 1834 milijonov izvoza, tedaj za 1245 milijonov
lir pasive. Da je laška zunanja trgovina pasivna, ni novost, pač
pa je nova prikazen to, da so pasiva zadnjih dveh let dosegla
obseg, ki more vzbuditi skrb za pokritje. Za boljše umevanje te
okolnosti je potrebno, da se seznani z razvojem laške zunanje
trgovine v zadnjih desetih letih, ki se je na naslednji način izpreminjal : Znašal je
v letih

UVOZ
izvoz
v milijonih lir

1899
1506
1431
1900
1700
1338
1901
1718
1374
1902
1723
1443
1903
1813
1493
1904
1877
1572
1905
2015
1705
2514
1906
1905
1907
2880
1948
1908
3030
1858
3079
1834
1909
Pasiva do 800 milijonov lir more, kakor se bo v nadaljnem obraz
ložilo, Italija z dohodki raznih virov lahko plačati. Kot najvažnejša
in najizdatnejša vira se navajata denarne pošiljatve izseljencev in
dohodki tujskega prometa.
V inozemstvu živečih 6 milijonov Italijanov pošilja svoje
prihranke redno domov, od teh je šlo v zadnjih treh letih 3000 mili
jonov skozi laške banke. K tej svoti bi bilo prišteti tudi denar, ki
ga vrnivši se izseljenci sleherno leto seboj prineso, in ki se po
malem ceni na 100 milijonov vsako leto.
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Še višje pa se proračuna znesek, ki ga Italiji donaša promet
tujcev. Po nekem računu, ki ga je sestavil Luzzatti, obišče vsako
leto Italijo milijon tujcev, od katerih izda poprečno vsak 600 lir v
deželi, tako da znaša skupen dohodek iz tega naslova 600 mili
jonov lir.
Oba okroglo eno milijardo znašajoča zneska, ki po odbitju
kakih 50 milijonov lir, ki jih izplačajo izseljenci zunanjim parobrodnim družbam in odštevši obresti za laški državni dolg v ok
roglem znesku 140 milijonov tvorita čisti dohodek 800 milijonov lir,
se porabita za zravnanje trgovske bilance.
V letih, v katerih pasiva italijanske zunanje trgovine niso
dosegla vsote 800 milijonov lir, je bil ostanek smatrati še kot prav
lep aktivum, ki se je mogel pritegniti v pokritje javnih izdatkov.
Ta diferenca je leta 1904 dosegla izdatno vsoto 495 milijonov,
leta 1905 vsoto 490 milijonov, leta 1906 se je znižala na vsoto
191 milijonov lir in šele od leta 1907 nastajajo pasiva večja od
dohodkov iz omenjenih dveh naslovov.
Kot edino sredstvo za odpravo teh morečih razmer se ozna
čuje ojačenje italijanske industrije, ki edina bi mogla s povzdigo
eksporta dovesti izenačenje dohodkov in izdatkov.
Ako se hočemo, kakor v uvodu omenjeno, iz teh dejstev
poučiti, sledi, da tudi mi za dalje časa ne moremo prenašati trajen
pasivum brez nadaljne zadolžitve napram inozemstvu, da tudi naša
industrija potrebuje krepke podpore, da bo mogla uspešno delovati
na inozemskih tržiščih in končno, da se morajo zastaviti vsa
sredstva v to, da se tudi pri nas tujski promet povzdigne na tako
stopnjo, da bo za našo plačilno zmožnost pomenljiv faktor. (Österreichich-ungarische Export-Revue.)

Društvene vesti.
Zabavni večer, ki ga je priredilo naše društvo 16. aprila letos
v Švicariji je ob obilni udeležbi krasno uspel. Za zabavo sta skr
bela društveni pevski zbor in oddelek Slov. Filharmonije. Pevski
zbor je zapel pod vodstvom društvenega pevovodje g. Prelovca
več pesmi ter žel obilo zasluženega priznanja. Posebno je ugajal
„Pastir“ s solistoma gg. Jež in Štamcar. Tudi oddelek filharmonije
je rešil svojo nalogo popolnoma zadovoljivo, kar je spričevalo
živahno ploskanje. Lahko rečemo, da je ta prireditev številne obis
kovalce v polni meri zadovoljila ter le želimo, da bi Merkurjev
pevski zbor ostal na sedanji višini in nas še mnogokrat s takimi
prireditvami razveselil.
*
Pevski zbor društva „Merkur“ ima odslej redne vaje vsak
torek in četrtek od 9,—10. ure zvečer. Poleg dosedanjih pevcev
vabimo tudi druge člane pevce, ki imajo posluh in veselje do petja,
da pristopijo k zboru.
*
Himen. Poročil se je 2. maja 1.1. član našega društva gosp.
Franc Ditrich, trgovec v Ljubljani, z gospico Fani Krapš. Novoporočencema naše najiskrenejše čestitke!
*
Čeke so poslali. H. Kenda, Ljubljana, Matevž Kern, Cerklje,
F. Kutin, Postojna, Fr. Leban, Stopnik, Potrošno obrtno gospo
darsko društvo, Buzet, I. Perdan, Ljubljana, A. Sterle Ajdovščina.
*
t Umrl je 22. aprila t. 1. bivši član našega društva gosp.
Fran Humer. Umrlemu bodi zemljica lahka in ohranjen trajen spomin.
*
Izlet. Pevski zbor našega društva priredi ob ugodnem vre
menu 5. junija izlet v Podbrezje. Večje število pevcev se izleta na
ta način udeleži, da se odpeljejo zjutraj ob 5'40 iz Ljubljane ter
gredo peš iz Škofje Loke na Št. Jošt in od tam v Podbrezje. Drugi
.se odpeljejo z opoldanskim vlakom ob 1L40 in za one, kateri bi

bili ob tem času zadržani, imajo priliko se odpeljati s popoldanskim
vlakom ob 3’30. Gg. člane in prijatelje društva vabimo, da se izleta
polnoštevilno udeleže.
*
Priporočilo. P. n. trgovcem najtopleje priporočamo za pre
važanje blaga domačo tvrdko Josipa Škrlj, Ljubljana, Dunajska cesta,
katera ima konkurenčne cene ter solidno postreže.
*

Trgovina, gostilna in pekarija v Trstu ob glavni
cesti, obstoječa že 24 let, se proda skupno ali posamezno pod zelo
ugodnimi pogoji. Natančnejša pojasnila daje posredovalni odsek
našega društva. Ker so razmere za uspevanje trgovin in obrtov v
Trstu zelo ugodne in ker je Trst za nas Slovence posebno velike
važnosti, opozarjamo še posebno g. interesente na to lepo priliko.
*
Proda se malo posestvo s trgovino, gostilno in pekarijo
1 V« min. oddaljeno od kolodvora na zelo ugodnem kraju. Na
tančnejša pojasnila daje gosp. Peter Strel, trgovec v Mokronogu.
*
Izkaz društvene posredovalnice. Sprejmejose:3 knjigo
vodji, 3 kontoristi, 2 korespondenta, 2 poslovodja, 2 pomočnika
mešane stroke, 1 pomočnik železninske stroke, 5 pomočnikov manu
fakturne stroke, 2 pomočnika špecerijske stroke, 2 pomočnika
galanterijske stroke, 3 potniki, 2 blagajničarki, 5 učencev in 2 učenki.
Službeiščejo: 2 knjigovodja, 4 kontoristi, 2 poslovodja, 2 potnika,
23 pomočnikov mešane stroke, 4 pomočniki železninske stroke,
8 pomočnikov manufakturne stroke, 13 pomočnikov špecerijske
stroke, 3 pomočniki modne in galanterijske stroke, 5 kontoristinj,
6 blagajničark, 6 prodajalk, 4 učenci in 2 učenki.
Posredovalnica posluje za delodajalce in člane društva po
polnoma brezplačno, za druge pa proti majhni odškodnini.

Trgovsko bolniško in podporno društvo
v Ljubljani.
Iz seje dne 30. aprila t. 1. L V društvo sta se sprejela 2 redna
člana in 1 vajenec. II. Obolenje je prijavilo 24 članov, med temi
sta bila sprejeta 2 člana v Leonišče. III. Bolniški stroški so se do
volili 9 članom v znesku K 1012'98, 3 lekarnarjem se je izplačalo
za I. četrtletje K 315’93. IV. Dopisov se je rešilo 36.

ET Odda se v najem

lokal za trgovino
v Gorici, v jako prometni ulici sredi mesta. — Več
se poizve pri tvrdki Hedžet & Koritnik v Gorici.

Pot n i k
za žganje
se prejme proti proviziji. — Več pove upravništvo.

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

V Ljubljani, dne 15. junija 1910.
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Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
škimi zbori uvede za posamezne občine odpiranje in
zapiranje trgovin. O tej zadevi se je razpravljalo pri
Dne 29. maja t. 1. se je vršil občni zbor gremija točki 9. dnevnega reda.
Občni zbor dne 9. maja p. 1. je tudi sklenil, da
trgovcev v Ljubljani. Načelnikov namestnik g. Ivan Mejač
otvori zborovanje, konstatira sklepčnost, predstavi zboru se premesti gremijalna šola radi znanih razmer ter si
obrtnega komisarja g. svetnika Iv. Šeška, pozdravi člane gremij ustanovi lastno šolo. Izvršitev tega sklepa se je
in prisotne poročevalce časopisov; nato preide k dnev naročila načelstvu.
Župan ljubljanski g. Ivan Hribar je prepustil na
nemu redu.
Prečita se zapisnik zadnjega občnega zbora, ki prošnjo načelnika gremijalni šoli brezplačno prostore,
kurjavo in razsvetljavo na I. mestni deški ljudski šoli
se vzame brez ugovora na znanje.
Gremij trgovcev je imel dne 31. decembra 1909. na Ledini.
292 članov, 172 učencev in učenk in 822 uslužbencev
Ko je bila ta zadeva uravnana, je sklical načelnik
i. s. 610 I. in 212 II. vrste.
sejo, je povabil tudi gg. dr. Windischerja in Dimnika,
Dopisov in vlog je prejel gremij v letu 1909. da svetujeta gremiju kot strokovnjaka pri ustanovitvi
475, ki so se rešile v odborovih sejah; premene v šole. Pri tej seji se je sklenilo, da bo šola imela tri
gremijalnem katastru in katastru za uslužbence ter razrede, pripravljalni tečaj pa odpade, ker je bil po
tudi manj važne dopise pa je rešilo načelstvo samo. treben samo radi nemškega jezika. Pouk se določi na
Sklepi občnega zbora z dne 9. maja 1909. so se 8 ur na teden in je jezikovni t. j. temeljni, izrazi se
izvršili. Glede sklepa proti delitvi novoletnih in veliko razlože učencem v obeh deželnih jezikih. Šola naj traja
nočnih daril odjemalcem je omeniti, da je načelstvo vsako leto od 1. oktobra pa do 30. junija t. j. 9 me
v zmislu sklepa izdalo vsem članom tiskovine, na ka secev. Ker je za učni uspeh vajencev osobito potrebno,
terih je bil ta sklep prijavljen, ter ga objavilo tudi v da redno obiskujejo pouk, so se vpeljale kontrolne
vseh časopisih. Vendar so prihajale gremiju še pritožbe, knjižice za obisk. Nekaj učnih gospodarjev pa kljub
da se člani ne drže tega sklepa. Radi tega je bilo načelstvo temu ni pošiljalo svojih vajencev v šolo z izgovorom,
primorano, da je prijavilo še letos i. s. 28. januarja da so jim v trgovini potrebni. Ker pa ministrska uredba
t. 1. ponovno ta sklep v časopis. Obžalovati je v tej zadevi za uk in bogočastje z dne 14. novembra 1904 št. 24977
le to, da člani ne spoštujejo sklepov občnega zbora, oso izrecno poudarja, da posli v trgovini niso oproščeni
bito pa takega, ki je njim samim le v največjo korist. obiska šole, je moralo načelstvo proti njim postopati
Na prošnjo pomočniškega zbora gremija trgovcev v zmislu § 24. gremijalnih pravil.
je občni zbor sklenil, da se naprosi c. kr. deželna vlada,
Kakor že več let, je gremij tudi v letu 1909 na
da uredi odpiranje in zapiranje trgovin v Ljubljani, prosil razne oblasti za prispevke k vzdržavanju gre
ker med ljubljanskimi trgovci v tej zadevi ni doseči mijalne šole. Odzvali sta se mestna občina ter trgovska
enotnega postopanja. Načelstvo gremija trgovcev je ta in obrtna zbornica ; deželni odbor je odgovoril, da
sklep izvršilo, pa brez uspeha, ker je bila deželna vlada nima za to potrebnega kredita, deželna vlada pa sploh
mnenja, da ni nikake postavne določbe, ki bi urejala ni odgovorila. Ker so bili vsi koraki, da bi deželna
zapiranje. Smel bi sicer v zmislu razpisa c. kr. deželne vlada, ki bi bila najbolj primorana, da podpira gre
vlade gremij sam določiti odpiranje in zapiranje trgovin mijalno šolo, brezuspešni, se je gremij obrnil na držav
sporazumno s pomočniškim zborom, vendar bi bil pa nega poslanca g. Ivana Hribarja, da izposluje to pod
poro. C. kr. deželna vlada je nato z razpisom z dne
ta sklep veljaven samo za člane gremija.
Novi zakon za trgovske uslužbence pa daje po 14. decembra 1909. pozvala gremij, da ji razloži, zakaj
litičnim deželnim oblastvom pravico, da sporazumno se je šola ločila od Mahrovega zavoda in se preselila
s trgovsko in obrtno zbornico, z gremiji in pomočni na I. mestno šolo, da ji pošlje gremij računske
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zaključke za leta 1905, 1906 in 1907 ter da izdela učni
načrt in pa pravilnik za gremijalno šolo. G. šolski
vodja Dimnik je s pomočjo g. ravnatelja Šubica izdelal
te načrte, ki so se odposlali deželni vladi dne 5. febr.
t. 1. Ker bo gremij sedaj takoj po odobrenem pro
računu zopet prosil za prispevek, je pričakovati, da
vendar doseže svoj namen. Glede učnega načrta in
pravilnika za šolo se še omenja, da se bosta doposlala
vsem članom, ki imajo učence, kakor hitro ju potrdi
ministrstvo za uk in bogočastje.
Gremij trgovcev je vpeljal v šolo za pouk knjigo
vodstva za vse učence enake tiskovine, za pouk kore
spondence pa vse tiskovine, ki se rabijo za pošto,
železnico i. t. d.
Iz tega je razvidno, da je gremij storil vse, da
bo šola gotovo uspevala, če člani store svojo dolžnost,
da bodo svoje vajence redno v šolo pošiljali.
Dalje je gremij postavil svoje kandidate za pridobninsko komisijo v II. razredu in za volitve v obrtno
razsodišče, pridružil se je peticiji centralne zveze avstrij
skih trgovcev glede prememb in dopolnitve obrtnega
reda (ureditev delovnega časa v trgovinah), ravno tako
peticiji dunajskega gremija na gosposko zbornico glede
zakona o trgovskih uslužbencih, vlogi dunajskega gre
mija na c. kr. železniško ministrstvo o reformi oseb
nega tarifa na c. kr. državnih železnicah ter peticiji
centralne zveze avstrijskih trgovcev glede premembe
zavarovalnega zakona.
Omeniti je še, da sta v času od lanskega ob
čnega zbora umrla člana gg. Recknagel in Eger.
Poročilo se sprejme na znanje.
Računski zaključek za 1. 1909. se vzame brez
ugovora v znanje in se na predlog g. Bahovca podeli
odboru absolutorij.
Proračun za 1. 1910 izkazuje pokritja K 3570’—
potrebščin pa „ 7986~35
torej primanjkljaja K 4416’35 ;
da je ta primanjkljaj tako velik, je vzrok, da mora
gremij vračati dolg, ki ga je svoječasno najel pri
„Kmetski posojilnici“ v znesku K 3000. Vzrok tega
posojila je, ker člani dve leti niso plačali nikakih do
klad i. s. 1. 1905., ko je postal gremij iz društva za
druga in pa 1. 1908., ko je prevzel gremij kot člane
tudi neprotokolirane tvrdke.
Ker je vsem članom gremija predpisano na
splošni pridobnini K 67.145 je potrebno, da se po
krije primankljaj, pobirati 6% doklade od predpisane
splošne pridobnine. Sprejeto.
Iz odbora sta izstopila načelnikov namestnik
g. Pavel Magdič in odbornik g. And. Verbič. G. Vidmar
predlaga, da se vrše volitve ustno. Sprejeto. G. Verbič
predlaga, da se izvoli za načelnikovega namestnika
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g. Lili eg. Sprejeto. G. Vidmar predlaga, da se izvoli
za odbornika g. Seunig Karol. Sprejeto.
Volitev dveh članov in enega namestnika v raz
sodišče.
V zmislu § 7 pravil za razsodiški odbor izžrebata
se kot člana gg. Hribar Dragotin in Rohrmann Viktor,
kot namestnik pa g. Seunig Karol.
Voli se po listih.
Izvolita se kot člana gg. Hribar Dragotin in
Rohrman Viktor, g. Seunig Karol pa kot namestnik.
Volitev načelnika, namestnika in 5 odbornikov v
šolski odbor.
Na predlog g. Perdana se izvolijo: g. Meglič
Karol za načelnika, g. Verbič Andrej za namestnika,
gg. Berjak, Bonač, Bončar, Kostevc in Šterk
kot odborniki.
Raznoterosti :
Društvo „Merkur“, „Pomočniški zbor gremija
trgovcev“ in društvo slovenskih trgovskih sotrudnikov,
so vložili na občni zbor gremija trgovcev prošnje, da se
potrebno ukrene, da se uredi odpiranje in zapiranje
trgovin v mestu Ljubljani.
O tej točki vname se daljša debata, katere so se
udeležili skoraj vsi navzoči člani s predlogi. Naposled
se sklene:
Trgovine z železnino naj se odpirajo od 1. aprila
do 30. septembra ob 727. uri, od 1. oktobra do 31.
marca ob 7. uri zjutraj, zapirajo pa celoletno ob 7. uri
zvečer.
Trgovine z živili vštevši delikatesne trgovine od
pirajo naj se od 1. aprila do 30. septembra ob
uri, od 1. oktobra do 31. marca pa ob 7. uri zjutraj,
zapirajo pa celoletno ob 728. uri zvečer.
Vse ostale trgovine naj bi se odpirale celo leto
ob 728. uri zjutraj, zapirale pa ob 7. uri zvečer razen
sobot, ki naj bi se celoletno zapirale ob 7ž8. uri zvečer.
Kar velja za Ljubljano, (okraj mestni magistrat
ljubljanski) moralo bi absolutno veljati tudi za Je
žico, Moste, Štepanjo vas, Rudnik, Vič-Glince, Rožno
dolino, Spodnjo in Gornjo Šiško.
Trgovine, ki imajo tudi trafike, naj nimajo razlike.
Tako prošnjo je vložiti na c. kr. deželno vlado.
Sprejeto.
G. Verbič predlaga, da se objavijo vsi sklepi
občnega zbora in odborovih sej v „Trgovskem Vest
niku“. Sprejeto.
G. Schuster predlaga, da se vsi nenavzoči člani
kaznujejo z globo 5 K, kakor je to v vabilu navedeno.
G. svetnik Šešek pojasni na to, da ima le načelstvo
pravico kaznovati, da pa občni zbor to lahko na
svetuje.
Prečita se nato imenik članov, da se konštatira,
kateri člani niso bili navzoči pri občnem zboru.
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G.Berjak predlaga, da se priloži vabilu k občnemu
zboru tudi legitimacija, da se bo lahko nadzorovalo,
če se upravičene osebe udeleže občnega zbora. Sprejeto.
Ob V2I2. uri zaključi načelnikov namestnik zboro
vanje.

Amerika in svetovni gospodarski razvoj.
Spisal M. Tomec.
(Konec.)

Santos in Rio sem tudi že omenil. Na zahodni
obali ob Tihem oceanu je najvažnejše trgovsko mesto
Valparaiso, ki leži ob iztoku velike doline centralno
čilenske, dolge kakor iz Trsta v London in na neka
terih krajih široke za ves dan železniške vožnje. V
Valparaiso se morajo ustavljati tudi vse ladje, ki gredo
proti severu, v San Frančiško, Mehiko itd. Promet
vedno prinese bogastvo, in to je tudi v Valparaisu.
Peruanska luka Mollendo je važna za promet v
Bolivijo. Pot v Bolivijo vodi zelo visoko, preko je
zera Titikaka, kjer je vsled velike visočine nad morjem
vedno zima.
Glavna luka za Peru je pa Callao, odkoder je le
pol ure z električno železnico v Limo. Sedaj so otvo
rili tudi Japonci veliko linijo v Mehiko in Peru in
vsled tega se posebno v Peru zelo kaže mongolski
živelj. V Limi je posebno mnogo Kitajcev, ki se pe
čajo večinoma s trgovino in Peruanci jim vedno na
sprotujejo, včasih tudi uničijo njih imetje.
Ne smem se predolgo zamuditi pri Južni Ameriki ;
povedati hočem nekoliko tudi o Zedinjenih državah
severo - ameriških. Le v Severni Ameriki najdemo, kakor
sem že začetkoma omenil, to, kar si predstavljamo
pod imenom Amerika. Razloček med Evropejcem in
Amerikancem čutimo tam takoj. Vse se mi je zdelo
začetkoma bolj surovo, brez ozira na bližnjega se ti
zde ljudje in vendar ima Amerika nekaj, kar vsakogar
fascinira. Kraji so res lepi, a vse to bi ne zadostovalo,
da bi navdušilo človeka za Ameriko. Vzrok leži globokeje, v ljudeh. V sledečem bom skušal vsaj nekoliko
pojasniti zahteve, ki jih stavi Amerika do človeka.
Zedinjene države tvorijo velikansko celoto, kjer
najdemo mogoče najrazličneje vrste podnebja, a ljudje
imajo povsod iste navade, povsod je isti živelj. Vse
železnice so urejene na način, da skoro nikdar ne čutiš
razločka, da nisi več tam, kjer si stopil v vagon, tudi
če se pelješ par dni daleč. Pomisliti moramo, da je
n. pr. iz Novega Jorka do Kalifornije šest dni želez
niške vožnje z ekspresnim vlakom in uvideli bomo,
kako velikega pomena mora biti taka enotnost za
obstanek te države. To vpliva tudi na ljudi, v svesti
so si, da more le največja celotnost zasigurati procvit
njih domovine.
Omenil sem že, da je jezik po vsej Severni
Ameriki isti, angleški. Tudi to je pomembno, kajti
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vrednost dejstva, da se počuti Amerikanec povsod
doma, ker ga povsod razumejo in govore njegov lastni
jezik, je neprecenljiva. Narodna zavest Amerikancev je
tako velika, da so največji sovražniki internacionalne
socialne demokracije. Prepričani so, da je narodnost
in ljubezen do lastne domovine največji zaklad
ljudstva, da je internacionalizem poguba. Ljudstvo
je to svoje sovraštvo do soc. demokracije pokazalo že
parkrat jasno, da ni volilo kandidata te stranke za
prezidenta republike. Sploh je narodni čut Amerikanca
močno razvit in gorje mu, kdor bi si upal le črhniti
besedo, žaljivo za narod. Nikjer nisem še videl ljudi
pri katerih bi bil narodni zanos tako trden in plemenit,
kot pri Amerikancu. Vpliv neomahljive narodne zavesti
ameriške se kaže tudi praktično v procvitu države in
blagostanju ljudstva. Kajti le narod, ki ne odstopi
niti za las od svojih nacionalnih zahtev, more gledati
dandanes v prihodnost s trdnim zaupanjem, da ga
ne bodo požrli tuji zmaji.
Zaupanje v samega sebe je podlaga oni podjet
nosti, ki je tudi nam znana kot pendant Amerikanca.
Ne smemo misliti, da se loti človek onkraj morja
vsega. Ne, uvidi tam preje, da mora delati tako, da
se bo izplačalo. Podjetnost sama je obenem združena
s pravim trgovskim duhom. Vse gre natančno, včasih
se tudi za najmanjše detajle porabi moči in časa v
zavesti, da mora biti vsaka stvar do zadnje pičice na
tančno izvedena. To pa ni Amerikancu izguba časa,
ker dobro ve, da je le popolno delo vredno plačila
in kdor tega noče uvideti, mu je le nepotrebna za
vora, ki le ustavlja in ne koristi ničesar.
Pred kratkim umrli železniški miljarder Harriman
se je bavil prav z vsemi vprašanji, ki so prišla pri
ogromnem zistemu njegovih železnic v poštev. Vedel
je tudi za najmanjšega uslužbenca, zakaj. mu daje
plačo in kaj mu je od njega zahtevati. Zanimal se je
tudi za stvari, ki bi se nam zdele premalenkostne, a
gotovo je bilo potrebno, drugače bi tega ne storil.
Prevzel je več železnic in je kmalu videl, da bi bilo
ceneje, če bi dal tiskovine, ki se rabijo v železniškem
prometu, vse tiskati le eni družbi. Kljub temu torej,
da je bila to zanj le malenkostna razlika, se ni sra
moval pečati se tudi s takimi malimi zadevami.
Sploh sem v Zedinjenih državah spoznal, da je centra
lizacija predpogoj gospodarskega uspeha podjetnika.
Vse mora iti skozi roke enega človeka, in ta šele raz
deli delo med druge. Na ta način je popolnoma ne
odvisen od drugih ljudi, kajti takih, ki delajo natanko
to, kar zahteva od njih, je v Ameriki vedno dobiti;
kdor pa ne pozna skrajne natančnosti, ta bo težko
izhajal tam. Navedel sem pa prej le Harrimana za
primero, a vsak podjeten mož dela tako. Natančnost
je torej ena onih lastnosti, ki so predpogoj uspeha v
Ameriki.
6*
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Od delavca se vedno zahteva, da zna svoje delo
temeljito in da je tako tudi dovrši. Pri nas večkrat
slišimo, ta in ta je velik talent, če bi le hotel, bi lahko
izvršil vse. To je neresnica. Če bi bil res tak talent,
tedaj bi dotičnik tudi uvidel, kaj zahteva svet od njega,
pošteno delo in ničesar drugega. Pri nas tako zelo
udomačene domišljavosti, da vedno vsak misli, da zna
več in ve več, kot vsi drugi, te v Ameriki ne poznajo.
Če pokažeš v Ameriki, da si res človek in da veš, da
je človek ustvarjen za delo in ne za lenobo, tedaj si
siguren, da ti ne bo hudo. Ničesar pa tako ne sovraražijo kot ljudi, ki ne delajo.
Tudi velike prijaznosti ne poznajo v Ameriki,
posebno pa onih globokih poklonov, ki tako smešijo
marsikaterega Evropejca, posebno če še oči zavija
obenem proti nebu. To se zdi Amerikancu zoprno in
hinavsko.
Ponižnost je mogoče lepa čednost v Evropi, a
v Ameriki je ponižen človek v vsakem oziru revček.
Niti pripoznati nočejo, da je ponižen. Tako je n. pr.
nekoč pri sodnijski razpravi nekdo začel svojo izjavo
na način, da je zatrdil, da je ponižen človek. Takoj
ga praša sodnik, če je res Amerikanec. Na odgovor,
da je, ga sodnik zavrne, da mu prepoveduje, se ime
novati ponižnega, češ, tu smo vsi Amerikanci in Ame
rikanec ne sme biti ponižen, ker bi bilo to žaljenje
vsega naroda.
Bivši predsednik Roosevelt je nekoč dal svet :
Drži v roki debelo gorjačo in govori mirno. Povedal
je torej, da mora biti narod amerikanski vedno pri
pravljen, da poudarja svoje stališče z vso odločnostjo,
a ne sme izzivati. Dosedaj se je Amerika še vedno
ravnala po tem geslu; kar so prejeli drugi narodi od
te države, je bilo skoro le dobro. Gotovo je, da se je
vsled napredka Amerike, vsled vedno se večajoče ekspanzivnosti ameriškega podjetniškega duha povzdignilo
tudi svetovno gospodarstvo do višje stopnje. Amerika
pa ni vplivala dosedaj mnogo na evropske razmere,
ker je vendar še predaleč od nas. Avstrijci ne čutimo
toliko gospodarske in trgovske moči Amerike, čutijo
jo pa Nemci, Angleži, Francozi in Japonci. V zadnjem
času so začele Zedinjene države razširjati svoj vpliv
tudi na Kitajskem. Vedno mogočneja in trdneja moč
postaja nekdanja kolonija angleška.
Nam Slovencem je Amerika nad vse simpatična
država. Nimamo le velike množice rojakov onkraj
atlantskega morja, ki še vedno čutijo ljubezen do
svoje nekdanje domovine slovenske, prepričani bodimo
tudi, da je srce in duša ameriškega naroda na strani
zatiranih narodov. Malo nas je Slovencev, a velika
narodna moč klije v nas, učimo se od Amerike, de
lajmo trikrat in še večkrat toliko kot naši narodni
sovražniki in nadomestili bomo s pomnoženim delom,
česar nam manjka na številu.

Kaj mora obrtnik vedeti o obrtnih in
davčnih predpisih?
Spisal V. Žun.
(Dalje.)

H. Davčni predpisi.
Izmed raznovrstnih davkov v življenje obrtnikov
najgloblje posega občna pridobnina, to je prvi
del postave z dne 25. oktobra 1896, št. 220 drž. zak.
o osebnih davkih, poleg tega mora obrtnik poznati
nekoliko tudi osebno dohodnino (IV. poglavje
omenjenega zakona); zato bomo govorili v poslednjem
poleg občne pridobnine tudi nekoliko o osebni do
hodnini. O drugih davkih, ki zadevajo le posamezne
vrste obrtnikov, n. pr. posebni davek na žganje, užitnine, je „Trgovski Vestnik“ donesel že več sestavkov
in zato ne bomo razpravljali o njih.
Občna pridobnina.
Občno pridobnino ali „patent“ mora plačevati
kdor izvršuje kako opravilo zaradi dobička ali se peča
s kakim pridobitnim podjetjem, najsi ima od podjetja
dobiček ali ne. Tudi take osebe, katerih obrt ne spada
pod določbe obrtnega reda n. pr. : odvetniki, notarji,
zdravniki, babice, trafikantje itd. spadajo pod ta davek.
Izjemoma so prosta občne pridobnine ta-le
opravila :
1. Zakup zemljišč, ako jih zakupnik (štantman) ob
deluje sam s svojo družino in le izjemoma s po
močjo najetih delavcev.
2. Postranska opravila, ki se ob gotovih časih oprav
ljajo po kmetih (n. pr. : pletenje slame po zimi
prodajanje kit).
3. Izkopavanje zemljiških snovi, ako se te snovi na
dalje ne obdelujejo ter nespremenjene spečavajo
(n. pr.: kopanje peska in šote). Ako bi pa kdo
iz ilovice napravljal opeko, zavezan je davku.
4. Lov in ribarjenje na lastnem zemljišču oziroma
v lastnih vodah ; lov na tujem zemljišču in ribar
jenje v javnih in v zakup vzetih vodah nista pri
dobnine prosta.
5. Postranska opravila sploh, ako njih letni čisti do
nos ne presega zneska 100 kron (postranska fijakerija).
6. Navadne šivilje, perice, likalke, ki izvršujejo svoje
opravilo brez pomagačev tudi ne plačujejo pri
dobnino, istotako ne
7. dijaki, ki poučujejo (inštruktorji) in druge osebe
ki se pečajo s poučavanjem kot postranskim
obrtom in pri tem ne zaslužijo toliko, da bi se
mogli s temi postranskimi dohodki preživeti.
8. Za starostjo oslabele ali pohabljene osebe, ki iz
vršujejo posamezna obrtna opravila brez poma
gačev, da si vsaj deloma prislužijo svoj kruh.
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9. Uslužbenci gledé svojega zaslužka (n. pr. hlapci,
dekle, trgovski pomočniki, uradniki itd.)
10. Slednjič je občne pridobnine prosta tudi domača
obrt, ako se narejajo ali obdelujejo obrtnijski
izdelki le po naročilu ali za račun podjetnikov
z domačo rodbino brez tujih pomagačev (n. pr.:
žrebljarji v Kropi, ki vzdelujejo žreblje za žrebIjarsko zadrugo, lončarji v nekaterih krajih itd.)
Davčna oblast oziroma pridobninska komisija pa
sme poleg tega oprostiti davka revne obrtnike, ki
opravljajo svoj obrt brez pomagačev ali samo z enim
pomagačem (pomočnikom ali učencem).
L. 1898. je bilo treba vsem temu davku zavezanim
osebam v Astriji plačati 35 V2 milijona kron. Ta svota
se vsaki dve leti poviša za 2’4 odstotka.
Vsaki dve leti se ta davek na novo odmerja in
sicer se v ta namen razdele vsi, ki morajo plačevati
občno pridobnino, v 4 razrede.
V 1. razred spadajo oni, ki plačujejo več nego
2000 K pridobnine, v 2. razred oni, ki plačujejo več
nego 300 K do 2000 K, v 3. razred oni, ki plačujejo več
nego 60 K pa ne več nego 300 K in v 4. razred oni,
katerim se ni predpisalo več nego 60 K letne pridobnine.
Za zavezance 1. in 2. razreda se prireja občna
pridobnina na sedežu trgovske in obrtne zbornice
(v Ljubljani, Gorici, Celovcu): za davkoplačevalce 3.
in 4. razreda pa na sedežu okrajnega glavarstva ali
davčne administracije.
Občno pridobnino prirejajo posebne pridobninske
komisije, ki so postavljene za vsak razred posebej.
Polovico udov teh komisij imenuje finančno ministrstvo,
polovico pa volijo davkoplačevalci posameznih razredov.
Davčnim zavezancem komisija odmeni davčne po
stavke nata način, da se donosnost posameznih
enakih ali podobnih obrtov, ki jih izvršujejo
davkoplačevalci iste davčne družbe, med seboj
primerja in za obrte z isto povprečno donostjo tudi
odmeri isti davčni postavek. Najmanjši davčni postavek
znaša 3 krone.
Občna pridobnina se predpiše v oni davčni ob
čini, v kateri se obrt izvršuje.
Kdor prične kako občni pridobnini zavezano pod
jetje, mora to naznaniti okrajnemu glavarstvu, v Ljub
ljani, Gorici, Trstu, Celju, Ptuju, Mariboru in Celovcu
pa mestnemu magistratu, poleg tega pa še v Trstu,
Ljubljani in Celovcu davčni administraciji, v Celju,
Ptuju in Mariboru pa okrajnemu glavarstvu.
C. kr. okrajnemu glavarstvu

v Ptuju.

Naznanjam v svrho odmere občne pridobnine, da
pričnem v Ptuju, v Novi ulici štev. 2, dne 15. maja t. 1.
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izvrševati trgovino z železnino, kar sem naznanil tudi
obrtni oblasti.
Ptuj, dne 10. maja 1909.
Ivan Kranjec.
Davčna oblast (okrajno glavarstvo) na to pozove
davčnega zavezanca, da odda takozvano pri dobninsko izjavo, in sicer pismeno ali pa ustno na za
pisnik:
Pri novo nastalih obrtih je napovedati obrtne
razmere tako, kakor jih je po navadni gospodarski
previdnosti pričakovati.
Pri obrtih pa, ki obstoje že dalj časa in od ka
terih se davek na novo odmerja vsako drugo leto,
so za obdačenje merodajne obrtne razmere v dobi
od 1. julija do 30. junija onega leta, ki je pre
teklo pred priredbeno dobo (n. pr. za obdačbo za
1. 1910 in 1911 doba od 1. julija 1908 do 30. ju
nija 1909).
Kdor bi pridobninske izjave ne vložil, temu se
davek odmeri na podlagi uradnih poizvedb, akoravno
bi te lahko bile za davkoplačevalcu neugodne. Tudi
sme davčna oblast s kaznimi prisiliti, da zavezanec
odda pridobninsko izjavo.
Občna pridobnina se predpiše s prvim dnevom
tistega meseca, v katerem se je obrt ali opravilo pri
čelo izvrševati. (Pričetek obrti 25. aprila 1910, začetek
obdačenja 1. aprila 1910).
Novooglašene obrte obdačuje davčna oblast do
prihodnje priredbene dobe, ko se uvrste v posamezne
davčne družbe in ko jim davek prireja pridobninska
komisija.
Davkoplačevalcu se naznani odmerjeni davčni po
stavek s posebnim plačilnim nalogom, zoper katerega
se sme vložiti priziv tekom 30 dni potem ko se prejme
plačilni nalog. Priziv je treba kolekovati s kolekom za
30 vinarjev, če davčni znesek ne presega 100 K, sicer
pa s kolekom za 72 vinarjev in ga je treba vložiti pri
onem oblastvu, ki je izdalo plačilni nalog (okrajno
glavarstvo ali davčna administracija). O prizivih zoper
odmerjeni davčni postavek odločuje deželna pridob
ninska komisija, ki sestoji na Štajerskem iz 14 udov,
v drugih slovenskih deželah pa le iz 9 udov. Po enega
uda imenuje trgovska zbornica, od ostalih pa polovico
finančni minister, polovico jih pa voli deželni zbor.
Zgled za priziv:
.....

C. kr. okrajnemu glavarstvu
Anton Kobe z Vrha št. 16

.

Kolek za \
30 vin. ;

v Črnomlju
vlaga priziv zoper odmero
občne pridobnine za 1. 1910.
Podpisanemu je ondotna pridobninska komisija
določila za 1. 1910 davčni postavek 20 K od gostilne,
ki jo izvršujem na Vrhu št. 16.
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Zoper ta davčni postavek vlagam pravočasno pri
ziv in se sklicujem na svojo pridobninsko izjavo, ki
sem jo vložil dne 28. julija 1910. Kot posebno znake
svoje gostilne sem navedel v svoji izjavi zlasti to, da
sem iztočil v merodajni dobi (od 1. julija 1908 do
30. junija 1910) 17 hi vina, 20 hi piva in 2 hi žganja.
Da so ti znaki resnični, izrecno dovoljujem, da
sme davčno oblastvo poprašati črnomaljsko zadrugo
za odkup užitnine kakor tudi delniško pivovarno
v Žalcu, ki mi izključno dobavlja pivo.
Na podlagi teh številk prosim, da deželna pridobninska komisija z ozirom na srednjo donosnost
mojega obrta v primeri z drugimi podobnimi obrti
meni odmerjeni davčni postavek primerno zniža.
Anton Kobe.

II. Priziv.

C. kr. okrajnemu glavarstvu

poroča g. Weixl, da je začel nabirati za obrambni sklad C. in M.
družbe. Odboru predloži tudi okrožnico za „Dosmrtno in podporno
društvo“. G. dr. Pip uš se naprosi, da jo pregleda ter če mogoče
tozadevna pravila sestavi. Govorilo se je tudi o društvenem keglanju ter se sklenilo prirediti vsak torek kegljaški večer. G. Weixlu
se naroči, da da tiskati 500 pravil za „Slov. trgovsko in obrtno
društvo“, obenem pa tudi pristopnice. V gostilni Narodnega doma
se razpoloži knjiga, v katero se zapiše vsak, ki hoče pristopiti
društvu. G. Jagodič predlaga, da bi se napravili ob nedeljah na
deželi trgovski in obrtni shodi. Pregled se sprejme ter se bode o
tem pri prihodnji odborovi seji natančneje razpravljajo. G. Berdajs
predlaga, da bi se trgovsko društvo pritožilo pri železnici, da so
v Mariboru neki uradniki, ki nočejo sprejeti dvojezičnih voznih listov
in zlasti ne takih, ki so pisani v slov. jeziku. Odbor bo v tem
oziru ukrenil potrebne korake. — Seja se zaključi ob 11. uri zvečer.
*
Občni zbor Slov. trgov, in obrtnega društva v Mariboru
bo 29. junija t. 1. ob 3. uri popoldne v gostilni Narodnega doma.
Vzpored: 1. Prečitanje zapisnika in poročilo odbora 2. Dopol
nilne odborove volitve. 3. Slučajnosti. — Zvečer ob 8. uri vrtni
koncert Salonskega orkestra. Vstopnina se še določi.

Kolek za
30 vin.

Raznoterosti.
v Radovljici.

S tamošnjim plačilnim nalogom z dne 1. maja 1910
štev. 25 se je od moje kovačnice v Kamni gorici od
meril davčni postavek 4 K.
Ker se pa moja kovačnica, v kateri izdelujem
s svojimi 3 hčerami žreblje za tovarnarja Jurija Me
gušarja v Kropi, mora smatrati kot domača obrt, prosim,
da me deželna pridobninska komisija po § 3, štev. 5
postave z dne 25. oktobra 1896, štev. 220 drž. zak.
občne pridobnine oprosti.
V Kamnigorici, dne 18. maja 1910.
Fran Varl.

Občna pridobnina se plačuje za vsako četrtletje
naprej in sicer: 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in
1. oktobra vsakega leta.
Če se tekom priredbene dobe (tekom 2 let, za kar se
odmeri davčni postavek) v obrtnih razmerah kaj spremeni,
to ne upliva vobče nič na odmerjeni davčni postavek.
Vendar pa upošteva postava nekatere take raz
mere, vsled katerih se za posamezna četrtletja občna
pridobnina deloma ali tudi popolnoma odpiše. Kot take
izvanredne okolnosti, vsled katerih se obrt ni mogel
redno vršiti ali pa se je moral celo za dalj ali manj
časa popolnoma ustaviti so povodnji, požar, bolezen
ali smrt davkoplačevalca.

Slovensko trgov, društvo v Mariboru.
III. odborova seja dne 7. junija 1910. Navzoči gg. dr. Pip uš,
Jagodič, Berdajs, Weixl, Jančič, in Berjak. Predsednik
otvori sejo, zapisnik se prečita in odobri. G. Weixl poroča, da so
se pravila za „Slovensko trgovsko in obrtno društvo v Meriboru"
potrdila, zato se sklene sklicati dne 29. t. m. občni zbor. Nadalje

Delovni čas v trafikah in zapiranje trafik. C. kr. fi
nančno ministrstvo je izdalo v sporazumu s trgovskim
ministrstvom in ministrstvom za notranje zadeve na
slednja določila glede delovnega časa v trafikah in
zapiranja tobačnih prodajalnic. (2. V. 1910, štev. 1051.)
1. V tobačnih trafikah, v katerih se vrši prodaja tobačnih
izdelkov samostojno, to se pravi kot glavno opravilo, morajo biti
prostori, ki so odprti za promet odjemalcev, kakor tudi k tem pro
storom pripadajoče pisarnice in skladišča, v času od 9. ure zvečer
do 5. ure zjutraj zaprti.
Prodajni obrat sme tedaj v času od 5. ure zjutraj do 9. ure
zvečer trafikant poljubno izvrševati, toda vsekako tako, da zdržema
ne sme manj kakor 12 ur trajati.
Začetek in konec prodajnega časa se mora naznaniti pristojni
oblasti, katere dolžnost je le nadzorovati, koliko časa in ob katerih
urah je trafika zaprta.
2. Določbe prvega in tretjega odstavka točke 3., odredbe z
dne 22. maja 1906, štev. 23.810, Ukaznega lista štev. 115, o prodaji
postranskih predmetov v samostojnih tobačnih trafikah ob nedeljah,
veljajo analogno tudi za delavnike v tem zmislu, da je prodajanje
drugih postranskih predmetov, kakor eraričnih vrednostnic, kadilnih
predmetov in časopisov med prodajnim časom (točka 1.) le v onem
času dovoljeno, ki je sploh za razpečavanje takih predmetov po
določbah zakona z dne 14. januarja 1910, drž. zak. štev. 19, ali po
na podlagi tega zakona izdanih predpisih glede delovnega časa in
zapiranja prodajaln v trgovskih obratih in sorodnih kupčijskih obratih,
dopusten.
3. Samostojnim trafikantom je prostovoljna analogna vporaba
določil zakona z dne 14. januarja 1910, drž, zak. štev. 19, glede
dovolitve najmanj 11 urnega, nepretrganega počitnega časa in naj
manj 1 urnega opoldanskega odmora pomožnim delavcem, pod tem
pogojem dovoljena, da le ta ne ovira redno in nepretrgano izvrše
vanje prodajnega obrata, ki je dopusten po točki 1.
4. Ob posameznih delavnikih, ob katerih posebne razmere
zahtevajo razširjenje kupčijskega obrata (tržni dnevi, slavnostne
priredbe in enako) more pristojna oblast izjemoma dovoliti podalj
šanje prodajnega časa, v katerem se sme vršiti prodajni obrat v
pod točko 1 navedenih trafikah. Premaknitev večernega zapiranja
prodajalnic pa je v takih primerih le najkasneje do 10. ure zvečer
dopustna.
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5. Za posamezne trafike, v katerih je zvečer prodajni obrat
posebno živahen, tako, da bi se, ako bi se ob predpisanem času
prodajalne zapirale, zdatno manj razpečalo, n. pr. v zdraviliščih med
sezijo, v razstavah in zabavališčih, v kolodvorskih trafikah itd.,
more pristojna oblast v točki 1 navedene utesnitve zapiranja prodajalnic trajno ali pa od slučaja do slučaja preklicati.
6. Določbe o zapiranju prodajalnic in o delovnem času ob
delavnikih (točka 1—5) veljajo v splošnem tudi za praznike; pri
stojna oblast pa je pooblaščena, da sme samostojnim trafikantom
ob praznikih vsled obstoječih krajevnih razmer dovoliti zmanjšanje
prodajnega časa do štirih ur, in določitve časa za zapiranje trafik
ob najzgodnje 11. uri dopoldne.
Na Božični dan, na Novega leta dan in na sv. Reš. telesa
dan, kakor tudi ob vseh praznikih, katerim sledi, ali pa je bil
prejšnji dan nedelja ali praznik, obrat v samostojnih trafikah ni
dopusten dalj časa kakor ob nedeljah. (Odredba z dne 22. maja
1906, štev. 23.810, Ukaz. list štev. 115.)
7. V trafikah, v katerih se prodaja tobačnih izdelkov ne vrši
samostojno, ampak kot postransko opravilo v skupnem obrtovališču
s kakim obrtom, se sme ob delavnikih prodaja tobaka vršiti le
toliko časa, kolikor časa je obrat dotičnega obrta po obstoječih
predpisih o delovnem času in o času zapiranja prodajalnic v trgovskih
in sorodnih kupčijskih obratih dopusten.
V primeru pa, da je obrtovališče tako urejeno, da omogoči
tako prostorno ločitev obrtnega obrata od tobačne trafike, ki za
nesljivo zajamči izpolnjevanje za dotični obrtni obrat obstoječih
predpisov o delovnem času in o času zapiranja prodajalnic, veljajo
glede prodaje tobaka ob delavnikih in praznikih v takih prodajalnah
ista določila, kakor za samostojne tobačne trafike. (Točka 1—6.)
8. Za tobačne zaloge pa odločbe te odredbe ne pridejo v
porabo.
9. Za trafike, ki jih opravljajo založniki tobaka, kakor tudi
prodajalne s tobačnimi specialitetami veljajo predpisi točk 1-7,
za hišne trafike, katere so se podelile lastnikom krčmarskih in go
stilniških obrtov, pa veljajo predpisi točke 7 te odredbe.
10. V samostojno izvrševanih tobačnih trafikah je na v dotičnem deželnem jeziku sestavljenem stenskem plakatu na viden
način naznaniti, kateri čas se trafika ob delavnikih in praz
nikih zapira.
11. Ta odredba stopi v veljavo 4. maja 1910.
*
Zavarovalna dolžnost trgovskih nastavljencev. Naš list,
kakor tudi društvo „Merkur“ je bilo izpočetka, predno se je uve
ljavil zakon o zavarovanju privatnih nastavljencev, za to, da se
pritegnejo v to zavarovanje trgovski nastavljenci brez ozira na to,
kakšno službo opravljajo v trgovini. Ko se je uveljavil zakon, se
je skoro povsod ohladilo navdušenje za novo zavarovanje in trgovci
kakor nastavljenci so bili veseli, da se trgovskih pomočnikov ni
pritegnilo v to zavarovanje. Nekatera deželna mesta zavarovalnice
so pa vseeno hotela privzeti nekatere vrste nastavljencev, ki deloma
opravljajo tudi duševna dela, v zavarovanje, toda upravno so
dišče je v zadnjem času v več slučajih razsodilo, da prodajalci v
trgovinah, blagajničarke itd. niso zavarovanju podvrženi. Opira se
povsod na, da so zavarovanju podvrženi le nastavljenci z urad
niškim značajem ali osebe, ki ali izključno ali v pretežni večini
opravljajo duševna dela. Popolnoma izključen je torej ta značaj
pri prodajalcih v odprtih trgovinah, bodisi da se jih sempatja tudi
porabi za kakšno, duševno delo. Njih naloga je v prvi vrsti fizično
delovanje, postrežba odjemalcev, torej delo, ki nima nič ali le prav
malo stika s kriterijem zakona. Pravtako tudi blagajničarke niso
uslužbenke z uradniškim značajem. Pa tudi to ni duševno delo,
ako preskrbijo del opravil prodajalcev, čeprav se mora priznati, da
morajo poznati denar ter znati tudi najnavadnejše računati. V
splošnem pa le denar pobirajo in njih delo nima značaja pravega
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blagajnika. — V zmislu teh razsodb je torej zavarovalna dolžnost
nastavljencev (namreč prodajalcev in blagajničark) izključena in jih
torej zavarovalnice ne morejo siliti k pristopu. Oni, ki je že zava
rovan, lahko vsak čas izstopi. Vprašanje je le, če se bodo že vpla
čane premije zavarovancem povrnile ali ne. O tem zakon ničesar
ne določuje, pravično bi pa bilo, da se to zgodi, kajti vsak na
stavljenec težko pogreša tudi majhen znesek, ki ga je po nepo
trebnem vplačal.

Podpiranje industrije v obmejnih krajih. Eno najbolj
uspešnih del v narodni obrambi je, če podpiramo industrijo, trgo
vino in obrt, ki je v obmejnih krajih in v narodnih rokah. Velika
tovarna, ki stoji v takem kraju, ima velik vpliv na .okolico, ker so
ljudje odvisni od tovarne, ki jim daje delo, in največkrat to store,
kar tovarna, oziroma njeni voditelji žele. To je uspešno narodno
obrambno delo, ki so ga drugi narodi že davno razumeli in je nam
Slovencem od narodnih nasprotnikov doneslo v narodnem oziru
veliko škodo. Omenjam le nekatere kraje: Tržič, Jesenice, Dom
žale, Trbovlje itd. Žal, da je industrija pri nas še malo razvita,
ker je ravno premalo podjetnosti, o kateri se je že veliko pisalo,
a kakor se vidi, malo zaleže. Pač pa je naša dolžnost, da v tem
slučaju podpiramo slovansko industrijo, če nimamo lastne. Čehi
so že davno uvideli resničnost gori omenjenih besed, zato usta
navljajo v svoji znani podjetnosti industrijo v obmejnih krajih ter
to industrijo tudi podpirajo. Zavedajo se, da se prebivalci dotičnega
kraja ne bodo raznarodili, ako bodo odvisni od tovarne, ki jim
daje kruh, ki jim vzdržuje šole ter skrbi za izobrazbo v narodnem
duhu. Pri tej priliki opozarjamo posebno na tvrdko Maryško &
drug v Brodecu-Železnem Brodu na Češkem. Ta tvrdka ima prav
v Krkonoših v zagroženem obmejnem kraju veliko steklarno in pa
tovarno voščenega blaga in sveč. Iz uglednega češkega lista
smo posneli par podatkov, ki jasno osvetljujejo dejstvo, koliko
stori ta tvrdka, da ohrani pri prebivalcih češki živelj. Podjetje je
urejeno z vsemi tehničnimi pripomočki in konkurira lahko z vsako
svetovno tvrdko. Njen izvoz se razteza na cel Balkan, Italijo,
Švico, v Ameriko in Kino. Izdeluje sveče vsake vrste in se prilagodi
željam svojih odjemalcev kakor tudi običajem in navadam odjemališč. V Ameriki rabijo druge vrste sveč kakor v Kini, pri nas
so tudi vdomačene gotove vrste, zato se ozira tvrdka na vsako
tako željo. Priporočamo prav toplo našim trgovcem z voščenim
blagom in svečami, da za poskušnjo naroče tozadevne potrebščine
pri tvrdki Maryško&drug, ki inserirà tudi v našem listu. To
storimo tem lažje, ker se je tvrdka zavezala, da prispeva od vseh
naročil iz slovenskih dežel dva odstotka v naše narodnoobrambne
namene kakor to stori tudi na Češkem. Naročniki naj se pri naro
čilih sklicujejo na naš list. Podpirajmo torej vedno lastno indu
strijo, če pa te ni, pa drugo slovansko, zlasti češko, ker je tukaj
industrija na tako visoki stopnji kakor vsaka druga. Posebno pa
priporočamo tvrdko Maryško & drug in opozarjamo trgovce na
njen inserat.
*
Davčne reforme v industrijskem svetu. Dne 19. maja t. 1.
je imel industrijski svet pod predsedstvom trgov, ministra dr. Weißkirchnerja plenarno sejo. Začetkom seje se je izrekel proti koncesioniranju izdelovanja sodavode ter za reformo občnega državljanskega
zakonika z ozirom na temeljite izpremembe, ki so nastale v gospo
darskem življenju, odkar se je uveljavil ta zakonik. Glede novele
k zakonu o osebni dohodnini, seje industrijski svet izrekel
zoper zvišanje dividendnega dodatnega davka in zoper
zvišanje postavk osebnodohodninskega davka. Davek na tanti
eme naj se sprejme, toda s pogojem, da se plače ne bodo privzele
v davčno podlago. Dalje se je izrekel proti vsakemu prisilnemu
vpogledu v knjige, ker bi bil vpogled v knjige brez natan
čnega vpogleda v kupčijske tajnosti brez pomena in ker ni nobenega
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jamstva, da bi se industrije občutno ne oškodovalo vsled indiskretnosti. Ako bi se pa uvedel zakonit vpogled v knjige, bi se
moral pa uvesti za vse stanove, ne samo za kupčijske. Posvetovanje
o vinskem davku se je odložilo, istotako o uvedbi monopola na
užigalice. Glede davka na dediščine in darila so se nasvetovale
nekatere izpremembe, med njimi glede dvomljivih terjatev, cenitev
kmečkih in mestnih nepremičnin. R e m u n e r a c i j e naj bi se
izločile iz davka na darila. Sklepalo se je tudi o izpremembi
rudarskega zakona in se izreklo proti nameravani izpremembi § 206,
kakor jo je sklenil socialnopolitični odsek državnega zbora.

*

Veljavnost trgovskih naročil s pristnim pečatom, čeprav
s ponarejenim podpisom. Pred kratkim je najvišji sodni dvor
izdal za trgovce jako važno razsodbo : Ako obstoji med dvema
trgovcema običaj, sprejemati blago na podlagi naročilnega pisma,
ki ima za podpis le trgovčev pečat (štampiljo), je tudi v slučaju,
če kak nastavljenec na podlagi naročila s pristno štampiljo
in ponarejenim podpisom sebi v korist blago dobi, delo
dajalec tega nastavljenca odgovoren za kupnino. Razsodba se
je izdala v slučaju, ko je trgovski pomočnik na podlagi dveh
neupravičeno izpolnjenih, s pečatom trgovčeve firme opremljenih
naročilnih listov izvabil blago od nekega trgovca, s katerim je bila
firma v stalni kupčijski zvezi. Naročilni listi so imeli tiskano opombo:
„Le proti naročilnemu listu z mojim podpisom in pečatom se sme
blago izročiti“. Ta klavzula je pa po mnenju najvišjega sodišča
postala neveljavna vsled dogovora, ki sta ga stranki vsled običaja
med seboj sklenili, da se namreč podpis toženca na naročilnem
listu nadomesti tudi s tem, da prinese trgovčev nastavljenec štampiliran naročilni list. Tožitelju je bilo treba torej, če si je hotel
zagotoviti toženčevo jamstvo, le vprašati, če je nastavljenec v
službi toženca, ni se mu pa treba brigati, če je bil podpis pristen.
Nastavljenec je pa bil v službi tvrdke.

Ljubljanska kreditna banka v Ljubljani. Kakor se nam
poroča, je imela subskripcija 5000 komadov novih delnic popolen
uspeh. Stari delničarji so se udeležili podpisovanja skoro brez
izjeme, poleg tega so podpisali novi subskribentje čez 2000 komadov.
*

Kolinska tovarna. Opetovano opozarjamo gg. člane, da
naj gledajo na to, da se kolikor mogoče veliko izdelkov tega
narodnega podjetja razpeča. Ker na eni strani je kakovost res
izborna, na drugi strani pa daruje podjetje mnogo v narodne na
mene kakor Trgovski dom, Podporni zaklad itd.
*
Naše tovariše trgovce prosimo, da priporočajo kolinsko
cikorijo in s tem prepričejo slovenske gospodinje, da je ta domači
slovenski izdelek boljši od izdelkov nemške konkurence in tako
dokažejo, da ni res, da bi bilo le to dobro, kar prihaja — iz nem
ških tovaren !
*

Otvoritev bolnice dunajskih trgovcev. V soboto 4. junija
t. 1. se je slovesno otvorila novozgrajena bolnica dunajskih trgov
cev. Otvoritve so se udeležili nadvojvoda Ferdinand Karol, minister
trgovine dr. Weisskirchner ter drugi javni funkcionarji. Predsednik
gremija dunajskih trgovcev Pollack pl. Parnegg je v nagovoru
pojasnil zgodovino ustanovitve trgovske bolnice. Ob 60 letnici
cesarjevega vladarstva leta 1908 so dunajski trgovci sklenili, usta
noviti dva človekoljubna zavoda, ki bosta pripadnikom dunajskega
trgovskega stanu prinesla ob bolezni tolažbo in zdravje. Najprej so
v Giesshliblu ustanovili zdravilišče za dunajske trgovce in zdaj se
je otvorila lepa bolnica. Za ustanovitev so složno delala vsa

zakonita zastopstva principalov kakor sotrudnikov in je torej nova
bolnica delo obeh. Bolnica je veliko poslopje in popolnoma mo
derno opremljena. Stane okrog 3 milijone kron. Dunajskim trgov
cem in sotrudnikom le častitamo na tej ustanovitvi !

Društvene vesti.
Zborovanje podružnice slovenskega trgovskega društva
„Merkur“ v Kranju. V četrtek, 9. t. m., je sklical odbor podružnice
slovenskega trgovskega društva „Merkur“ v Kranju svoje člane k
sestanku, na katerem naj bi se dogovorilo o enotnem zapi
ranju ter odpiranju trgovin v Kranju. Prostorna zborovalna soba „Pri novi pošti" je bila docela polna, ko je podružnični
predsednik, starosta kranjskih trgovcev, gosp. Fran Omersa st,
otvoril zborovanje ter pozdravil navzoča odposlanca glavnega od
bora. V imenu osrednjega odbora „Merkur“ v Ljubljani je pozdravil
zborovalce tajnik g. Golob ter apeliral na navzoče, naj po zgledu
ljubljanskih trgovcev in sotrudnikov, ki so združeni v „Merkurju“,
tudi kranjski trgovci in sotrudniki v spora z umi j en j u določijo
na tem sestanku čas., da se bodo trgovine enotno od
pirale in zapirale. Nato je g. dr. Marn v poljudnih besedah
razložil tozadevni državni zakon z dne 4. februarja 1910, ki je
stopil 4. maja t. 1. v veljavo in urejuje delavni čas trgovskih
uslužbencev in zapiranje trgovin, kakor tudi zakon z dne
2. maja 1.1. o delavnem času v trafikah. Po daljši debati so se so
glasno sklenili sklepi glede enotnega zapiranja in odpiranja trgovin
v Kranju, ki jih podružnični odbor predloži deželni vladi. Končno
opozarja še v imenu osrednjega odbora g. Golob na ugodnosti, ki
jih nudi „Trgovsko bolniško in podporno društvo v Ljubljani“
svojim članom v slučaju bolezni in onemoglosti, ter vabi vse člane,
naj pristopijo k temu prekoristnemu zavodu.
*
Prispevki. Mestni magistrat ljubljanski je nakazal I. polo
vico prispevka za 1. 1910 v znesku K 250'— za Trgovski dom,
istotako je darovala v isti namen Kmetska posojilnica v Ljubljani
prispevek K 50'—, gospod dr. Alojzij Kokalj je naklonil našemu
društvu za neko uslugo K 5'—. Vsem trem darovalcem izrekamo
najiskrenejšo zahvalo s prošnjo, da nam dosedanjo naklonjenost
ohranijo tudi v bodoče.
*

Izlet. Društveni pevski zbor je priredil dne 25. t. m. popol
danski izlet v Podbrezje. Nekaj članov je odšlo že zjutraj v Škofjo
Loko in od tod čez Jošta v Podbrezje, kamor je došlo tudi mnogo
članov kranjske podružnice. Izletniki so se ustavili v gostilni gosp.
Al. Pavlina, kjer so bili res dobro pogoščeni. Pevski zbor je zapel
več pesmi, za kar je žel obilo priznanja. Izlet se je vršil ob obilni
udeležbi v najlepšem redu, ter ostane izletnikom gotovo v naj
boljšem spominu.
*
Čeke so poslali gg.: Ivan Rus, Bled; Anton Skuk, Vipava;
Oroslav Schaffer, Zatična; Jernej Š er j a k, poslovodja tvrdke A.
Krisper; Fran Tavčar, Selce; T. Mencinger v Ljubljani in Fr.
G u št in, Metlika. Hvala!

Članom našega društva v upoštevanje. Vsem bo znano,
da obstoji v Ljubljani „Trgovsko bolniško in podporno društvo“.
Večina naših članov je že pri tem društvu, veliko pa jih še ni.
Ker ta zavod nudi svojim članom vsled svojih fondov za male
prispevke v slučaju bolezni ali onemoglosti naravnost veliko, lahko
rečemo toliko kot noben drug zavod, vabimo svoje člane, naj k
temu zavodu pristopijo. Vsakdo naj čuti potrebo, biti član tega za
voda, saj bo to le vsakemu posamezniku v korist.
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Društveni sestanek. Naše društvo je sklicalo dne 21. maja
shod trgovcev in trgov, sotrudnikov. Shod je imel namen pojasniti
trgovcem in trgov, sotrudnikom določila drž. zakona o delovnem
času in o zapiranju trgovin, ki je že v veljavi od 4. maja,
ter dati prizadetim krogom priliko povedati, kako bi bilo urediti
zapiranje in odpiranje trgovin v Ljubljani in obližju. Shodu je
predsedoval g. Šarabon. O tem predmetu je na dobro obiskanem
shodu obširno govoril g. dr. Windischer in na vzgledih pokazal
važnost in vrednost novega zakona. Nato se je vršila razprava,
katere so se udeležili gg. Šarabon, Jelačin, Volk, Medic, Selak in
zbor. svetnik Zorc. Sklenilo se je storiti potrebne korake v ta namen,
da vlada izda potrebne nadaljnje ukaze glede zapiranja trgovin v
Ljubljani in na deželi. Potem je dr. Windischer poročal o najnovejši
odločbi upravnega sodišča, ki je izreklo, da trgovski sotrudniki
niso dolžni biti zavarovani za starost. Po kratki debati je dr. Win
discher omenjal nevarnosti, ki prete našim trgovcem zategadelj,
ker se poteguje neka tvrdka za dovoljenje, da bi smela prodajati
petrolej od kraja do kraja in od hiše do hiše na vozovih. Shod je
sklenil soglasno, da se je obrniti do deželne vlade s prošnjo, naj
ne da koncesije za to novo vrsto krošnjarstva s petrolejem. Taki
„tank-vozovi“ so pri nas popolnoma nepotrebni. Nabava petroleja
je lahka in konsum petroleja jako znaten.

*
Darilo. Gospod Hinko Suttner je izročil po svojem za
stopniku, gospodu dr. Josipu C. Oblaku, odvetniku v Ljubljani na
šemu društvu dar v znesku 100 K, ki se razdeli po enakih delih
na oba naša fonda: „Trgovski dom“ in „Podporni zaklad“. Gospodu
darovatelju, ki je bil vedno vnet prijatelj in je dolgoleten član naše
organizacije, izrekamo svojo srčno zahvalo!

Trgovsko bolniško in podporno društvo
v Ljubljani.
Seja z dne 7. t. m. I. Pri otvoritvi seje naznanja obžaluje
ravnateljev namestnik gosp. Alojzij L il leg, da je društveni rav
natelj gosp. Ivan Knez zaradi preobilih svojih poslov primoran
iz odbora izstopiti. Gospod Lilleg poudarja večletno uspešno delo
vanje izstopivšega gosp. ravnatelja in predlaga, naj se mu zato
izreče natoplejša pismena zahvala. Predlog se soglasno sprejme.
IL V društvo se je sprejelo 5 rednih članov in 2 učenca. III. Obo
lenje je naznanilo 27 članov, od teh se je sprejelo 5 članov v
Leonišče. IV. Bolniških stroškov se je izplačalo 13 članom v znesku
K 175379. V. Določilo se je, da se vrši redni občni zbor dne
3. julija. Dopisov se je rešilo 36.

MT Odda se v najem °lg|l

lokal za trgovino
v Gorici, v jako prometni ulici sredi mesta. — Več
se poizve pri tvrdki Hsdžet & Koritnik v Gorici.

T

Potnik:

Izlet v Idrijo. Pevski zbor našega društva namerava
poleteti v soboto, dne 25. t. m. v Idrijo, ter še isti dan zvečer
prirediti pevski koncert, drugi dan pa si ogledati ondotni svetovno
znani rudokop. Odhod 25. t. m. opoldne, nepevci ozir. dotični, ki
so zadržani, odhajajo 26. t. m. zjutraj. Podrobnosti objavimo pravo
časno v dnevnikih. Gg. člane in prijatelje društva vabimo, da se
izleta udeleže in pravočasno prijavijo.

za žganje

*

Ugodna prilika. V kratkem času se bo dobila v najem
Špecerijska trgovina, edina v večji vasi tik mesta, kjer se okoličani
ustavljajo, ko gredo po opravilih v mesto. Reflektantje naj se po
podrobne informacije obrnejo na naše društvo.
*
Izkaz društvene posredovalnice. Sprejmejo se : 2 knjigo
vodja, 4 kontoristi, 3 korešpondenti, 2 poslovodja, 3 potniki, 1 skla
diščnik, 6 pomočnikov mešane stroke, 2 pomočnika železninske
stroke, 2 pomočnika manufakturne stroke, 4 pomočniki špecerijske
stroke, 1 pomočnik galanterijske stroke, 5 blagajničark, 1 kontoristinja, 5 prodajalk, 12 učencev, 2 učenki. — Službe iščejo:
2 knjigovodja, 4 kontoristi, 3 korešpondenti, 2 poslovodji, 2 pot
nika, 18 pomočnikov mešane stroke, 3 pomočniki železninske stroke,
7 pomočnikov manufakturne stroke, 8 pomočnikov špecerijske stroke,
4 pomočniki modne in galanterijske stroke, 4 kontoristinje, 5 bla
gajničark, 6 prodajalk, 4 učenci, 2 učenki. — Posredovalnica po
sluje za delodajalce in člane društva popolnoma brezplačno, za
druge pa proti majhni odškodnini.

se prejme proti proviziji. — Več pove upravništvo.

Proda se
s trgovino in posestvom
na zelo ugodnem kraju na Dolenjskem. — Več
pove upravništvo.
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 banko 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 Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.
V Ljubljani, dne 15. julija 1910.
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Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Izlet v Idrijo.
Deset let obstanka se bliža našemu društvu.
Dolga je ta doba za slovensko društvo in zlasti za
stanovsko kakor je „Merkur“, kajti naš narod ne po
greša društev, pač pa jih veliko skoro bi rekli ni nastalo
iz potrebe, zato le životarijo. Tega se pri nas ne more
trditi. Delovanje je vsako leto intenzivnejše, obširnejše,
delokrog društva pridobiva vedno večji obseg.
Ker društvo ni omejeno samo na Ljubljano, hoče
tudi trgovce po deželi pritegniti v svoj krog in išče
potom izletov stika z njimi. Sestali smo se že večkrat
s trgovci v Kranju, sestali smo se s hrvatskimi tovariši
v Zagrebu in dne 25. in 26. julija t. 1. smo poleteli v
Idrijo. Izlet se je izvrstno obnesel.
Geslo: utile cum dulci, ki ga izvaja društvo pri
svojih izletih, je tukaj zopet pokazalo, kako se da
združiti resen stanovski pogovor s prijetno zabavo.
Prvo zaslugo v tem oziru ima odlični pevski zbor, ki
se je pod vodstvom gosp. Zorka Prelovca povspel
do take višine, da lahko nastopi pred vsakim razvajenim
občinstvom. Videli smo zopet, da „Merkur“ ni samo
resen trgovec, ampak tudi dober pevec . . .
Romantična vožnja iz Logatca v Idrijo je bila
skoro vsem udeležnikom neznana in torej tembolj
zanimiva, ko smo se v dolgih serpentinah vozili vedno
globlje v idrijsko kotlino. Kljub vsej romantičnosti smo
bili pa veseli, ko smo v čedni Idriji po dolgi vožnji
odložili zrahljane in preštete kosti svojega telesa in
izvila se nam je iz srca odkritosrčna in pobožna želja :
Bog, častiti konzorcij in železniški minister, dajte
vendar enkrat Idrijčanom lukamatijo, zaslužijo ga!
Naš pokrovitelj Merkur je najbrž s svojo zakriv
ljeno palico ves čas med vožnjo raztepal oblake ter
svojega nebeškega sorodnika Pluvija gladil po pod
bradku, da nam je prizanesel. Ko smo pa sedli k
okusni večerji, jo je pa živahni mladenič tudi potegnil
v nebeško kuhinjo in Pluvij je zamahnil s škropilnico.
Pa je začelo liti, kakor menda le v Idriji lije, da tako
lepo opere živo srebro. Bali smo se, da nas, z Idrijčani
vred odnese naliv v Idrijco, toda tolažili smo se, da
se bomo že vlovili za grablje, zato so pa tukaj, čeprav

jih Idrijčani ne vidijo radi sredi mesta. Najbrž ne vedo
prav, zakaj so vse dobre, mi smo pa takoj spoznali
njih dobri pomen.

Zvečer je priredil naš pevski zbor koncert v realčni
telovadnici v prid podpornemu društvu za idrijske
realce. Bali smo se, da se koncerta vsled take plohe
ne bo veliko ljudi udeležilo. Ta strah pa ni bil opra
vičen. Za umetnost in glasbeni užitek vneti Idrijčani
so docela napolnili prostrano telovadnico in „Merkur
jevi“ pevci so nastopili pred številnim odličnim občin
stvom. Kako so peli, mi ne gre sodba, registriram le,
da se je burno odobravanje in ploskanje večalo od
točke do točke in da ni hotelo biti konca glasne in
odkrite pohvale. Idrijčani so bili ponosni na svojega
rojaka, Prelovca, ki je tako izvežbal „Merkurjev“
pevski zbor, saj to mu je pričalo šumno in zasluženo
priznanje. Da sta se solista, gg. Jež in Štamcar
odlikovala, kakor vedno, mi ni še treba poudarjati.
Slišali smo tudi gdč. Anico Šinkovčevo, ki je iz
prijaznosti sodelovala ter nas s svojim nežnim, kakor
mehek dih blažečim glasom očarala. Umetniško do
vršeno in s polnim razumevanjem jo je spremljal na
klavirju gosp. profesor Vavpotič, ki zasluži tudi vso
pohvalo.

Koncert je uspel res izborno in poslušalci so za
trjevali, da so imeli pravi užitek od njega, kar naj bo
pevcem, ki so bili vsi do zadnjega na svojem mestu,
najboljše priznanje in odlikovanje. Njih vneti pevo
vodja, gosp. Prelovec, zasluži pa še enkrat prav
posebno zahvalo. Pripominjamo, da sta se na tem
koncertu proizvajali tudi dve njegovi skladbi, ki sta
nad vse ugajali.
Pevci in skoro vse občinstvo, kolikor jih je moglo
dobiti prostora, se je po koncertu zbralo v prvem nad
stropju pri „Črnem orlu“. Prostori so bili nedostatni
in tudi mi smo občutili, da za Ljubljano največje
kranjsko mesto bridko zasluži dostojne prostore, kakor
si jih želijo napredni Idrijčani. Naravnost brezmiselno
se nam zdi upiranje gotovih Idrijčanov zidavi takih
prostorov in trditi moramo, da kdor nasprotuje temu,
nasprotuje in škoduje tudi idrijskemu mestu !
7
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V imenu Idrijčanov je pozdravil trgovsko društvo
„Merkur“ gospod deželni poslanec Gangl. V krasnem
govoru je poudarjal veliki pomen trgovske organizacije
na gospodarskem polju, ki ima pa tudi kulturen pomen.
Zahvalil se je za glasbeni užitek, ki ga je pripravil
pevski zbor Idrijčanom, ter s tem pokazal, da je slo
venski trgovec ne samo pionir na gospodarskem polju,
ampak da ume tudi s pesmijo proslaviti slovensko ime
doma in drugod. Žal, da nam prostor ne dopušča,
priobčiti krasnih izvajanj gospoda poslanca, toda ži
vahno odobravanje je pričalo, kako iz srca je vsem
govoril.
Za pozdrav se je zahvalil predsednik „Merkurjev“,
gospod Lilleg, ki je razložil pomen takih izletov, na
katerih ima trgovec v veseli zabavi stik s konzumenti.
Napil je napredni Idriji.
Gosp. J. Novak je poudarjal žalostno dejstvo
za Idrijčane, da ne morejo gostov sprejeti v dostojnejših
prostorih. Razsodba upravnega sodišča glede prepovedi
zidanja reprezentacijskih prostorov je hud udarec za
Idrijo in napredni meščani bridko občutijo krivico, ki
so jim jo politični nasprotniki s tem prizadeli. Zahva
ljuje se, da so pevci obiskali v teh žalostnih časih
Idrijo.
V prijateljskem občevanju je čas kaj hitro potekel.
Pevci so še večkrat nastopili in idrijska godba je ne
umorno igrala ter tudi plesaželjne goste zadovoljila.
V nedeljo so izletniki obiskali rudnik in žgalnico.
Slavno upraviteljstvo idrijskega rudnika je dovolilo
velike ugodnosti za ta obisk in bodi mu izrečena za
hvala na tem mestu. Pazniki so nam natanko razložili
pridobivanje rude ter ves proces žganja le-te, da se
dobi živo srebro. Bilo je res poučno za vsakega.
Izletniki so imeli opoldne skupno kosilo pri
gospicah Heleni in Olgi Lapajne, ki zaslužita za
izborno postrežbo in okusne jedi prav posebno pohvalo
in zahvalo izletnikov. Gosp. Lilleg je ob tej priliki
napil požrtvovalnemu povovodji, gosp. Pre lovcu ter
se njemu in pevcem v imenu društvenega odbora
zahvalil, da so tako izborno in dostojno zastopali
„Merkurja“.
Po kosilu je bil pri „Črnem orlu“ stanovski
sestanek z idrijskimi tovariši. Udeležili so se ga po
večini vsi trgovci in nastavljenci brez razlike strank.
Gosp. Lilleg je otvoril sestanek ter v daljšem,
lepem govoru pojasnil pomen stanovskih sestankov,
ter zlasti poudarjal skupno, na vzajemni ljubezni in
zaupanju sloneče delovanje šefov in nastavljencev, ki
bodo takrat najbolje rešili svoje socialno vprašanje,
ako se vzajemno sporazumejo. Razložil je pomen in
namen „Merkurja“, njegove dosedanje uspehe in. iz
obraževalne ter človekoljubne naprave. Dotaknil se je
tudi novejših odredeb in zakonov, ki se tičejo trgovstva,
ter poživljal tovariše na skupno organizacijo.

Št. 7.

Gosp. dr. Marn je poljudno razložil glavne
določbe zakona o odpiranju in zapiranju trgovin in
trafik ter pojasnil druge, za trgovstvo važne odredbe
zadnjega časa. Poudarjal je potrebo enotnega nastopanja
gospodarjev in uslužbencev v takih zadevah ter pripo
ročal, da idrijski trgovci stavijo gotove predloge deželni
vladi, da bo ta z deželnim zakonom potem uredila
enotno odpiranje in zapiranje trgovin.
Gosp. Val. Lapajne se je zahvalil imenom
podpornega društva za idrijske realce, da je priredil
„Merkur“ koncert v korist tega društva.
Gosp. Dragotin Lap aj ne je izrekel „Merkurju“
zahvalo, da je omogočil v Idriji stanovski sestanek, ki
je zelo potreben v svrho razvoja slovenskega trgovstva.
V lepem govoru je kazal na napredek slovenskega
naroda zlasti v Trstu, ki je nemala zasluga slovenskih
trgovcev. Priporočal je organizacijo in oklenitev slov.
trgovskega društva „Merkur“, ki povsod zastopa le
stanovske koristi slovenskih trgovcev na narodni podlagi.
Gosp. Golob, tajnik „Merkurjev“, je kazal na
uspehe društva, s čigar pomočjo se je vzgojilo že
toliko samostojnih trgovcev, ki so vedno hvaležni
društvu. Omenjal je važnost organizacije kot skupnega
ognjišča šefov in nastavljencev in poudarjal, da je v
taki združitvi zasiguran prospeh trgovskega napredka.
Govoril je tudi o važnosti bolniškega zavarovanja ter
priporočal vstop v „Trgov, in bolniško podporno
društvo“ v Ljubljani, ki nudi velike ugodnosti svojim
članom.
Prav do odhoda smo se v prijateljskem pogovoru
pogovarjali o stanovskih vprašanjih. Potem so se pri
družili tudi drugi odlični idrijski meščani z gospodom
županom Šepetavcem in deželnim poslancem E.
Ganglom na čelu. Hvala jim za vso družabnost in
gostoljubnost; zelo težko smo se ločili od njih. Prišli
smo med prijatelje, to smo čutili, in zato nam bo ta
izlet ostal v najlepšem spominu.
Taki izleti so potrebni. Kako malo vedo trgovci
izven Ljubljane o „Merkurju“ ! Da obstoja, jim je znano.
Neznano jim je pa njegovo delovanje, njegov pomen
in uspehi, ki jih je društvo že doseglo za slovensko
trgovstvo. Nič ne vedo, kakšne ugodnosti nudi društvo
članom na deželi, zato se ga tudi premalo oklepajo.
Potrebni so torej taki izleti v interesu slovenske trgovske
organizacije in le želimo, da bi jih društvo prirejalo
v vse večje kraje na Slovenskem. Vsaj moralne uspehe
bodo gotovo povsod imeli.
_________
R. M.

Trgovska oblastva in pristojne
korporacije.
Ker je za vsakega pripadnika trgovskega stanu
važno vedeti, kam naj se obrača po pomoč ali nasvete,
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hočemo v kratkih potezah opisati ona oblastva in
korporacije, ki pridejo za trgovce in njih uslužbence
v poštev.
Trgovska oblastva prve instance so okrajna gla
varstva oziroma mestni magistrat, ki kot obrtna oblastva
pazijo, da se izpolnujejo predpisi obrtnega reda, zakona
o nedeljskem počitku in odpiranju in zapiranju trgovin
ter sploh vseh tozadevnih zakonov. Ta oblastva spre
jemajo priglase za izvrševanje prostih obrtov, dovolju
jejo koncesije za koncesijonirane obrte, če niso poklicane
v to višje instance, ter rešujejo vse spore med trgovcem
in njegovim nižjim osobjem, ki nastajajo med obstojem
ali tekom prvih 30 dni po končanem službenem raz
merju. Po preteku 30 dni so šele pristojna kompetentna
sodišča.
Druga instanca obrtnih oblasti je politično deželno
mesto, na Kranjskem deželna vlada, ki razsoja o pri
tožbah zoper odločbe prvih instanc in dovoljuje tudi
koncesije, ki so nji pridržane.
Tretja instanca je trgovsko ministrstvo.
Za varstvo naše trgovine v inozemstvu so usta
novljeni konzulati, ki imajo skrbeti v prvi vrsti za
trgovino lastne države, t. j. za komercielne interese,
dočim skrbe diplomatična zastopstva (poslaništva) za
osebno varstvo državljanov in njih imetja v inozemstvu.
Konzuli in diplomatično osobje je podrejeno mi
nistrstvu zunanjih zadev in so kot uradniki dolžni
vedno poročati o komercielnih oziroma diplomatičnih
zadevah ter nadzirati podanike lastne države glede
izpolnjevanja vojaških dolžnosti. V Turčiji izvršujejo
naši konzuli tudi opravila kazenskih sodišč glede
avstro-ogrskih državljanov. Dalje nadzorujejo konzuli
avstrijsko trgovsko ladjevje v inozemskih pristaniščih.
Vsak kapitan ali patron kakšne trgovske ladje se mora
tekom 24 ur po prihodu ladje v tuje pristanišče zglasiti
pri konzulu in naznaniti, kaj vozi, kje je doslej vozil
in kam se misli obrniti potem z ladjo. To je takozvana
kapitanova napoved. Konzuli odločujejo tudi o sporih
med kapitani in moštvom in nadzirajo ladje, da imajo
predpisane zastave.
Trgovske in obrtne zbornice so avtonomna
trgovska oblastva, ki jih vzdržujejo vsi v določenem
okolišu stanujoči in določeni znesek občne pridobnine
plačujoči trgovci in obrtniki v to svrho, da pazijo na
trgovske in obrtne interese. Trgovske in obrtne zbor
nice so bile pri nas ustanovljene leta 1850 in so se
reorganizirale leta 1868. Zdaj jih je 29 in so v slo
venskih deželah naslednje: za Kranjsko je v Ljubljani,
za Spodnje Štajersko v Gradcu, za Koroško v Celovcu,
za Goriško v Gorici, za ostalo Primorsko s Trstom v
Trstu in Rovinju.
Naloga trgovskih in obrtnih zbornic je: a) sklepati
o željah in predlogih o vseh trgovskih in obrtnih za
devah ; b) naznanjati oblastvam svoja opazovanja in

predloge o potrebah trgovine in obrta in o stanju
prometnih sredstev bodisi na poziv ministrstev ali de
želnih oblastev bodisi iz lastne iniciative; c) oddajati
mnenja o zakonskih načrtih, ki se tičejo komercialnih
ali obrtnih interesov, predno jih vlada predloži zako
nodajnim zastopom; d) oddajati mnenja o napravah
javnih zavodov, katerih namen je pospeševati trgovino
in obrt, kakor tudi kadar gre za važne izpremembe
njih organizacij ; é) na poziv vlade skupno sklepati
z eno ali več zbornicami o predmetih, ki jih vlada
določi.
Poleg tega imajo zbornice še posebej dolžnost
in pravico: d) voditi register onih oseb, ki imajo
volilno pravico za njih zbornico; registrirati znamke
in vzorce industrijskih izdelkov in imeti predpisane
znamkovne in vzorčne arhive, voditi izkaze o protokoliranih tvrdkah in vseh drugih obrtnih, trgovskih in
prometnih podjetjih, denarnih in kreditnih zavodih v
svojem okolišu in o potrebnih podatkih za trgovsko
in obrtno statistiko; Z>) imeti vpliv na imenovanje
trgovskosodnih prisednikov; c) izdajati izpričevala o
obstoju trgovskih uzanc, o protokoliranju znamk, o
predloženih blagovnih vzorcih, potem o dobavni zmož
nosti ponudnikov za državne dobave in so k temu
obvezane na oblastveni poziv; razsojati vsled dogovora
prizadetih strank in ozirajoč se na tozadevne posebne
predpise kot razsodišče v vseh trgovskih in obrtnih
zadevah.
Pravi člani se volijo za šest let. Po preteku treh
let izstopi polovica članov in se jih nadomesti z novo
izvolitvijo. Izstopivši se smejo zopet voliti.
Trgovske zadruge so korporacije, katerih član
mora biti vsak v dotičnem kraju stanujoč trgovec. Te
zadruge se navadno imenujejo gremiji trgovcev. Njih
namen je, skrbeti za redne in dobre odnošaje med
delodajalci in delojemalci ter skrbeti za dober trgovski
naraščaj in v ta namen če mogoče vzdržavati strokovne
šole in tečaje. Dalje imajo določiti razsodišča za razsojo
sporov med delodajalci in delojemalci, ustanavljati bol
niške blagajne za pomočnike ter stavljati predloge in
oddajati mnenja, ki se tičejo trgovskih koristi.
Trgovska oblastva so po sebi umevno tudi sodišča,
naj se že potem imenujejo trgovska, obrtna ali druga
sodišča. To bi pa nas predaleč zavedlo, če bi hoteli
opisati pristojne stvari v ta sodišča, zato naj za danes
zadostuje povedano o trgovskih oblastvih.

Karteli in trgovina.
Spisal Rudolf Šega.

Z nekako čudovito silo so se v zadnjih treh
desetletjih pretečenega stoletja pojavile na narodno
gospodarskem polju nove gospodarske oblike —
7*
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karteli in druge tem podobne tvorbe. In ker skoro
nimamo v narodnem gospodarstvu pojavov, ki bi tako
zelo vplivali na praktično življenje, kakor ravno karteli,
tedaj je pač razumljivo, da se z njimi bavi vsa javnost.
In nedvomno so karteli kar največjega pomena za vse
narodno gospodarstvo.
Največjega pomena so pa karteli, trusti in po
dobni pojavi seveda za dotične obrte. Razmere v
produkciji in razpečavanju se vsled tega popolnoma
izpreminjajo, popolnoma novi gospodarski položaji
nastajajo. In dozdeva s.e nam, da se bo naše sedanje
narodno gospodarstvo popolnoma izpremenilo in da
dobimo v tem oziru docela novo organizacijo.
In skoro lahko trdimo, da so karteli, trusti in
pa različni drugi pojavi, ki so s temi v zvezi, in pa
vprašanje o njih razvoju najvažnejši splošni gospodarski
problem sedanjosti, prav posebno pa bodočnosti. Kajti
tudi socialno vprašanje v ožjem pomenu, delavsko
vprašanje, ki se navadno smatra za najvažnejše gospo
darsko vprašanje sedanjosti, je dobilo vsled razvoja
kartelov in trustov popolnoma drugo podlago. In tudi
rešitev socialnega vprašanja je v najožji zvezi z nadaljnim razvojem teh mogočnih gospodarskih orga
nizacij.
Tako se nam vzbuja vprašanje, odkod so pa
prišli kar mahoma ti pojavi: karteli in trusti? Da
moremo na to vprašanje odgovoriti, moramo najprej
poznati pojem in pa bistvo teh pojavov.
V vsakdanjem življenju in govorjenju se pojmi
kartel, obroč, trust, sindikat kaj radi zame
njavajo. In tudi pri raznih narodnogospodarskih pisa
teljih čitamo kaj različne in navadno kaj nedoločne
razlage teh pojmov. Po našem mnenju je dolžnost
znanosti, umeti in tolmačiti besede tako, kakor jih
jo realno življenje ustvarilo. Znanost mora pojme
razlagati in bistriti, ne pa besedam, ki jih dan za
dnevom čujemo in govorimo, pridevati popolnoma
krive pomene.
Pečajmo se najprvo s karteli!
Karteli so svobodne zveze podjetnikov
v ta namen, da v prid združencev oslabe
ali odstranijo svobodno konkurenco. Končni
in glavni namen vseh kartelnih zvez je, popolnoma
odstraniti vsako konkurenco — polastiti se torej mo
nopolistično trga. In ravno iz tega monopolističnega
značaja kartelov izvira njih ugodni ter tudi neugodni
vpliv. Ta monopolistični namen pa zahteva, da se
zvežejo vsi ali pa vsaj večji del podjetnikov, ki so
dozdaj med seboj konkurirali. Ni neogibno potrebno,
da se zvežejo vsi dosedanji konkurentje in na ta način
popolnoma odstranijo vsako konkurenco. V gospo
darskem zmislu govorimo tudi že tedaj o monopoli
stičnem stališču, če večjemu delu kupovalcev zadošča
en sam ponudnik. Mora pa biti združen največji del
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dosedanjih konkurentov, ker drugače je vsako mono
polistično postopanje izključeno. In ravno vsled tega
se karteli bistveno razločujejo od različnih strokovnih
društev in zvez. Te organizazije hočejo samo
posredno izboljšati gospodarsko stanje dotične pri
dobitne stroke. V to svrho uvajajo agitacijo, podajajo
raznim oblastvom svoja mnenja, se obračajo do zako
nodajnih korporacij s peticijami v zadevah obrtne,
trgovinske prometne politike, v zadevah zakonodajstva,
o delavskem varstvu itd. Nikdar pa ne zahtevajo
strokovna društva od posameznikov, naj
to ali ono stori ali pa opusti v svojem go
spodarskem delovanju. Karteli pa omejujejo
gospodarsko delovanje svojih članov z ozirom na
monopolistični namen zveze; tako nimajo n. pr. člani
kartela pravice svojevoljno določevati ceno, produkcijo
ali pa razpečavanje, temveč so navadno popolnoma
odvisni od kartela. Seveda so strokovne zveze prav
lahko nekaki predhodniki kartelov, ker dajejo konku
rentom ene stroke najlepšo priliko, da se osebno
natančneje spoznajo in da se prilično pogovore o
gospodarskem stanju — karteli pa vendar niso.
Natančno moramo kartele ločiti od fuzij, pri
katerih se več podjetij popolnoma zedini, dosedanji
podjetniki svoje lastninske pravice popolnoma izgube.
Navadno se to zgodi na ta način, da se več podjetij
združi v eno akcijsko družbo. Prav posebno jih moramo
pa razločevati od monopolističnih fuzij ali
trustov.
Trusti so še dandanes specifični pojav v Zedinjenih
državah severoameriških. Trust ima namen poveriti
upravitelju, zaupniku (trustee) upravo kake premoženjske
stvari, ne pa lastnine. To obliko so najprvo vporabili
1. 1881., ko so hoteli v petrolejski industriji vpeljati
enotno upravo. V tej industriji si je sicer že prej en
sam mož, I. D. Rockefeller, pridobil nadvlado. Toda
šele z ustanovitvijo „Standard Oil Trusta“ si je omo
gočil on in njegovi zavezniki monopolistično stališče.
Akcije vseh združenih podjetij so se izročile komiteju,
takozvanemu „board of trustees“, kateremu je načeloval
Rockefeller. Ta komite je izdal za izročene mu akcije
trustne certifikate (trust certificates). Le če so se pred
ložili ti certifikati, se je izplačala dividenda. — To
organizacijo, katero lahko označimo kot akcijsko družbo
akcijskih družb, smatrajo še dandanes za tipično obliko
trustov, čeprav je več ne uporabljajo, kajti sodišča so
to formacijo 1. 1893. označila za nezakonito. Od tega
časa so taki trusti deloma izginili, deloma so pa svojo
organizacijo izpremenili.
Ohranil se je takozvani „voting trust“. Pri tem
trustu se akcije niso izročile zaupnikom, temveč se
jim poveri edinole glasovalna pravica. Akcije obdrže
še nadalje lastniki, tudi dividenda se tem izplačuje.
Akcije se tudi lahko prodajo, seveda ne da se pri tem
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izpremeni prenešena volilna pravica. Ta oblika, ki se
tudi lahko rabi v monopolistične svrhe, se zdaj vporablja
ravno v nasprotnè svrhe, namreč da se onemogoči
monopolistična tendenca. S tem, da akcionarji svojo
volilno pravico prenesejo, lahko zabranijo, da dobi
kaka konkurenčna družba z nakupom akcij kontrolo
čez upravo njihove družbe — seveda le tedaj, če se
morejo zaupniki zoperstavljati vplivom konkurenčnega
trusta. Tipičen vzgled za tak „voting trust“ je orga
nizacija „Pure Oil Companyje“, ki si je na ta način
ohranila svojo samostojnost napram „Standard Oil
Companyji“.
Tretja oblika je navadna korporacija (corporation).
Ena akcijska družba kupi vsa podjetja, katera name
rava združiti, ter plača za nje v gotovini ali pa z
novimi akcijami. Na ta način kupljena podjetja izgube
tudi formalno svojo individualiteto. Ravnateljstvo kor
poracije upravlja vse tovarne. Člani ravnateljstva zasto
pajo navadno tudi velik del akcijskega kapitala, tako
n. pr. pri Whisky-trustu ali pa pri jeklenem trustu.
„Holding company“ je novejša oblika, s katero
se skuša doseči organizacijo starejših trustov. V to
svrho ustanovljena akcijska družba ne kupi vseh kon
kurenčnih podjetij, temveč vse njihove akcije, ali pa
večji del teh akcij. Vse akcijske družbe ohranijo svojo
formalno samostojnost, faktično ima pa vso oblast
ravnateljstvo „holding companyje“, ki ima v vsaki
družbi večino. Na ta način so ustanovili sladkorni
trust, ki je bil v svoji prvotni obliki razpuščen. Prejšnji
„trustees“ so postali ravnatelji nove ,holding companyje“.
Neka posebna, le prehodna oblika za trust te
melji na skupnosti interesov (community of interests).
Pri tem postopajo skupno, toda ne da bi sklenili med
seboj pogodbo. To se zgodi mnogokrat tudi tedaj, če
je bil trust sodnijsko razdružen. Trust sicer razpade
v prejšnje akcijske družbe, toda glavni interesentje,
navadno prejšnji zaupniki, dobe v svoje roke večino
akcij in vplivajo še nadalje na obrat, ne da bi pri
tem sklenili javno ali izrecno pogodbo.
Trusti imajo torej precej skupnega s karteli in
sicer že zaradi tega, ker je tudi njih glavni namen
monopol. —
Monopolistične dogovore prodajalcev nahajamo
v vseh časih, v vsaki dobi razvitega gospodarstva. V
obliki kartelov so pa moderni pojavi, ki so nastali
vsled razmer sedanjega narodnega gospodarstva. V
starem in srednjem veku so poznali le proste mono
polistične združbe v obliki takozvanih kornerjev in
obročev, ki jih nahajamo tudi še dandanes. Korner
(corner) je nakup — če mogoče — vsega na trgu se
nahajajočega blaga iste vrste in sicer z namenom mo
nopolizirati na ta način blago. Tako so že v starem
veku poskušali n. pr. nakupiti vse žito na enem trgu.
S tem so prodajo žita monopolizirali in delali popol
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noma poljubne cene. Tudi v srednjem veku čitamo
o enakih poskusih, in zakonodajstvo se je že takrat
ustavljalo temu. Obroč (Ring) je zveza več oseb z
namenom skupno izpeljati korner. Obroč torej ni
združba podjetij, temveč trgovska družba in sicer
v svrho skupnega trgovskega obratovanja. Obroč po
skuša s tem, da nakupi vse nahajajoče se blago, doseči
pomanjkanje blaga in s tem zvišanje cene. Seveda
prodaja potem nakupljeno blago za zvišano ceno in
doseže dobiček. Ti obroči so torej spekulativna pod
jetja prve vrste. Obroč se ne briga za trajno ureditev
produkcije kakor kartel, temveč skuša trenotno konjun
kturo v polni meri izrabiti. Obroči nočejo odstraniti
škodljivih posledic medsebojne konkurence, temveč
hočejo imeti kolikor mogoče velik spekulativen dobiček,
katerega dosežejo s silovitim in umetnim motenjem
trga. To, da samo eno trgovsko podjetje združi vse
zaloge ene vrste blaga ter jih zadržava, popolnoma
nasprotuje nalogi trgovine, ki obstoja v porazdeljevanju
blaga. Ker pa pride obroč do vsega blaga le tedaj,
da ga producentom dražje plačuje nego drugi kupovalci, in ker mora pri prodajanju te visoke kupne cene
vsled svojega velikega rizika še zelo zvišati, povzroča
vedno visoke cene blaga za konsumente. Iz teh raz
logov moramo kornerje in obroče kar najbolj pobijati.
Dandanes se pa le poredkoma sklepajo. Moderna občila
omogočujejo najoddaljenejšim producentom in trgovcem
konkurenco. Tako je dandanes skoraj nemogoče na
kupiti zaloge na vseh trgih naše zemlje, dočim so bili
v prejšnjih časih radi slabih in pomanjkljivih prometnih
sredstev že v manjših okoliših varni zunanje konkurence.
Tipičen vzgled nam daje bakreni obroč francoske
„Société des métaux“ v 1. 1887., ki jo je vodil Secretän.
Ta družba je sklenila skoraj z vzemi bakrenimi rudniki
pogodbo, s katero so se ti zavezali, da ji bodo skozi
pet let dajali vso svojo produkcijo po 65 funt šterlingov.
Že 1. 1888. so zvišali ceno na 80 funt šterl. Družba
je pa prezrla velike ameriške rudnike v Montani, Ana
kondi, Hekli in Kalumetu ter tudi kineške in japonske.
Ti rudniki so napravili kontrasindikat, ki je v nekaterih
tednih znižal ceno bakru od 80 na 40 funt šterlingov.
Na ta način ni mogla „Société des métaux“ izpolnjevati
svojih obveznosti napram evropskim rudnikom. In
obroč je bil popolnoma uničen. V novejšem času ga
je Rockefeller zopet obnovil, toda s tem razločkom,
da so zdaj ameriški rudniki bili temelj kupčijskim
operacijam. Vsled razvoja elektrotehniške industrije se
je konsum jako zvečal in tako se je Rockefellerju po
srečilo, da je ceno bakru zopet zvišal na 80 funt šterl.
in jo tudi obdržal do začetka 1. 1901. Rudniki so pa,
da se kar najbolj okoristijo s to visoko ceno, produk
cijo izredno forsirali, toda notranji prepiri so motili
špekulacijo in tako je meseca aprila 1. 1902. padla
cena bakru zopet na 53 funt šterlingov in 7 šilingov.
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Čeprav v starem in srednjem veku niso poznali
prostih monopolističnih zvez v obliki kartelov, nahajamo
vendar v srednjem veku organizacije, ki so precej
enako učinkovale kakor karteli, namreč cehi. Ti pa
niso bili svobodne, temveč državno urejene zveze, tudi
niso bile ustanovljene v monopolistične svrhe, temveč
so pospeševale stanovske in družabne interese svojih
članov. Da so izpolnjevale to svojo nalogo, so imele
od državne oblasti izključno pravico izvrševati dotični
obrt. V tem, da je bila izključena konkurenca, torej v
monopolističnih učinkih, so ti cehi podobni kartelom.
Toda to monopolistično stališče je bilo od državne
oblasti dovoljeno in določeno, navadno tudi prisiljeno,
dočim ga karteliranci dosežejo vsled proste združbe.
Razen tega je pa že vsa podlaga, na kateri so se cehi
razvili, popolnoma drugačna nego podlaga kartelov.
Gospodarska oblika obrta v srednjem veku je bilo
rokodelstvo, mali obrat, ki je z majhnim kapitalom
delal za krajevne potrebe. Pri kartelih imamo pa mo
derna podjetja z velikim kapitalom. Z ozirom na to
nastajajo tudi današnje rokodelske koalicije iz vseh
drugih vzrokov kakor pa karteli. Rokodelci nimajo
onih velikih strojnih naprav in onega rizika, ki nastaja
iz tega, da fabrikant producira za zalogo. Krajevno
rokodelstvo pa vedno lahko računa z običajnimi cenami,
ki se tudi pri konkurenci težje izpreminjajo. Rokodelstvo
trpi vsled tega, ker je preveč obrtnikov, ne pa vsled
velikega izpreminjevanja cen, kajti tudi krize ne vplivajo
tako zelo na mali obrt. Ravnotako ne smemo kartelom
prištevati strokovnih delavskih društev. Za vse
te zveze, katerih ne prištevamo kartelom, rabimo izraz
koalicije ali konvencije.
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Velika povodenj mi je dne 1. aprila t. 1. odnesla
popolnoma jez nad mlinom, da nisem mogel radi popravljenja jezu mleti do 15. septembra 1.1.
Zato prosim, da se mi v zmislu § 73 postave
z dne 25. oktobra 1896, štev. 220 drž. zak. za čas od
1. aprila do 15. septembra 1.1. občna pridobnina odpusti.

V Št. Jakobu, dne 1. oktobra 1910.
Anton Kobentar.
Če kdo preseli svoje obratovališče iz ene davčne
občine v drugo, se mu v novi občini predpiše davek
še-le pričenši s prihodnjim četrtletjem, če do
kaže, da je svoj obrt v prejšnji davčni občini naj
kasneje isti dan ustavil, s katerim je začel izvrševati
obrt v novem kraju in je tudi plačal davek od prejšnega
obratovališča za prejšnje četrtletje. (Preselitev 15. fe
bruarja, opustitev starega obrta 14. februarja, pričetek
obdačenja v novi občini 1. aprila).
Ako prevzame kdo od drugega kak obrt, se pred
piše davek prevzemniku šele s prihodnjim četrtletjem
ter odpiše prejšnjemu imetniku obrta.
Občna pridobnina se izbriše na prošnjo davkozavezancu, ako ta obrtni list ali koncesijo obrtni oblasti
vrne (nazaj položi) in ako obrt popolnoma ustavi.
Prošnjo (brez koleka) je vložiti tekom 4 tednov
potem, ko se je obrt ustavil, pri okrajnem glavarstvu
(davčni administraciji). Občna pridobnina se izbriše
s prihodnjim, opustu obrta sledečim četrtletjem.
Brez posebne prošnje ali uradnim potom se izbriše
občna pridobnina, če je davčni zavezanec umrl ali je
več nego eno leto neznanega bivališča, ter se je vsled
tega tudi obrt opustil.

(Dalje prih.)

Kaj mora obrtnik vedeti o obrtnih in
davčnih predpisih?
Spisal V. Žun.
(Konec.)

O takih prošnjah odločuje finančno ravnateljstvo,
zoper katero je dovoljena pritožba na finančno mini
strstvo.
Take prošnje, ki so koleka proste, se morejo vlo
žiti pri okrajnih glavarstvih (davčnih administracijah)
ali finančnih ravnateljstvih in sicer postava za to ne
postavlja nobenega posebnega roka.
Zgled :
C. kr. okrajnemu glavarstvu
v Beljaku.

Anton Kobentar
v Št. Jakobu

prosi za odpust občne
pridobnine.
Od svojega mlina v Št. Jakobu mi je predpisana
za 1. 1910 občna pridobnina v znesku 30 K.

Osebna dohodnina.
Osebno dohodnino morajo plačevati tisti, ki imajo
več nego 1200 K dohodkov na leto. Ta davek odmer
jajo posebne cenilne komisije, obstoječe iz polo
vice od davkoplačevalcev voljenih in polovice od fi
nančnega ministrstva imenovanih članov. O prizivih
zoper odločbe cenilnih komisij odločujejo za vsako
deželo posebej postavljene prizivne komisije.
Za dohodke velja vsota vseh v denarju ali de
narni vrednosti obstoječih prejemkov davčnih zavezancev,
pri čemer se mora v dohodke šteti tudi najemna
vrednost lastnega stanovanja in vrednost vseh doma
porabljenih izdelkov obrtovanja. Obrtnik mora torej na
povedati dohodke iz svojega obrta, čeprav mora od
njih že plačevati občno pridobnino (pod točko C
napovedi).
Če ima kak obrtnik nad 2000 K letnih dohodkov,
mora vložiti posebno napoved o vseh svojih dohodkih,
če pa nima dohodkov nad 2000 K, mu tega sicer po
postavi ni treba, ako davčna oblast izrecno ne zahteva,
vender je prav, da se tudi v takih slučajih vloži na-
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poved, če ima kdo plačevati obresti od kakih dolgov,
zavarovalnine itd., ker sicer takih zneskov cenilna ko
misija pri odmeri davka ne upošteva.
Če se kljub pozivu napoved ne vloži, sme ce
nilna komisija davčni postavek odmeriti na podlagi
uradnih poizvedb.
Proti plačilnemu nalogu je dopusten priziv, ki se
mora vložiti tekom 30 dni po prejemu plačilnega na
loga. Taki prizivi so koleka prosti.
Osebno dohodnino je plačati v dveh enakih
rokih, in sicer dne 1. junija in 1. decembra.

Iz trgovske prakse.
Konvencionalna kazen.
Graško nadsodišče se je pred kratkim pečalo z neko tožbo
o konvencionalni kazni. Neka tvrdka na Dunaju je tožila inženirja
K. v Gradcu na plačilo konvencionalne kazni 10.000 K. Tožba
sloni na tem, da je toženec pri tožiteljici videl gotovo postopanje
pri varjenju železa in da se je s pogodbo zavezal, da desel let ne
bo delal za nobeno drugo tvrdko v Avstriji, Nemčiji, Bosni in
Hercegovini. Toženec je pa pogodbo prelomil, ker je za neko tvrdko
v Berolinu v isti stroki delal. Deželno kot trgovsko sodišče je
tožbeni zahtevek zavrnilo, ker je sodišče smatralo dogovor kon
vencionalne kazni 10.000 K kot nepošten, nenraven in prevelik.
Tožiteljica se je pritožila na nadsodišče, ki pa je pritožbo
zavrnilo ter potrdilo razsodbo prvega sodišča, češ, da gre tu za
korist posameznika, ki jo je treba varovati. Glede konkurenčne
klavzule je sodišče mnenja, da se je z njo določila prevelika ome
jitev toženčevega delovanja, tako glede časa, kakor tudi glede
.krajevnega ozemlja. Tožencu se tudi ni nobena protiugodnost pri
znala. Ker so torej pogodbena določila docela neveljavna, je tudi
tožbeni zahtevek neveljaven.
Pripomnimo še, da se je to razsodilo 17. maja 1.1. in da se
je prizivno sodišče že takrat oziralo na določila sotrudniškega za
kona, ki je še le 1. t. m. stopil v veljavo. Ta zakon določa namreč,
da je konkurenčna klavzula (če je namreč delojemalec vsled dogo
vora omejen v svojem pridobitnem delovanju) veljavna le za eno
leto in le pri osebah, ki so že polnoletne in ki imajo več nego
4000 K letne plače. Da ve delojemalec v vseh slučajih za svoje
pravice, naj si nabavi novi sotrudniški zakon v slovenski izdaji, ki
se dobi povsod.
___________

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Občni zbor. V seji dne 12. t. m. se je sklenilo, da se skliče
na dan 31. julija ob pol 4. uri popoldne v Narodnem domu občni
zbor z dnevnim redom: 1. Pozdrav predsednika. 2. Poročilo taj
nika, blagajnika in računskih pregledovalcev. 3. Volitev odbora.
4. Slučajnosti. Vabljeni so vsi člani.

Slovensko trgovsko in obrtno društvo
v Mariboru.
IV. odborova seja dne 23. rožnika 1910. Navzoči gg. dr.
Pipuš, Berdajs, Weixl in Verja k. Predsednik konštatira
sklepčnost ter otvori odborovo sejo. Tajnik prečita zapisnik zadnje
seje, ki se odobri. Nadalje predlaga, da se sestavi okrožnica za
občni zbor, ki se vrši 29. t. m. ob 3. uri popoldne, kar se je takoj
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storilo. Tudi prečita prošnjo godbenega društva zaradi podpore.
Predlaga, da se temu podeli 50 K. Predlog se sprejme in pooblasti
g. blagajnik, da izplača ta znesek. Predsednik govori o zavetišču
za trgovske in obrtne učence, ki je mora društvo v kratkem imeti.
*
I. izvanredni občni zbor dne 29. rožnika. Občni zbor otvori
g. predsednik dr. Pipuš ter obžaluje, da se je temu velevažnemu
občnemu zboru odzvalo tako majhno število udeležencev. Res ob
žalovanja vredno tako postopanje od strani naših trgovcev in obrt
nikov. Nadalje poroča g. predsednik jako obširno o službah trgov
skih in obrtnih uslužbencev po novi postavi, ki stopi v veljavo s
1. julijem 1910. Za to predavanje so se navzoči jako zanimali.
Pri tajniškem poročilu poroča g. Weixl, da je res žalostno,
da so naši trgovci in obrtniki kakor njih uslužbenci tako malomarni
in se ne udeležijo tako važnega zborovanja, ampak jim je ljubša
vsaka druga zabava, kakor pa organizacija lastnega stanu. To je
sramota za trgovski in obrtni stan in takšne sramote se mora
društvo v bodoče izogniti. Treba je toraj tudi v tej zadevi mnogo
dela.
Blagajnik poroča o stanju blagajne, ki je sledeče: Denar v
blagajni K 842'49, inventar K 406'63, torej skupno društveno pre
moženje K 1248'63.
Volitve: Namesto izstopivšega člana g. Cerlinija se voli v
odbor g. Sagadin, mizarski pomočnik in na novo še dva odbor
nika, gg. A. Šumenjak, trgovec in E. Ilich, slaščičar.
Slučajnosti: Prvi se oglasi J. Bureš, ki graja umazane
reklame, ki se delajo v koledarju in voznem redu, ki ga izdaja
neki Klinc v Mariboru. Prosi društvo, da bi v tem oziru potrebno
ukrenilo. Odbor vzame to naznanje.
G. Weixl predlaga, da bi se v Mariborskem okraju priredili
ob nedeljah trgovski shodi, ki so za nas velevažnega pomena, po
sebno pa za slovenski napredek. Ni res, da je nevarno, se slov.
trgovcu ali obrtniku javno pokazati kot narodnega ter nastopiti pri
shodih, ravno nasprotno, to bo njemu le v dobiček. Napačno torej
od vsakogar, če misli, da izgubi par nemških odjemalcev, ako javno
kot Slovenec nastopi. Naj jih izgubi. Pridobil si pa bo zato dovolj
slov. odjemalcev, ako bo ž njimi občeval itd. Torej nič se ne
bati, stopimo v javnost ter poučujmo naše ljudstvo, kar ne bo brez
dobrega sadu. Primorani smo si shode sami prirediti, ker naša po
litična društva sploh spijo zimsko spanje, iz katerega se ne morejo
zbuditi. Pustimo jih spati, delali bomo brez njih.
G. Priveršek iz Mute, odobrava take shode ter poudarja, naj
jih prav mnogo priredimo ter se nikogar ne ustrašimo. Primerjal
nam je Gorico, kjer se je ravno tako delalo in sicer s prav povoljnim
uspehom.
G. predsednik da ta predlog na glasovanje, ki se enoglasno
sprejme, ter se napravi prvi shod dne 17. t. m. v Framu, drugi pa
24. ali 31. t. m. v Št. liju.
G. Bureš predlaga, da bi naši trgovci gledali, da stopijo
kolikor mogoče v trgovsko zvezo s trgovci na deželi, kajti sramota
je gledati, kako pred najbolj zagrizenimi nasprotniki stoji vse polno
vozov slov. trgovcev iz dežele ter si naložijo blaga, katero bi mo
rali pravzaprav slov. trgovci prodati. Naj se torej tudi v tem zmislu
nekaj ukrene. Treba je, da se stališče trgovcev in obrtnikov tudi
v mestu na bolje obrne.
*
V. odborova seja dne 7. julija. Navzoči gg. dr. Pipuš,
Jagodič, Berdajs, Weixl, Jančič in Sagadin. Predsednik
otvori sejo, ki je sklepčna, ter pozdravi novi odbor. Odbor sestavi
vabila za shod, ki se določi dne 17. t. m. za Fram ob 3. uri po
poldne v gostilni gosp. Turnerja s sledečim vsporedom: 1. Pozdrav,
(g. dr. Pipuš); 2. Medsebojno podpiranje od strani trgovcev in
obrtnikov ter občinstva ; 3. O naraščaju trgovstva in obrtništva ;
4. Slučajnosti in razni nasveti. Po shodu prosta zabava in petje.
Za Št. lij se določi shod dne 31. t. m. ob 3. uri popoldne v gostilni
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g. Celcerja. G. tajniku Weixlu se naroči preskrbeti, da se bode
razposlalo za te shode dovolj vabil. G. Berdajs predlaga, da se
zopet preskrbuje slov. dijakom stanovanje pri slov. obiteljih. Gosp.
Jančič predlaga, da se vloži prošnja za dvorano za plesne vaje.
*
Reklama. Opozarjamo cenj. trgovce in obrtnike, da naj za
bodoče sprejmejo oglase le v koledarjih in voznih redih, ki se iz
dajo pod firmo trgovskega in obrtnega društva. Kajti le to sprejema
oglase slovanskih podjetij. Zavrnejo naj se pa vse ponudbe drugih
nenarodnih podjetij. Opozarjamo že sedaj, da se bo izdal 1. okto
bra vozni red, kakor ga je sedaj izdal g. Weixl.
*
Stanovanje za dijake in dijakinje preskrbi slov. obiteljim
brezplačno Slov. trgovsko in obrtno društvo v Mariboru ter opo
zarjamo cenj. trgovce, da se pravočasno obrnejo na to društvo.
*
Pozor trgovci in obrtniki! V slučaju posredovanja služb
obrnite se vedno le na Slov. trgovsko in obrtno društvo v Mariboru,
ki posreduje brezplačno, samo za odgovor je treba priložiti znamko

Raznoterosti.
Skupni vozni red za pomorski promet v Dalmacijo.
Vsled inicijative trgovskega ministrstva so avstrijske ladjeplovne
družbe, ki so udeležene pri dalmatinskem pomorskem prometu, to
je avstrijski Lloyd, „Dalmatia" in „Ragusea“ po večmesečnih po
gajanjih določile skupni vozni red, ki stopi 16. julija t. 1. v veljavo.
Pri tem so se dosegle velike ugodnosti. Prihod in odhod parnikov
v in iz Trsta se je določil na isto uro, in se je vsled tega dosegla
ugodna zveza z železnico, kar je zlasti potujočemu občinstvu v
prid. Nadaljna ugodnost je hitrejši poštni promet z Dalmacijo, ker
se pošta vsak dan opolnoči odpravi iz Pulja in že drugi dan dostavi
vsem pristaniščem do Spijeta. Novi vozni red se bo nabil na vseh
javnih prostorih in bo torej občinstvu povsod dostopen. Glavna
proga Trst-Zader-Spljet-Gruž-Kotor je tako urejena, da pojde iz
Trsta vsak dan ob 5. uri popoldne en parnik in dospe v Trst vsak
dan ob 6. uri zjutraj. Lloydovi brzoparniki bodo kakor doslej še
vedno odhajali iz Trsta vsak torek, četrtek in soboto ob 8. uri
zjutraj.
*

Iz industrijskega sveta. V seji dne 7. julija t. 1. se je raz
pravljalo o razširjenju in uvedbi telefonskega prometa v in z Dal
macijo. Poročevalec je priporočal telefonsko zvezo Dalmacije z dru
gimi avstrijskimi kronovinami in zvezo med posameznimi dalma
tinskimi trgovskimi mesti. Debate se je med drugimi udeležil tudi
predsednik kranjske trgovske zbornice g. Lenarčič, ki je stavil
dodatni predlog na razširjenje telefonske mreže na Kranjskem
s posebnim vpoštevanjem proge Ljubljana-Trbiž. Razpravljalo se je
tudi o najemu telefonskega posojila, da se ugodi tozadevnim
predlogom.
*
Sotrudniški zakon. Zakon, ki urejuje službeno razmerje
trgovskih nastavljencev in drugih v privatnih službah nameščenih
uradnikov, je stopil s 1. julijem t. 1. v veljavo. To je sploh naj
važnejši zakon za trgovce in njih uslužbence in v lastnem interesu
bi ga zlasti poslednji morali natančno vedeti. Zakon je izšel v slo
venskem jeziku v posebni brošuri, ki se dobiva v knjigarnah in
zlasti v komisijski založbi Narodne knjigarne v Ljubljani. Priporo
čamo jo toplo v nakup.
*
Ponarejene dišave. Neka ogrska tvrdka pošilja avstrijskim
trgovcem v veliki meri ponarejene dišave (Gewürze). Ako naš trgo
vec ne sprejme ponarejene pošiljatve, ki največkrat tudi glede mno
žine znatno presega naročilo, potem da železniška uprava dotične
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dišave v pokritje vozninskih stroškov na dražbo, in tako se zgodi,
da se v krajih, kjer ni kakega preskuševališča ali tržnih nadzor
nikov, zelo ponarejeno blago takorekoč pod uradnim varstvom
potom licitacije proda. V zadnjem času je preiskava dišav, ki jih
dobavlja tvrdka E. & Co. v Temešvarju, dognala v vseh slučajih,
da je blago zelo ponarejeno in pomešano z ničvrednimi primesmi,
čeprav so ogrski atesti označili blago kot popolnoma čisto. Ogrske
tvrdke se na podlagi takih atestov branijo vzeti nazaj pri nas kot
ponarejeno priznano blago, zato so naši trgovci zelo oškodovani,
in ako hočejo prodajati tako blago, se jih lahko kaznuje po zakonu
glede živil. Opozarjamo torej naše trgovce na te okolnosti in jih
svarimo pred naročevanjem dišav pri ogrskih tvrdkah. (Taka tvrdka
obstoji tudi na Reki.)
*
Kakšne so nemške firme! Znana tovarna Kathreiner v Berolinu-Monakovem, ki je tudi na Slovenskem dobro znana, je raz
pisala ceno 80.000 mark tistemu aviatiku, ki bi prvi preletel v zraku
progo Berolin - Monakovo. Stavi pa — in to je za nas posebno
zanimivo — sledeče pogoje : aviatik mora biti Nemec, aeroplan
mora biti izumljen od nemškega inženirja in v vseh delih izvršen
na Nemškem. — Tako ekskluzivne so nemške firme, tiste firme,
ki jim Slovenci pomagamo do tega, da razpisujejo take cene. To
Kathreinerjevo postopanje si je treba dobro zapomniti in izvajati
konsekvence. Če bomo proti Kathreinerju, Frančku itd. nastopali
malo bolj odločno — kar prav lahko storimo, ker imamo v Ljubljani
specijelno za sladno kavo in za kavno primes slovansko tovarno.
— bodo tudi Nemci postali ponižnejši.
*
Kolinska tovarna je zdaj v vseh delih popolnoma dogra
jena in je bila 1. t. m. kolavdacija. Vsi navzoči so hvalili moderno
in praktično ureditev tovarniških poslopij. Na slovenskih trgovcih
je zdaj, da z obilnimi naročili podpirajo to solidno slovansko trgovsko
podjetje in da svojim odjemalcem priporočajo priznano izborno
kolinsko kavno primes !
*

Jedilno olje. Mešanice iz olivnega in kakega drugega oija.
ter tuje, to je, ne iz oliv napravljeno olje, se ne sme prodajati z
označenjem kakor: „Jungfrauenöl“, „Nizzaöl“, „Jedilno olje tipa
Aixer" ali ,,à la Aixer“, ali „Fajon Aixer“, „Fajon Nizza“, „Fajon
Lucca“ ali s podobnimi, doslej le za čisto olivno olje v porabi sto
ječimi nazivali. V zmislu zakona za živila je taka nepristna označenja obustaviti in kaznovati.
*
Koliko nese loterija državi? Leta 1909 se je stavilo v
loterijo 96,748.150 krat in sicer 36,867.151 K. Povprečno odpade
torej na eno stavo 38 vinarjev. V razmerju s prebivalstvom po
stanju 31. decembra 1908 (27,995.896 duš) je prišlo na eno glavo
3'5 stav v vrednosti 1'31 K. Zadelo se je v loteriji 1,351.766 krat
v skupni vrednosti 20,206.094 kron. Dočim pride na 100 stav le
1-4 dobitkov, doseže vrednost dobitkov 54'8 odstotkov od vseh
stav. Ako zmanjšamo znesek stav za znesek dobitkov, dobimo čiste
dohodke 16,661.057 kron, ki pa kajpada niso enaki čistemu dobičku
iz loterijskega monopola. Odšteti se namreč morajo še upravni
stroški, ki so bili za leto 1909 proračunjeni na 2,215.150 kron,
torej znaša čisti dobiček iz loterije leta 1909 14,445.907 kron. V
tem letu je bilo 3100 loterijskih kolektur. Ako primerjamo dohodke
prejšnjih let z navedenimi dohodki, vidimo le malo sprememb,
da je pomen loterije za prebivalstvo kakor tudi za finančno gospo
darstvo države že več let skoro nespremenjen. Ker niso izkazi
napravljeni po kronovinah, ampak po loterijskih uradih, ne moremo
navesti posameznosti za posamezne kronovine.
*
Fran Ksav. Souvan. 75 letnico svojega obstoja je slavila
1. julija 1.1. tvrdka Fran Ksav. Souvan, manufakturna veletrgo-
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vina v Ljubljani. Če se vpoštevajo vse težkoče, s katerimi se ima
boriti trgovanje sploh, posebno pa še manufakturna stroka, pred
vsem naša domača podjetja, ki se takoj v zibelki smatrajo mrtvo
rojenim detetom, je jubilej 75 letnega obstoja zlat list v analih
našega domačega trgovstva. Spretne roke, katerim je bilo vedno
poverjeno vodstvo tvrdke Fran Ksav. Souvan, napravile so iz male,
neznatne trgovine podjetje, ki se glede obsega kosa z vsemi večjimi
veletrgovinami monarhije. Solidnost in reelnost bili ste geslo, ki
si jih je tvrdka takoj začetkom začrtala v svoj delokrog, solidnost
in reelnost bili ste ji geslo vsa dolga leta njenega poslovanja. —
Omenjeno geslo pridobilo je tvrdki ono priljubljenost in spošto
vanje, ki ga že dolgo let uživa doma in v tujini. Omeniti je po
sebno pohvalno še, da so v službi tvrdke Frana Ksav. Souvana
sotrudniki že nad 40, 25, 20, 15 in 10 let, znak, da imajo dobrega
šefa, kateremu je ležeče na tem, da si z uslužbencem, ki ga
sprejme, pridobi vdanega in zvestega sotrudnika, kateremu se ni
bati, da bi bil kar čez noč vržen na cesto. Tudi v tem oziru je
jubilantinja vzoren zgled drugim trgovinam.

Firma Vaso Petričič. Bivši predsednik Mestne hranilnice
in vitez Franc-Jožefovega reda, g. Vaso Petričič, je izstopil kot
družabnik iz veletrgovine Vaso Petričič in je to trgovino prevzel
njegov dosedanji družabnik, g. Ivan Samec, ki jo bo vodil pod
firmo „Vašo Petričič nasi. I. Samec.

Društvene vesti.
Trgovski dom. Kolinska tovarna je nakazala prispevek
„Trgovskemu domu“ za prvo polovico 1. 1910 v znesku K 600'—.
Hkratu ponovno apelujemo na slovenske trgovce in slovenske sotrudnike, da se zavzamejo kar najvneteje za razpečavanje kavnih
izdelkov tega narodnega podjetja. Ker na eni strani je kakovos
res izborna, na drugi strani pa darujo podjetje mnogo v narodne
namene.
*

Trgovski koledar za 1. 1911. Kakor vsako leto bo izdalo
naše društvo tudi tekoče leto svoj koledar. Tvarina je že zbrana in
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.
Čeke so poslali. Frid. Homann, Radovljica, I. N. K o celi,
Škofjaloka, A. Šarabon, Ljubljana, R. M. Zore, Jesenice. Hvala!
*
Zahvala. Od „Podpornega društva za idrijske realce“ smo
prejeli v objavo: Pevski odsek slovenskega trgovskega društva
„Merkur“ je priredil ob priliki izleta slov. trg. društva „Merkur“ v
Idrijo, koncert, čigar čisti dohodek v znesku 127 K 53 v. je bla
gohotno naklonil „Podpornemu društvu za dijake na realki v Idriji.“
Odbor „Podpornega društva“ izreka slavnemu pevskemu odseku in
društvu „Merkur" za ta velikodušen dar najiskrenejšo zahvalo.
*

Izkaz društvene posredovalnice. Sprejme se: 1 knjigo
vodja, 5 kontoristov, 1 korespondent, 2 poslovodja, 4 potniki,
1 skladiščnik, 6 pomočnikov mešane stroke, 4 pomočniki železninske
stroke, 5 pomočnikov manufakturne stroke, 10 pomočnikov špece
rijske stroke, 1 pomočnik galanterijske stroke, 2 blagajničarki,
3 kontoristinje, 3 prodajalke, 12 učencev in 2 učenki. Službe išče:
2 knjigovodja, 6 kontoristov, 2 poslovodja, 1 skladiščnik, 3 potniki,
22 pomočnikov mešane stroke, 10 pomočnikov železninske stroke,
9 pomočnikov manufakturne stroke, 8 pomočnikov špecerijske stroke,
3 pomočniki modne in galanterijske stroke, 10 kontoristinj, 12 bla

gajničark, 16 prodajalk, 4 učenci in 1 učenka. — Posredovalnica
posluje zu delodajalce in člane društva popolnoma brezplačno, za
druge pa proti majhni odškodnini.

Trgovsko bolniško in podporno društvo
v Ljubljani.
72. redni občni zbor se je vršil dne 3. julija t. 1. v sejni dvo
rani mestne hiše. Zborovanje je otvoril ravnateljev namestnik gosp.
Alojzij Lili eg. Iz poročila ravnateljstva povzamemo, da se je
društveno premoženje povišalo za 2175 K 47 v, vkljub temu, da
so bili izdatki v preteklem letu mnogo večji nego prejšnja leta.
Ta uspeh je povzročil največ dobiček pri društvenih vrednostnih
papirjih in dva izredna dohodka : to je volilo Pavla Drahslerja v
znesku 400 K in darilo podpornega člana g. Frana Souvana ml. v
znesku 40 K- — Ob koncu L 1909. je društvo štelo 591 članov.
Vse bolniške podpore z zdravniškimi stroški vred se je izplačalo v
preteklem letu 14.317 K 84 v; pogrebnih stroškov pa 480 K. —
Društveno premoženje znaša 236.945 K 61 v. — Poročilo revizij
skega odseka o pregledovanju računskih sklepov za leto 1909 in
o skontriranju imovine, kakor tudi predlog ravnateljstva, da se
odobre enkratne fakultativne podpore, ki jih je ravnateljstvo dovolilo
in izplačalo leta 1909, se soglasno odobri. Tudi se soglasno sprejme
predlog ravnateljstva glede podeljevanja izrednih podpor članom
za leto 1910. V dveh slučajih se zviša mesečna podpora za 10 K.
— Prošnja trgovcev v Brežicah za sprejem v društvo se odkloni,
ker je kontrola zunanjih članov nemogoča. Prošnja nekega izstopivšega člana za zopetni sprejem se odkloni, ker je v društvenih
pravilih določeno starost že davno prekoračil. — Razprava o prizivu
nekega člana na občni zbor glede povrnitve bolniških stroškov
odpade, ker se je zadeva medčasno poravnala. Pripomniti pa mo
ramo, da bi društvo imelo kmalu prazne blagajne, ako bi imelo
več takih članov. Pomisliti je namreč treba, da je bil dotični član
bolan 37 dni, zdravnik pa je bil pri njem glasom zdravniškega
spričevala štiridesetkrat. To je sreča za društvo, da nima mnogo
takih članov.
Poštni čeki.
Vse člane in prijatelje našega društva posebno gospode trgovce
vljudno prosimo, da blagovolijo poštne položnice (čeke), katerih ne rabijo,
najsibodo katerekoli tvrdke, vpošiljati našemu društvu, ker je skupilo
le-teh namenjeno poleg drugih doneskov za ustanovitev pokojninskega
zaklada.

Odda se v roajem HO

lokal za trgovino
v Gorici, v jako prometni ulici sredi mesta. — Več
se poizve pri tvrdki Hedžet & Koritnik v Gorici.

Potnik

za žganje
se prejme proti proviziji. — Več pove upravništvo.

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

V Ljubljani, dne 15. avgusta 1910.
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Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
vidi kongres zategadelj, ker se na tem kongresu na
merava položiti temelj skupni, vso tostransko polovico obširjajoči organizaciji slovanskega trgovstva in obrtništva.
Dne 14. in 15. augusta t. 1. se vrši v središču Slovenci smo bili vedno dobri Slovani, radi smo poslovenskem narodno - gospodarski kongres avstrijskih sečali slovanske prireditve, in gotovo imamo simpatije
vseh drugih Slovanov zase. Ali neveselo dejstvo je, da
Slovanov.
Važna ta prireditev je delo slovanskega narodno je šlo pri dosedanjih priredbah bolj za reprezentativne
gospodarskega društva, ki ima svoj sedež na Dunaju slovesnosti, pri katerih so bili višek govorniški uspehi
in mu stojijo na čelu odlični politiki in zaslužni na odličnih voditeljev, kakor za akcije praktičnega pomena.
rodni gospodarji. Na kongresu se bodo pred vsem Od narodnogospodarskega kongresa si obetamo, da
podali referati o gospodarskih razmerah trgovcev in prinese v tem oziru preokret, upanja smo polni, da
obrtnikov in njih organizacijah na severu, ter o orga bodo ljubljanskim dnevom sledile konkretne akcije. V
nizaciji poljedelcev v severni Avstriji ; sledila bodo po imenu naše slovenske organizacije želimo iskreno in
ročila o gospodarskih razmerah trgovcev in obrtnikov odkrito, da bi ljubljanski shod rodil kar največ praktičnih
na jugu Avstrije ter o organizaciji poljedelcev na jugu rezultatov; naša globoka želja je, da bi bil ljubljanski
kongres izhodišče do praktične slovanske vzajemnosti
Avstrije in v Bosni in Hercegovini.
na gospodarskem polju in na polju organizacije : po
Poročila bodo podana za posamezne narodne
zitivno delo v najbližji bodočnosti bodi sad ljubljan
skupine in jih prejmo udeležniki tiskana. Za Slovence
skega shoda.
so prevzeli poročila gospodje Engelbert Franchetti,
Kupčijski stiki med Slovani na severu in jugu
načelnik zveze kranjskih zadrug, dr. Fran Novak, od
monarhije so bili doslej rahli, tudi strokovne organi
vetnik in deželni poslanec, dr. Vladislav Pegan, odvetnik
zacije niso stale v nobeni ožji zvezi med seboj, ločene
in deželni odbornik; in sicer se tiče poročilo g. Franso hodile predolgo že svoja pota. Ne tajimo si, da je
chettija obrtništva, poročilo gosp. dr. Novaka trgovstva
zagotovitev trajnih kupčijskih zvez med slovanskim
in ono g. dr. Pegana poljedelstva.*)
jugom in severom resnično težavna v mnogem oziru
Poročilom sledi razprava, potem pa je namen, in vsled mnogih težko’zmagljivih zaprek, ali ob resni
predložiti kongresu resolucije, ki se bodo tikale na volji in prav takem delu je temu vkljub mogoče pri
rodnogospodarskih potreb v Slovanih na severu in jugu speti do zadovoljivejših razmer, kakor jih moremo
monarhije ter poudarjale potrebo realnih gospodarskih potožiti dandanes. Na polju organizacije pa smo trdno
zvez med posameznimi narodi in dajale navodila v za uverjeni, da so dosežni jako lepi uspehi. V tem oziru
gotovitev takih stikov. Namerja se nadalje položiti na smo mnogo zamudili na efektivno škodo slovanskega
tem kongresu temelj za osnovo državne zveze naroda posebej in na kvar slovanske celote. Koristnost
slovanskih trgovcev v Avstriji ter državne centralne organizacije za naš avstrijski slovanski jug
zveze slovanskih obrtnikov v Avstriji.
vidimo v Sokolstvu. In zato za svoj del pravimo : Če
Bližnji kongres v Ljubljani je prvi poskus zbližati vodi bližnji kongres tudi le do osnove osrednje orga
vse interesirane slovanske gospodarske organizacije v nizacije slovanskega trgovstva in obrtništva v Avstriji,
mejah avstrijskih dežel ter jih zbrati na skupno posve storimo jak korak dalje in blagodejne posledice za
tovanje. Na kongresu, ki ima v prvi vrsti informativen razvoj našega trgovstva in obrtništva ne morejo izostati.
značaj, bode dana obilna prilika osebnega spoznavanja Slovensko trgovstvo si je v teku zadnjega desetletja
in osebne dotike. Znamenitega pomena pa se nam oskrbelo lepo organizacijo, vsi deli te organizacije
*) Poročila gg. dr. Novaka in E. Franchettija objavljamo v kakor celota sama pa imajo vso pripravljenost, včlaniti
se centralni organizaciji avstrijskega trgovstva. Prestane
današnji številki.

Slovanski narodnogospodarski
kongres v Ljubljani.
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naj malotolažljivi položaj, da Dunaj in njegove organizatorične naprave poznamo bolj nego nam je znan
položaj v Čehih in Poljakih.
Kongresu želimo najresnejših uspehov, slovenskim
trgovcem in obrtnikom pa kličemo : Zavedajte se
svoje narodne in stanovske dolžnosti ter
posetite kongres polnoštevilno!

Poročilo, tičoče se slovenskega trgov
stva, za slovanski narodnogospodarski
kongres v Ljubljani.
Sestavil dr. Fran Novak

Mal narod brez svetovnega imena, politično od
državnih oblasti zapostavljeni, smo Slovenci nakazani
edino-le na notranjo svojo moč in žilavost; o mehkužnosti v nas v toliko ni sledu, v kolikor iščemo v svojem
zdravem jedru zadoščenje in zadovoljstvo v življenju
v delu. Delo in skrb plemenita tudi narodič slovenski.
Stremljenje po vsestranski izpopolnitvi posameznika
kakor celote z delom je tudi za nas Slovence značilno,
tem značilneje, ker se nam stavljajo pri tem strem
ljenju nenaravne zapreke od vseh mogočih faktorjev.
Smo trpini-delavci, a nočemo trpeti samo za posmrtno
življenje, že na zemlji hočemo se izpopolniti, z delom
postati jačji in višji. Iz tega stališča je naravno, da
sledimo z delom vzgledu drugih narodov. Narod po
božnih beračev nismo in nočemo postati. Naš cilj mora
biti gospodarsko ojačenje celokupnega naroda. Z go
spodarskim ojačenjem se ojači naša kultura, ves naš
razvoj.
Uspešna trgovina pripomore k takemu ojačenju.
O teoriji v tem pogledu bi bilo na tem mestu odveč
govoriti. Praktičen dokaz za velevažen gospodarski
pomen trgovine pa nam nudi zgodovina ostalih na
rodov.
Slovenci smo bili trgovci od nekdaj sem v malem
pomenu besede, H kupčevanju je navajala bližina
morja in pa položaj naših krajev kot prehodnega
ozemlja. Deloma nedostajanje kapitala, pomanjkanje
prometnih sredstev in — kar posebno poudarjam —
pomanjkanje strokovne izobrazbe, nam je branilo kljub
vsej dobri volji in bistremu duhu povzpeti se že v
zgodnji preteklosti do popolne osamosvojitve na polju
trgovine.
Nekaj zgodovinskega naj naveden pri tej priliki.
Do časa, ko se je sezidala železnica Dunaj-Trst,
je cvetela v slovenskih pokrajinah prevozna obrt kakor
malokje. S to obrtjo v zvezi je uspevala tudi trgovina;
veliko denarja je prišlo tisti čas s spedicijskim obrtom
v deželo.
Naša trgovina se je jela razvijati v pravem tiru
šele v zadnjih desetletjih. Bili smo preje tesno odvisni

Št. 8.

od Nemcev in Italijanov, ki so za nas v trgovini po
sredovali. Malo trgovino smo imeli le deloma v svojih
rokah.
Danes imamo Slovenci malo trgovino v našem
ozemlju do malega v svojih rokah. In to dejstvo sma
tram za velevažno! Sijajen napredek v tem pogledu
kažejo obmejni kraji proti laškemu ozemlju; v drugih
obmejnih krajih bi bilo pač želeti boljših razmer zlasti
v trgih in mestih, a upanje je, da se z nadaljnim krepIjenjem trgovine v središču tudi obmejni kraji pridobe
popolnoma v domače roke. Na to treba uravnati našo
gospodarsko politiko, na to morajo delovati vsi naši
politični faktorji, obrambna društva itd.
Veletrgovina prihaja polagoma v naše roke, po
sebno ona, ki se giblje v mejah slovenskih dežela.
Dočim smo bili v tem pogledu pred leti nakazani le
na Nemce in Italijane, je danes veletrgovina, ki se
giblje v mejah slovenskih dežela, v strokah največje
važnosti že prišla v naše roke. Tako imamo danes v
tem smislu veletrgovino Špecerijskega, deloma kolo
nialnega blaga. Trgovino z manufakturo, ki se giblje
daleko preko slovenskih mej po celem jugu, imamo
že delj časa. So v Ljubljani manufakturrte trgovine, ki
zalagajo cel naš jug in kakršnih v tem obsegu sploh
daleč naokolu ni. Lesna trgovina kot veletrgovina je
v veliki meri v naših rokah. Italijani nam sicer silijo
v naše kraje; a istočasno se tudi naša trgovina raz
vija v večji meri. K napredku, k širši podjetnosti sili
domače trgovce tuja konkurenca. Tudi trgovina z les
nimi izdelki se razvija pri nas v smeri veletrgovine.
Sicer pa ima vsaka dežela, kjer prebivajo Slovenci, v
tem pogledu svoj poseben značaj. Naravno je, da je
napredek segel najdalj v središču, v deželi Kranjski.
Ni prezreti pri nas trgovine s poljedelskimi pri
delki, ki se v veliki meri eksportirajo. Mimo posa
meznih trgovcev se uveljavlja v tej stroki osobito de
lovanje zadružništva, ki ima v nas Slovencih gotovo
veliko in važno zvanje.
Domači denarni zavodi so po Slovenskem v obilni
meri razširjeni. Manjši denarni zavodi skrbe za lokalni
promet. Denarno uravnavo posredujejo med temi za
vodi trije zadružni zavodi, kakor: „Zveza slovenskih
zadrug v Ljubljani“, „Zadružna zveza v Ljubljani“ in
„Zadružna zveza v Celju“.
Kar se iče denarnega zadružništva smo v zadnjem
desetletju napravili velikanski korak naprej. Večji de
narni zavodi in banke, ki služijo trgovskim potrebam,
so osnovane na obširni podlagi, imamo poleg „Kre
ditne banke“ v Ljubljani, ki ima svoje podružnice v
Trstu, Celovcu, Splitu in Sarajevu, — „Jadransko banko
v Trstu“, „Trgovsko obrtno banko v Ljubljani“, „Trgov
sko obrtno zadrugo v Gorici in Trstu“ i. t. d. i. t. d.
Pripravlja se v Ljubljani „Deželna banka“ in „Za
družna banka“.
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Večji denarni zavodi morajo dajati vzpodbudo k
podjetnosti. Denarni zavodi imajo glede na trgovino pri
nas posebno veliko in važno nalogo. Oni morajo biti
ne le njeni posojev.alci, marveč tudi njeni vodniki in pri
jateljski svetovalci. Kapital, ki ga znese narod skupaj,
je v naših denarnih zavodih dobro shranjen. A neko
liko manj ozkosrčnosti glede zaslanjanja naše trgovine,
ki je poznana kot izredno solidna, bi časih gotovo ne
škodovalo in iz denarnih zavodov samih bi morale
vzkliti ideje in inicijative, dejanska pomoč morala bi
slediti inicijativam in tako bi se dalo marsikaj zasno
vati in mnogokaj dokaj preje izvesti in uresničiti.
Lahko pa rečem, da smo se na denarnem trgu
dokaj utrdili ali vsaj prišli v oni tir, po katerem se
moremo v najobsežnejši meri samostojno razvijati v
bodočnosti. Poslovne stike s kapitalno močnejšimi za
vodi drugih Slovanov, v prvi vrsti Čehov, bo skrbno
gojiti tudi v bodoče. Nepogrešni so za nas; ob pra
vem umevanju položaja ter z medsebojnim pozna
vanjem prišli bodemo postopno do cilja, ki je dan v
stremljenju, otresti se vezi in jarma neslovanskega
kapitala.
Pri vsem pa moram poudarjati dejstvo, da je
naša trgovina vzrastla na naših tleh. Domačini so,
ki imajo slovensko trgovino v rokah. Niso tujerodci,
ki bi se aklimatizirali Slovencem; značilnost je, da
židovstvo ne more najti ugodnih tal. Redke izjeme
so pri nas židovski trgovci. Trg slovenski je noto
rično soliden. To nam daje dobro ime v tujini in
mi se veselimo tega dobrega imena, ker tvori za nas
dobro ime dragoceno kreditno podlago. Žal le, da nas
severni Slovani še vse premalo poznajo, odtod doslej,
žal, le rahli kupčijski stiki.
Statističnih podatkov v podrobnem ne morem
danes navajati in mislim, da tudi ni danes moja na
loga sestavljati to statistiko. To je stvar organizacije,
ki se ima s to statistiko baviti.
Splošno morem poudarjati, da smo Slovenci
rojeni trgovci. Naravna lega našega ozemlja, bližina
morja i. t. d. nas sili k izvrševanju trgovine. Žal, da
nam pa naše oblasti, ki bi morale skrbeti za razvoj
naše trgovine, ne priskočijo v našem stremljenju na
pomoč! Vlada ima za nas gluha ušesa. Dobro vemo,
da je treba poleg praktičnih izkušenj tudi višje trgov
ske naobrazbe trgovcu, ako hoče uspešno stopati v
tekmo s svojimi sosedi. Dolgo že stremimo za višjo
trgovsko šolo, a vlada ni imela in nima dovzetnosti
za naš klic po ustanovitvi trgovske akademije v Ljub
ljani. Mnogo se je trudila v tem pogledu Kranjska
trgovska in obrtniška zbornica v Ljubljani, ali priza
devanje ni prišlo do uspeha v prvi vrsti vsled nena
klonjenosti vlade. Nam vsekdar sovražna vlada noče
storiti v tem pogledu nikakega koraka v prilog Slo
vencem. Upam pa, da izvojujemo s sredstvi, ki so nam
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zakonito na razpolago, uresničenje naših želja preje,
kakor bi morebiti bilo našim narodnim sovražnikom
ljubo in prijetno. Slovenskih trgovcev nam na
sprotne oblasti ne spravijo nikdar več s
površja!
Naj izpregovorim še o dosedanjih naših trgovskih
organizacijah !
Organizacija slovenskih trgovcev je jako mlada
in je smotreno pričela z ustanovitvijo slovenskega
trgovskega društva „Merkur“ v Ljubljani. Zasluge tega
društva so ogromne za organizacijo slovenskega trgov
skega stanu. Ustanovljeno je bilo to društvo 1. 1900.
in je danes nekaka centrala zavednih slovenskih
trgovcev in trgovskih nastavljencev.
Razmeram našim primerno so združeni v tem
društvu trgovci in trgovski pomočniki. V trgovskih
pomočnikih se vzbuja stanovska zavednost in zani
manje za splošne trgovske interese in se tako že v
mladih letih vcepi prihodnjemu trgovcu zmisel za or
ganizacijo slovenskega trgovstva. Morda s časom ne
bode več kazalo združevati samostojnih trgovcev in
trgovskih nastavljencev v eni organizaciji, a za sedaj
se je izkazala ta organizacija obeh slojev za važne
namene koristna. Čas seveda prinaša zahtevo po
samostojni organizaciji tako trgovcev kakor trgovskih
pomočnikov. Za začetek pa ni kazalo cepiti sil. Poleg
trgovskega društva „Merkur“ se je v zadnjih letih
ustanovilo z enakim ustrojem trgovsko društvo v Celju
in Mariboru, ki imajo skupno z „Merkurjem“ svoje
glasilo „Trgovski Vestnik“. Trgovsko društvo „Merkur“
ima vrhutega podružnico v Kranju. V Trstu deluje kot
najstarejša trgovska organizacija velezaslužno trgovsko
izobraževalno društvo, v Gorici imajo v trgovskoobrtnem društvu trgovci in obrtniki še skupno orga
nizacijo. Snuje pa se v Gorici prav sedaj podružnica
društva „Merkur“. Nedavno je tega, kar so si v Ljub
ljani trgovski nastavljenci osnovali svojo organizacijo
„Društvo trgovskih sotrudnikov v Ljubljani“, ki zastopa
stanovske interese delojemalcev. Trgovski potniki imajo
svojo organizacijo, ki ima za svoje glasilo „Trgovski
Vestnik“.
Zavedni slovenski trgovci so danes člani trgov
skega društva „Merkur“. Trgovsko društvo „Merkur“
ima velevažno posredovalnico za trgovske pomočnike
in služi v tem pogledu koristi trgovcev, kakor trgov
skih pomočnikov. Vsa pojasnila glede slovenske trgo
vine dajalo je trgovsko društvo „Merkur“, na katero
so se tudi interesenti dosedaj v obilni meri obračali.
Društva čaka važna naloga v prihodnjosti. —
Organizacija slovenskih trgovcev mora imeti gotovo
pred očmi priklopljenje k širši organizaciji slovanskih
trgovcev sploh. Upati je, da se .slovanski trgovci zdru
žijo v enotno organizacijo, katero bo morala upoštevati
vlada vsaj v tisti meri, kakor upošteva nemške slične
8*
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organizacije. Potom organizacije slovanskih trgovcev
se da pospeševati izmena blaga med slovanskim se
verom in slovanskim jugom, potom organizacije se da
doseči zbliževanje slovanskih trgovcev, katero zbliže
vanje zamore doprinesti le nam samim primeren hasek.
Zategadelj mi Slovenci z veseljem pozdravljamo splošno
organizacijo avstrijskega slovanskega trgovskega stanu,
pozdravljamo jo iz praktičnega stanovskega stališča,
pozdravljamo jo iz narodno-gospodarskega in politič
nega stališča.
Praktično trgovsko stališče nam veleva, da zdru
žimo vse sile, da se taka organizacija uresniči. Spo
znavanje trgovine drugih slovanskih avstrijskih narodov
in uspehov te trgovine nam je vodilo, kako in v kateri
smeri naj se naša trgovina razvija, kje in kako naj
praktično naročamo pri slovanskih veletržcih svoje
blago in na kak način zamoremo skupno konkurirati
z neslovanskimi avstrijskimi narodi.
Narodno-gospodarsko stališče nam veleva, da z
organizacijo slovenskega trgovskega stanu dosežemo
splošen procvit slovanskega trgovstva in s tem gospo
darsko ojačenje in gospodarsko silo slovanskih narodov.
Z organizacijo mora računati tudi naša vlada, ki
je doslej v obilni meri podpirala le nemške trgovske
organizacije.
Združeni dosežemo lažje uspehe nego posamezni
in ločeni!
Kot politiki smo Slovenci gotovo dobri Slovani
in veselimo se s tega stališča splošne organizacije slo
vanskega trgovskega stanu. Potom organizacije nas
bodo mogli spoznavati drugi Slovani, potom organi
zacije, ki bo nudila drugim slovanskim trgovcem kon
kretne stike s slovenskimi trgovci, upamo, da obrnemo
nase vso pozornost drugih močnejših narodov slovanskih.
Medsebojno spoznavanje trgovskih razmer slo
vanskih narodov avstrijskih dovede do zbližanja in
ojačenja slovanskega trgovskega stanu. Vpliv take
organizacije se mora uspešno pokazati na znotraj
in na zunaj.

Poročilo, tičoče se slovenskega
obrtništva, za slovanski narodnogo
spodarski kongres v Ljubljani.
Sestavil Engelbert Franchetti

K vprašanju o osnovi centralne organizacije slo
vanskih obrtnikov naj mi bode dovoljeno sledeče
poročati :
Če se hočemo slovanski obrtniki združiti in kaj
resnega ustvariti v prospeh slovanskih obrtnikov, treba
nam je, da ustanovimo centralno organizacijo na eni
strani na podlagi obrtnega reda, na drugi strani pa
na podlagi društvenega zakona.
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Slovansko centralno organizacijo na podlagi obrt
nega reda si predstavljam na sledeči način :
Vse obrtne zadruge v posameznih deželah in
kronovinah se naj združijo v strokovne okrajne in
deželne zveze; deželne strokovne zadruge pa v zvezo
višjega reda. Te zveze pa naj se združijo v državno
zvezo, katere sedež naj bode v Pragi. Stik dosedanje
centralne zveze z Dunajem naj se popolnoma opusti,
ker so Nemci najraje le sami med seboj in nas Slovane
v vsakem oziru prezirajo.
Detajlno organizacijsko delo naj izvrši vsaka de
žela zase; splošno organizacijo naj pa izvršijo za to
poklicani faktorji v Pragi.
Po vseh kronovinah se naj vrši vsako leto redno
vsaj enkrat večji shod v kronovini ustanovljenih okrajnih
in deželnih zvez, vsako drugo leto pa shod slovanske
centralne organizacije po raznih krajih Avstrije.
Ti shodi naj bi bili vedno združeni s kako raz
stavo, bodi z razstavo vajenških del ali s splošno obrtno
razstavo, ali pa z razstavo raznih strojev in delavnih
pripomočkov.
Vse te organizacije naj posvetijo veliko pozornost
neobhodno potrebni ureditvi posredovalnic za deloje
malce in obrtne vajence, kakor tudi ureditvi obrtnonadaljevalnih šol, ustanovitvi vajenških zavetišč in
domov; posebno pa bi bilo polagati veliko važnost
na bodoče socialno zavarovanje za ostarelost in inva
lidnost, kakor bi bilo tudi posvetiti vso pozornost že
davno ustanovljenim zavarovalnicam proti nezgodam,
v katerih so Slovani le zato, da redno plačujejo visoke
prispevke, pravic pa nimajo nobenih.
V to organizacijo združiti bode vse Slovane,
zlasti slovenske obrtnike v Primorju, na Goriškem in v
Dalmaciji, kakor tudi slovenske obrtnike na Spodnjem
Štajerskem, ki so do danes večinoma brez vsake orga
nizacije na podlagi obrtnega reda ali pa v krempljih
narodnih nasprotnikov Italijanov in Nemcev.
Imenovana organizacija naj bode namenjena rešitvi
važnih in težavnih socialno-gospodarskih vprašanj.
Druga organizacija bi se naj pa ustanovila na
podlagi društvenega zakona in naj bi bila prosta zdru
žitev raznih obrtnih društev.
Izven obrtnih zadrug naj bi se obrtniki organizirali
v obrtnih društvih, ki bi se naj ustanavljala po vseh
sodnih okrajih posameznih dežel. Vsako društvo naj
bi delovalo za svoj okraj in dajalo inicijativo za usta
novitev obrtnih svetov za posamezne kronovine.
Ta društva imela bi dolžnost ustanavljati neod
visne obrtne liste, sklicavati po potrebi razne shode,
zlasti shode za volitev v razne gospodarske korporacije,
kakor n. pr. postavljati kandidate za volitev v trgovsko
in obrtno zbornico, za volitev v davčne komisije, za
volitev v občinske odbore in svete, za volitev v obrtno
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Različni novoizumljeni stroji so omogočili, da so začeli
producirati v velikih množinah. Moderna prometna
sredstva, prav posebno pa železnice in parobrodi s
svojimi nizkimi tarifami, so pa omogočila, da so te
velike množine produktov lahko razpečavali. Svobodna
smer v trgovinski politiki je vsaj deloma odstranila
visoke carinske bariere, ki so ovirale razvoj svobodnega
prometa. Tako je podjetnik v tehničnem oziru vsled
stroja, v pravnem oziru pa vsled obrtne svobode svoj
obrt po svoji volji in po svojih kapitalnih močeh zvečal.
Ni vprašal, ali pa vso to njegovo produkcijo tudi v
resnici konsumirajo; glavno mu je bilo, da je dobil za
svoje produkte dovolj odjemalcev.
Dokler se je produkcija velikih množin še razvijala,
tedaj je bilo podjetnikovo stališče vobče še precej
ugodno, kajti navadno je mnogo cenejše produciral
nego obrtnik s svojim zastarelim obratom. In tako se
je obrt za obrtjo umikal velikemu obratu. Kakor hitro
je pa bilo v eni stroki več podjetnikov, je postalo njih
stališče težavnejše in to tembolj, čimbolj se je tehnika
razvijala in izpopolnjevala. Vsak nov podjetnik, ki si
je nabavil najnovejše stroje, je prekašal prejšnje in
poskušal je s ceno produkcijo in z nižjimi ponudbenimi
cenami dobiti stalne odjemalce. Starejši podjetniki so
uporabljali svoj prej pridobljeni dobiček za to, da so
tudi vpeljali v svoje obrate najnovejše stroje. In te v
obratu investirane kapitalije so bile vedno večje in
večje — konkurenca pa tudi vsak dan hujša in ljutejša.
Karteli in trgovina.
Toda trg je postal svetoven in producent ni mogel
Spisal Rudolf Šega.
naprej videti trenotka, ki bo za njega usodepoln, ko
II.
bo namreč vsa produkcija mnogo večja nego pa konsum.
Kartele opazimo že okoli 1. 1860. Vendar so se Producent tudi pri najboljši volji ni mogel pregledati
pa karteli razvili šele v najnovejšem času in sicer z trga, ker je stala med njim in konsumentom še cela
rapidno hitrostjo. In ravno ta rapidni razvoj je nekaj vrsta posredovalcev. In prišel je oni usodepolni treznačilnega za te gospodarske pojave. Znano je namreč, notek — nastala je preprodukcija. Tedaj se je pa
da se narodno gospodarstvo razvija bolj polagoma. začel neizprosen konkurenčen boj z vsemi svojimi
Vsled tega morajo imeti karteli prav posebne vzroke, umazanimi in nepoštenimi izrodki. Naravna posledica
nastati so morali v trenutku potrebe. Glavni vzrok, te preprodukcije bi bila seveda, da se cene znižajo in
da so nastali karteli, je pač v razvoju velikega obrata. tako tudi rentabiliteta, vsled česar morajo posamezni,
Starejše hišno in mestno gospodarstvo je bilo posebno manjši producenti prenehati z delom. Na to
enostavno. Cehovska organizacija v rokodelstvu je nastopijo zopet normalne razmere. Toda v praktičnem
urejevala do najmanjše malenkosti tehnični obrat, raz življenju pride navadno drugače. Ko producent spozna,
pečavanje in pa ceno blagu. Produkcije niso mogli da je preprodukcija, tedaj ne omeji svojega obrata,
preveč zvečati, saj so bila prometna sredstva preeno- temveč ga še poveča, če mu to dopušča njegova
stavna, poleg tega so imeli pa cehovski mojstri svoje kapitalna moč. Splošni režijski stroški, kakor uradniške
določene rajone. Množina produkcije je bila torej v plače, izdatki za razsvetljavo, kurjavo i. t. d. se ne
gotovem omejenem okolišu določena, toda tudi konsum množe v enaki meri kakor produkcija. Tako so pri
se je lahko spoznal in izračunal, kajti obrtniki so večji produkciji splošni stroški za posamezni produkt
delali večinoma le za lokalne potrebe. Oblast je dolo manjši Vsled tega je produkt seveda sposobnejši za
čevala takse za mezdo in ceno ter s tem preprečevala konkurenco. Produkcija se toliko časa forsira, da se
različne nerednosti. Ponudba in popraševanje sta si prehiti ali vsaj upa prehiteti druge konkurente. Cene
bila na ta način vedno kolikor mogoče v ravnotežju. se pa nižajo hitreje nego produkcijski stroški. In
Ti temelji starejšega narodnega gospodarstva so končno mora tudi najboljši in najmočnejši obrat delati
se pa v teku 19. stoletja popolnoma izpremenili. z izgubo, če noče popolnoma izgubiti svojega velikega

sodišče, pa tudi za volitve poslancev v deželni in
državni zbor itd.
Brez take organizacije ostanejo obrtniki kakor
dosedaj brez vsake moči in vpliva ter jih posamezne
stranke le izrabljajo v svoje namene, pri nastavljanju
kandidatov v razne gospodarske korporacije jih pa
prezirajo in volijo ali imenujejo take osebe, ki o obrtnih
težnjah in razmerah nimajo vedno pravega pojma.
Ti nedostatki se morajo odpraviti in obrtništvo
se mora postaviti na svoje noge in po svoji lastni
organizaciji dobiti moč, da more odposlati svoje za
stopnike v vse merodajne korporacije.
Moj predlog je:
Na današnjem shodu slovanskih zastopnikov obrt
ništva se sklene :
1. Ustanovi se naj centralni slovanski obrtni svet,
v katerega se naj izvoli za vsako deželo po pet do
deset odposlancev, ki bi izvršili splošno obrtno orga
nizacijo slovanskih obrtnikov.
2. Ustanovi se naj tudi za vsako kronovino po
sebej obrtni svet, ki ima izvršiti organizacijo v deželi.
3. Izvoli naj se danes odsek 15 članov, katerim
se poveri prvo delo za sestavo pravil slovanskega
obrtnega sveta in deželnih obrtnih svetov ter za
sestavo, pravil za prostovoljno združitev vseh slovan
skih obrtnikov.
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kapitala, ki ga ima investiranega v svojih napravah. katero dotična industrijska stroka izdeluje, temveč tudi
V tem najhujšem konkurenčnem boju so pa začeli izpreminjevanje cen surovinam, katere ta industrija
tisti, ki so še ostali, misliti na premirje. Spoznali so, predeluje.
_________
(Dalje prih.)
da naj namesto divje anarhije stopi gotova organizacija
ponudbe in popraševanja. In tako se je iz najhujšega Slovensko trgovsko in obrtno društvo
konkurenčnega boja razvilo ravno nasprotje: monopol.
v Mariboru.
Iz lastne moči se je konkurenca izpremenila v nasprotje.
Shodi. Društvo je priredilo dne 17. julija t. 1. ob 3. uri po
Izpolnilo se je, kar je trdil že v prvi polovici 19.
poldne shod v Framu in 31. julija ob isti uri shod v St. liju v
stoletja francoski socialist Proudhon, da „konkurenca Slovenskih Goricah. Shoda sta imela namen poučevati naše trgov
ubija konkurenco“.
stvo in obrtništno, kako je treba občevati z občinstvom, da si pri
Podjetnik se je moral ločiti od onega ekstremnega dobi odjemalce in te tudi popolnoma zadovolji; obenem, da se
individualizma, moral je opustiti ono absolutno osa pouči naše kmetsko ljudstvo, kaj je njih narodna dolžnost, in da
ima podpirati’ svojega domačega slovenskega trgovca in obrtnika.
melost ter se združiti v organiziranih zvezah — kartelih. Ako se bode od obeh strani tako postopalo ter medseboj podpi
Tako vidimo, da je konkurenčni boj zelo važnega ralo, potem nam je zasigurana pot do boljše bodočnosti. Slo
pomena za snovanje kartelov. Brez konkurence ni venska trgovina ter sploh industrija bode napredovala ; naša nam
kartela in čim ljutejši in obupnejši je bil boj, tem nasprotna pa se izpodrinila. Nadalje se je govorilo tudi o trgov
skem in obrtnem naraščaju, se poučevalo naše ljudstvo, da je treba
lažje nastane mir.
svoje fante, ki jih dajo v pouk, tudi primerno izobraziti, da najdejo
Če pogledamo nekoliko v zgodovino narodnega pri industriji svoj napredek i. t. d. Ako se bodo fantje dali v pouk
gospodarstva, tedaj vidimo, da so ravno gospodarske k dobrim trgovcem in obrtnikom, ki so tudi narodni, potem imamo
krize povzročile kartele. Kakor mejni kamen stoji v tem v nekaj letih dovolj narodnega naraščaja tudi pri trgovini in obrtu.
Trgovec in obrtnik sta prav za prav prvi faktor v vsakem mestu
oziru leto 1873. Tega leta je namreč prva velika lavina kakor v vsaki vasi. Kjer ni slovenskega trgovca in obrtnika, tam
pokončala na gospodarskem polju trud mnogih let. se tudi slovenski narod ne more popolnoma razvijati i. t. d.
In čeprav so že v prejšnjih letih nastali posamezni
Oba shoda sta bila začetek delovanja slov. trg. in obrtnega
karteli, smemo vendar trditi, da je šele ta prva velika društva med ljudstvom in pokazalo se je, da nista bila brez po
gospodarska kriza dala povod za celo vrsto najrazlič mena. Kmetsko ljudstvo se je zares tudi zanimalo ter. se je od
marsikaterega kmeta slišalo kako vprašanje.
nejših kartelov ter tako pravzaprav povzročila moderno
Da pa nista bila shoda našim nasprotnikom nič kaj po volji,
kartelno gibanje.
se je videlo iz napadov v nemških listih, torej le znamenje, da
Ko so podjetniki začeli spoznavati ugodni vpliv so takšni shodi za slovenske trgovce, obrtnike in občinstvo po
teh kartelnih zvez, začeli so jih sklepati tudi v ugod trebni in zaradi tega bode naše društvo tudi nadalje prirejalo shode
v Mariborski okolici.
nejših gospodarskih razmerah. S tem so hoteli na eni
strani svoje podjetniško stališče intenzivneje izkoristiti,
na drugi strani so se pa hoteli zavarovati zoper poznejšo
Raznoterosti.
neugodno reakcijo.
Slovanski narodnogospodarski kongres v Ljubljani. Z
Kartelno gibanje se je šele prav razvilo v ozirom na ta kongres izide ta številka predčasno, ker je pravzaprav
najnovejšem gospodarskem razcvitu. Statistika nam posvečena temu kongresu. Kakor smo že v uvodniku storili, va
dokazuje, da se število in moč kartelov razvija sporedno bimo tudi tukaj naše trgovstvo, da se v obilnem številu udeleži
tega kongresa, ki je najbolj pripraven za praktično zbližanje z
z gospodarsko konsolidacijo. Vseeno pa moramo vedno drugimi slovanskimi trgovci, ker se bo na njem razpravljalo o pod
upoštevati, da je ustanovitev kartela končni rezultat lagi in načinu slovanskih gospodarskih organizacij na vseh poljih
najrazličnejših in najzamotanejših vzrokov in učinkov, narodnega gospodarstva.
*
katerih ne smemo prezreti, če hočemo natančno spoznati
Trgovska pogodba s Srbijo. Pogodba, ki jo je naša država
bistvo kartelov. Vedno napredujoči razvoj kartelov sklenila s Srbijo in ki so jo tudi že oboji zastopniki podpisali, sicer
nam kaže, da najrazličnejše gospodarske razmere po še ni oficijalno objavljena, toda iz poročil, ki so prišla v javnost,
se da posneti približna slika nove pogodbe. O tem ni nobenega
spešujejo snovanje kartelov.
Čimbolj se kartelni zistem razvija, tembolj opa dvoma, da je nova pogodba veliko, veliko slabša za oba dela nego
zujemo, da so ta združevanja vedno bolj nekaka je bila stara. Prav živo bo občutila to naša industrija, ki je v prid
našim agrarcem zelo prikrajšana in bo takorekoč nosila stroške
varnostna sredstva zoper morebitne gospodarske pre nove pogodbe. Naša industrija je imela vodilno vlogo v Srbiji, ki
obrate in da ne nastajajo toliko pod pritiskom kriz in je pa vsled homatij in političnih odnošajev padla prav nizko in
konkurenčnega boja, temveč da zabranijo te škodljive nova pogodba ji ne bo dala nobenih možnosti, da bi mogla v
negospodarske pojave. Toda misel na konkurenco je konkurenčnem boju izpodriniti nove dobavitelje. Kratko rečeno:
Gospodujoče mesto v Srbiji je najbrž za vedno izgubila, kajti iz
motiv pri vsaki ustanovitvi kartela.
podrinili so jo v prvi vrsti nemška in francoska industrija. Danes
Ravno vsled tega je popolnoma naravno, da na se z ozirom na pomanjkanje prostora ne spuščamo v podrobnosti,
snovanje najbolj vpliva nastajanje in izpreminjevanje pač pa storimo to v prihodnji številki.
cen. In ne samo izpreminjevanje cen tistemu blagu,
*
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Ravnanje z nekolkovanimi vlogami strank. Finančno mi
nistrstvo je pri nekem posebnem slučaju opozorilo na § 81. pristojbinskega zakona, v katerem je uravnano pristojbinsko postopanje
nekolkovanih vlog v izvensodnih zadevah. V zmislu teh določb je
od kolku podvrženih, toda krez kolka vloženih vlog le takrat pla
čati kolek, ako se je o vlogi uradno razpravljalo ali o nji vložitelju dostavila rešitev. Sicer pa veljaj pravilo, da se vloga, ako jo
je stranka osebno izročila, takoj le-tej vrne, v slučaju pa, da
stranka ni osebno predložila vloge, se ne vzame niti kolka niti ne
kaznuje, ampak nastopi škodljiva posledica, da se o tej vlogi uradno
sploh ne obravnava, ampak se jo priloži k aktom. Opozarjamo torej
na take škodljive posledice in priporočamo strankam, da se poprej
vselej pri poučeni osebi informirajo, katera vloga je kolku pod
vržena in katera ne.
*
Obrežni ladijski promet v zahodni Istri. Zadnjič smo po
ročali, da se je uredil in zboljšal pomorski promet v Dalmacijo.
Pecej časa se pa čuti tudi potreba, da se uredi redna ladjeplovna
služba na zahodnoistrskem obrežju med Trstom in Puljem. Poga
janja so se že dalj časa vršila med državno upravo in družbo
„lstra-Trieste“. Pred kratkim je pa trgovinski minister sklenil z
imenovano družbo dogovor, po katerem se bo poleg dosedanjih
prog uvedla druga proga Trst-Pulj, ki bo skoro izključno služila
prevažanju potnikov. Tudi proga Trst-Oradež se v mesecih julij in
avgust pomnoži za drugo redno dnevno zvezo v Gradež in nazaj.
Obenem so se sprejele tudi druge določbe glede voznih cen in
redov, da se pospešuje pri nabavah domača produkcija, glede kon
vencionalnih kazni itd. Tekom leta se mora uvrstiti v progo TrstPulj nov parnik prve vrste za prevažanje ljudi. Od te proge se
pričakuje intenzivno pospeševanje tujskega prometa ob istrski obali,
ki je tako bogata naravnih kulturnozgodovinskih krasot. Tudi mi
nistrstvo za javna dela podpira to akcijo z denarnimi doneski.
*
Gospodarstvo in trgovina v Dalmaciji. Pravkar je izšla
pod zgornjim naslovom knjižica, ki jo je spisal I. Juras in ki nam
daje dober splošen pregled, pa tudi posamezne stroke so prav
dobro popisane. Na podlagi statističnih podatkov zadnjih 20 — 30
let nam kaže Juras razvoj dalmatinskega gospodarstva, opisuje pa
tudi natanko, kaj je vzrok, da je v tem oziru Dalmacija zadnja
izmed avstrijskih kronovin, in daje nasvete, kako bi bilo temu odpomoči. Knjiga je zelo instruktivna in bo naše čitatelje gotovo
zanimalo, ako podamo kratek popis gospodarskega stanja v Dalmaciji.
Glede poljedelstva bi bilo omeniti, da je še na zelo
nizki stopinji, ker se rabi še vedno najprimitivnejše orodje in je
racionelno gojenje te stroke skoraj nepoznano. Seveda tudi mnogo
vpliva slaba zemlja. In vendar je ni dežele v monarhiji, kjer bi
se bavili prebivalci v tolikem številu s poljedelstvom kot ravno v
Dalmaciji. Žalostno stanje te stroke se razvidi osobito, ako se pri
merja čisti dohodek pri hektaru obdelane zemlje: V Avstriji znaša
26 K 64 h, v Dalmaciji samo 10 K 07 h. Zanimivo je, da je Dal
macija glede površine pašnikov (47'3°/0 vsega površja) na prvem
mestu v monarhiji, medtem ko je glede njih dobičkanosnosti na
zadnjem.
Najvažnejša panoga kmetijstva je vinogradništvo. Goji se od
pamtiveka in ima jako ugodno podnebje in zemljo. Obseg vino
gradov znaša 81.858 ha (v celi Avstriji 226.273 ha) in ako pri
merjamo Dalmacijo z ostalimi vinorodnimi državami Evrope, vidimo,
da je le v Italiji nasajene več vinske trte. Vendar pa je z ozirom
na neracionalno gojenje najvišja pridobitev pri ha le 45 K 18 h,
medtem ko znaša v Avstriji 208 K 52 h. V letih 1878 — 1888
znašal je izvoz vina iz Dalmacije 650.000 hi v vrednosti 15 mili
jonov gld.. v poznejših letih pa sta vinska klavzula z Italijo in filo
ksera obilo škodovali eksportu in sicer za skoro 50°Prodaja se
dandanes dalmatinsko vino po 10 — 20 K za hi. Z ustanovitvijo
vinarskih zadrug se je vpeljala tudi racionalna gojitev vinske trte
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ter uspešna pridobitev vina, tako da se je povečala produkcija v
zadnjih letih za tretjino.
Važna je tudi gojitev oljke in produkcija olja. Vendar so ti
nasadi zelo omejeni, ker je dohodek vse preveč negotov ; tako je
znašala n. pr. produkcija olja v Dalmaciji:
leta1900 ................................. 48.976 q
„ 1907 ...................................
3.655„
„ 1908 .................................. 10.505 „ in
„ 1909 .................................. 49.948 „
Tudi pridobitev olja je še zelo primitivna, poleg tega pa se
ne polaga nobene važnosti na kvaliteto. Vse se pobere : Nezreli in
gnili sadovi in se skupno meljejo z dobrimi. Naravno je, da je
potem tudi olje slabo in se more rabiti le za stroje. Prav težko je
dobiti fino namizno olje, dasi je sad iste kvalitete kakor francoski
ali italijanski. Velika krivda pa tudi zadene dalmatinske trgovce.
Ti kupujejo dobro in .slabo olje, oboje zmešajo in pošiljajo pod
imenom „Dalmatinsko olje“ v Trst. Z ustanovitvijo oljarskih zadrug,
ki jim gre vlada zelo na roko, je tudi tukaj pričakovati boljših
uspehov in lepše bodočnosti.
Čudno je, da je tudi sadjereja na zelo nizki stopinji,
dasi bi bila Dalmacija vsled ugodnega podnebja in terena predestinirana v tem oziru za prvo kronovino. Dalmatinec polaga pač
preveliko važnost gojitvi vinske trte in še-le v zadnjih letih je
prišel do spoznanja, da je sadje vsaj varno pred trtno ušjo in se
je začel bolj baviti s sadjerejo. V nekaterih krajih so se celo osno
vali sadni vrtovi, tako da se sedaj nasadi na novo po 40.000 sadnih
dreves na leto. Tako je upravičen up, da se bo italijansko sadje
skoro izpodrinilo iz dalmatinskega trga in da se bo tudi trg ostale
Avstrije lahko zalagal z dalmatinskim sadjem.
Od 1. 1884. je dovoljeno tudi sadenje tobaka. L. 1909. je
bilo zasajenih 1785 ha, kar je dalo 36.943 q tobaka v vrednosti
5,609.843 K.
Za živinorejo niso dani v Dalmaciji predpogoji. Že slabi
pašniki jako neugodno vplivajo na to stran narodnega gospodarstva,
k temu pa pride še dejstvo, da je dalmalinskemu kmetu največ
do tega, da poveča število živine, ni mu pa mar, da izboljša pleme.
Pri agrarni kronovini kot je Dalmacija, bi pa moralo biti ravno
nasprotno! Tako je navezana kronovina na uvoz iz sosednjih dežel.
Razume se, da je ribarstvo v Dalmaciji kot obmorski
deželi precej razvito, vendar ne tako kot bi se pričakovalo. Tudi
tukaj pride v poštev neracionalno ribarjenje (uporaba dinamita !),
pa tudi pomanjkanje dobre železniške zveze. Posebno se lové sar
dine, tunini, ostrige itd. Veliko konkurenco pa delajo domačim
ribičem italijanski t. zv. Čožoti, ki imajo na leto približno 1,200.00 K
dobička. Važnost ribarstva za Dalmacijo nam kaže tudi število
prebivalcev, ki se s tem peča (na 100.000 oseb pride 493 ribičev,
v Avstriji le 52). Vrednost vlovljenih rib je znašala 1. 1909. 9 mili
jonov kron. Pa tudi ribe v sladkih vodah prinašajo lep dobiček.
45 ribarskih zadrug pospešuje ribarstvo.
Na rudah je Dalmacija najsiromašnejša kronovina. Le nekaj
premogokopov ima, ki zalagajo parnike s potrebnim kurivom. Pro
dukcija je znašala 1. 1909. 1,584.470 q, v vrednosti 848.352 K. Že
lezna ruda se nahaja po vsej Dalmaciji, vendar v tako neznatni
množini, da se ne izplača ta obrat. Večje važnosti je asfaltni kamen
(Vrgorac, Brač itd.), ki se ga je pridobilo 1. 1909. 22.380 q, dalje
pridobivanje cementa. Omeniti je tudi doline na Rabu, Pagu in
Stonu. L. 1907. se je produciralo 29.693 q soli v vrednosti 304.028 K.
V zagorski Dalmaciji se nahajajo pač še mogočna, doslej še neeksploatiranà ležišča, vendar izrabljanje dozdaj vsled pomankanja
železnice ni bilo mogoče. Videli smo dozdaj, da je dalmatinsko
poljedelstvo na zelo nizki stopinji in da je dežela na rudah zelo
siromašna. Umevno je tedaj, da sta tudi industrija in obrt
zelo slabo razviti. Primanjkuje podjetnosti, organiziranega kapitala,
predvsem pa železniške zveze z ostalo monarhijo. Do zadnjih let
je bila razvita samo domača industrija, zdaj se polagoma razvija
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tudi veleindustrija, katere produkt je osobito cement, maraskin in
ribe v konzervah. Vendar je v tej industriji investiran večinoma
tuj denar, italijanski, francoski, nemški in belgijski, ter bo treba
vzbuditi zanimanje domačih finančnih krogov, da bodo izrabili
izredne vodne sile slapov Cetine in Krke.
Zanimanje za obrt in industrijo raste polagoma, pa vendar
vztrajno. Tako se je bavilo 1. 1890. v Dalmaciji le 4-58°/0 vseh
prebivalcev s temi strokami narodnega gospodarstva, 1. 1900. pa
že 518%. Seveda je to z ozirom na celo monarhijo (2678%) jako
neznatno število. Glavni produkti male industrije so vino in olje.
Mlinarstvo je dobro razvito in se posebno vporabljajo številni sla
povi. Tovaren za sodavico je 15, za testenine 18 in za umetni
led 6. Glavni produkti pa so, kakor že omenjeno, maraskin, kon
zerviranje rib in cement. Maraskin proizvaja 18 tvornic in je izvož
jako velik; istotako se v 11 podjetjih pripravlja nešteto rib. Žal,
da je investiran tu večinoma tuj kapital in da pridejo ti izdelki
pod tujim imenom na svetovni trg (Sardines à Nantes). Za pro
dukcijo cementa pa skrbé 4 tovarne, ki proizvajajo na leto črez
2 mil. q. Ostali obrti se izvršujejo le v manjšem obsegu.
Kakor z obrtjo, tako je tudi s trgovino. Le malo prebi
valcev se peča ž njo (476%, v Avstriji 9 96%). Vzrok je pač siro
maštvo zemlje in nerazvajenost prebivalstva. Notranja trgovina je
še precej živahna. V zagorske pokrajine se uvaža z otokov in pri
morja vino, južno sadje, ribe itd., nasprotno pa žito, krompir i. dr.
Glavni predmet izvozne trgovine je vino, ono iz Šibenika, Kaštela,
Spljita in Brača se pošilja za križanje v ostalo Avstrijo, Ogrsko in
Nemčijo, medtem ko se rabi fino vino z Visa in Korčule kot na
mizno vino. Izvoz vina je znašal 1. 1907. 635.094 q. — Olja se je
izvozilo istega leta 22.698 q, največ kot olje za stroje. Važen je
tudi izvoz sadja in seveda tudi rib.
Uvaža se pa žito, največ iz Ogrske in Južne Rusije (1. 1907
pšenice 181.114 q, koruze 112.927 q), sočivje in moka, kolonialno
blago, pivo (88.291 q) in skoraj vsi potrebni industrialni produkti.
— Vrednost trgovine v Dalmaciji je znašala v zadnjih letih preko
350 mil. kron na leto.
Svrham trgovine služijo različni sejmi, 8 bančnih podjetij
(6 domačih in 2 podružnici tujih bank), mnogotere hranilnice, konsumna in trgovska društva. Dalje tudi 3 trgovske zbornice, ki so
v Zadru, Spljitu in Dubrovniku, trgovska šola v Spljitu ter manjši
trgovski tečaji v Zadru, Šibeniku, Dubrovniku in Kotoru.
Gospodarsko stanje Dalmacije se je začelo s pomočjo države
šele v zadnjem času dvigati. Mnogo se je že storilo v tem oziru
in mnogo se mora še storiti. Posebno upapolno zro Dalmatinci na
železniško zvezo z ostalo monarhijo, ki bo sigurno dvignila ves
promet in trgovino.
7. Skalar.
*

Penzijsko zavarovanje privatnih uslužbencev. Kakor smo
že v junijevi številki našega lista poročali, niso trgovski sotrudniki,
ki strežejo ljudem, ter blagajničarke podvrženi penzijskemu zava
rovanju privatnih uslužbencev. Dotični, ki so bili zavarovani, a so
vsled tozadevnih odločb izstopili, naj zahtevajo pri dotični zavaro
valnici povračilo že vplačanih prispevkov. To velja tako glede pri
spevkov delodajalcev kakor delojemalcev.
*

Dopust v trgovskem obrtu. V več slučajih se je v zadnjem
času prigodilo, da je prišel trgovski nastavljenec h gospodarju ter
mu rekel: „Ta in ta dan prosim za dopust za toliko dni.“ Trgovec
mu je odklonil dopust, češ da ga ne more dati, na kar mu je na
stavljenec rekel: „Saj mi dopust zakonito pristoji.“ Šef ga je debelo
gledal in nastavljenec ga je šele moral opozoriti na dotični zakon,
o katerem ni imel delodajalec niti pojma. V našem listu smo pri
občili dotični zakon doslovno, zato opozarjamo nanj ter obenem
tudi na posebno izdajo tega zakona (Sotrudniški zakon), ki se
dobiva v priročni obliki za 50 vinarjev v „Narodni knjigarni“ v
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Ljubljani in v drugih slovenskih knjigarnah. Iz njega naj se vse
interesirane osebe pouče, kaj določuje zakon o dopustu v trgovskem
obrtu kakor sploh v privatnih službah.
Nov vir dohodkov za „Družbo sv. Cirila in Metoda“.
Našim trgovcem se nudi zopet lepa prilika, da potrdijo svoje ra
zumevanje za vznesene cilje, ki jih zasleduje naša družba. Imamo
že vžigalice, pralno milo, cikorijo, kremo za obuvalo v korist družbi,
vendar je še mnogo predmetov, ki se rabijo vsak dan v slovenskih
hišah, in ki se še dozdaj niso izdelovali v korist družbi. To so v
prvi vrsti stearinove in parafinove sveče, in potem toaletno milo.
To pomanjkanje je bilo vodstvu družbe dobro znano, in zato je
družba sklenila pogodbo z znano češko tovarno J. Pilnaček v Kra
ljičinem Gradcu, vsled katere bo ta izdelovala v korist družbi
toaletno milo, stearinove in parafinove sveče.
Dosihdob so naši trgovci, izvzemši redke izjeme, kupovali
te izdelke od nam sovražnih tvrdk; upamo, da se sedaj, ko je
tvrdka Pilnaček začela izdelovati to blago v korist družbi, ne najde
več noben slovenski trgovec, ki ne bi imel v zalogi Pilnačkovega
toaletnega mila, stearinovih in parafinovih sveč v korist družbi. Stea
rinove sveče v korist Družbi sv. C. in M. se delajo v vseh navadnih
vrstah L, IL in III. kakovosti, parafinove sveče gladke in sukane
svečke za božično drevo. Toaletno milo v korist družbi bo v 3 vrstah
in sicer: ovalna oblika 1 tucat za 170 K, v prodaji na drobno
1 kos 20 vin. ; podolgasta oblika 1 tucat za 2 80, v prodaji na
drobno 1 kos 30 vin. ; obe vrsti sta v 6. vonjih; potem najfinejša,
najboljša vrsta za negovanje polti v eleg. opravi v kartonih po
% fucata, velja 1 tucat 6 K in prodaja se na drobno 1 kos za 70 v.
Ker tvrdki Pilnaček ni mogoče, da bi poslala istočasno vsem
slovenskim trgovcem (pismeno ponudbo, prosimo naše slovenske
g. trgovce in drogiste, naj ne čakajo z naročilom morebiti tako
dolgo, dokler ne dobijo od tvrdke Pilnaček ponudbo, (ker ji tudi
niso znani vsi naslovi naših slov. trgovcev), ampak je nujno, da
bi po prečitanju tega poročila takoj naročili Pilnačkovo toaletno
milo in potrebne stearinove in parafinove sveče v korist družbi in
sicer, najmanj vsega skupaj za 80 K, ker sicer ne bi mogla poslati
tvrdka Pilnaček blago voznine prosto do postaje odjemalca, in za
tako mali znesek lahko gotovo vsakdo naroči. Mimogrede pri
pomnimo, da je J. Pilnaček c. in kr. dvorni zalagatelj in izdeluje v
svoji tovarni vse vrste drugih toaletnih mil, navadnih in dragih,
dalje cerkvene sveče, voščene in polvoščene, narejene na način
voščenih, ki jih pošilja za zmerne cene in v vzorni kakovosti.
Pričakujemo od naših slovenskih trgovcev, da Pilnščkovo toaletno
milo, stearinove in parafinove sveče ne bodo samo v svojih trgo
vinah vpeljali, ampak da jih bodo slovenskemu občinstvu tudi
pridno priporočali ; pomagajo tako družbi moralno in materijalno,
ker čim več toaletnega mila, stearinovih in parafinovih sveč v korist
družbi se proda, tim večje dohodke bo imela družba. Naši trgovci
pa od tega ne bodo imeli nobene škode, ker Pilnačkovi izdelki v
korist družbi niso bolj dragi kot tuje blago in njih kakovost je
izvrstna.

Društvene vesti.
Umrl je dne 2. avgusta 1.1. dolgoletni član našega društva,
gospod Jernej Bahovec v Ljubljani, ki si je stekel mnogo zaslug
za slovensko trgovstvo in za naše društvo še posebej. Bodi vrlemu
možu, ki smo ga prerano izgubili iz svojih vrst, zemljica lahka
in ohranjen prijazen spomin. Odbor našega društva se je udeležil
pogreba po večji deputaciji.
*
Čeke so poslali. Terezija Bohinc, Ljubljana, Ivana Me
kinda, Topol, Jakob Sem, Gornjigrad, A. Sušnik, Ljubljana,
Davorin Vrinšek, Rečica na Paki.
*
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Darila. Gospod Fran Iglič, trgovec v Ljubljani je daroval
našemu društvu povodom 10letnega obstoja svoje trgovine 10 K.
Istotako je daroval gospod Fr. Pic e k, trgovec v Ribnici za neko
uslugo 6 K. — Gospodoma darovateljema izrekamo najiskrenejšo
zahvalo.
*
Etabliranje. Naša člana, gospoda Franc Janc, odbornik
našega društva ter Osvald Pengov, trgovska sotrudnika, sta
otvorila v Šmarju na Dolenjskem trgovino z mešanim blagom in
gostilno. Vrlima članoma obilo sreče.
*

Tovarna za kemične izdelke Golob & Volk, ki izdeluje
poleg drugih predmetov kremo za čevlje, mast za usnje, čistilo za
kovine in tla, lak za usnje in železo itd., se je preselila iz Ljubljane
na Vič v vse prostore bivše Jelačinove tovarne za kavne surogate.
Izkaz društvene posredovalnice. Sprejme se : 2 kontorista,
4 korespondenti, 1 poslovodja, 1 potnik, 6 pomočnikov mešane
stroke, 1 pomočnik železninske stroke, 5 pomočnikov manufakturne
stroke, 7 pomočnikov špecerijske stroke, 2 blagajničarki, 3 kontoristinje, 7 prodajalk, 16 učencev in 4 učenke. Službe iščejo; 2
knjigovodja, 6 kontoristov, 1 poslovodja, 3 potniki, 25 pomočnikov
mešane stroke, 10 pomočnikov železninske stroke, 9 pomočnikov
manufakturne stroke, 9 pomočnikov špecerijske stroke, 2 pomočnika
modne in galanterijske stroke, 10 kontoristinj, 12 blagajničark, 16
prodajalk, 6 učencev in 4 učenke. Posredovalnica posluje za delo
dajalce in člane društva popolnoma brezplačno, za druge pa proti
mali odškodnini.

Trgovsko bolniško in podporno
društvo v Ljubljani.
Iz seje z dne 22. julija t. 1. : 1. Ker je gospod ravnatelj
Ivan Knez izstopil iz odbora, se je povabil gosp. Pave) Magdič,
ki je na občnem zboru, dne 4. junija 1.1. kot odborniški namestnik
prejel največ glasov, da vstopi v odbor, in se je v seji dne
22. julija t. 1. konstituiralo ravnateljstvo sledeče; kot ravnatelj
gospod Alojzij Lilleg, kot ravnateljev namestnik gospod Ivan
Jelačin, kot tajnik gospod Ivan Volk, kot blagajnik in knjigo
vodja gospod Ivan Mejač, kot gospodar gosp. Andrej Šarabon,
kot namestnik gospodarja gosp. Josip D er čar, kot odborniki gg.
Konrad Lisac, Pavel Magdič in Lad. Pečanka. II. V društvo
se je sprejelo 6 rednih članov, med temi 2 člana stanujoča v
Ljubljani in 4 člani, stanujoči v Idriji, dalje 4 vajenci, stanujoči v
Idriji. III. Obolenje je prijavilo 17 članov, med temi je bil sprejet
1 član v Leonišče. IV. Bolniških stroškov se je izplačalo 12 članom
v znesku K 865’30 in za oskrbo v Leonišču za 6 članov v znesku
K 273'81. Dalje se je izplačalo tukajšnjim 3 lekarnarjem za II.
četrtletje 1910 K 316 57 in 5 zdravnikom za I. polletje K 1663.
V. Raznih dopisov se je rešilo 52.

Književnost.
VI. zvezek Pravnikove zbirke avstrijskih zakonov v slo
venskem jeziku, ki smo ga že napovedali, je izšel. Urednik dr.
Edvard Volčič, c. kr. sodni svetnik v Novem mestu, je predpise o
nespornih pravnih stvareh razdelil na tri samostojne dele: notarski
red (XXIV in 162 strani), zapuščinski patent (XXXII in 360 strani)
in sodni depoziti (XII in 120 strani). Povsodi so predpisi dopol

njeni do najnovejšega časa in pojasnujejo se z odločbami najvišega
sodišča. Vsakemu delu je pridejano stvarno kazalo v slovenskem
jeziku, popolnjeno z manj navadnimi hrvatskimi strokovnimi izrazi,
tako je tudi v opomnjah pod dotičnimi zakoni. V prvem delu
je ostal krepek prevod Franceta Levstka, a sedaj ne več navadni
izrazi so popolnjeni po veljavni terminilogiji. Knjiga, ki je ne
dvomno velikega pomena za rabo slovenskega jezika v naših pi
sarnah, ki bo pa tudi v korist in pouk vsakomur, je tiskana čisto
in razločno ter se dobi v platno vezana pri navedenem uredniku
in po knjigarnah po 7 K. Iz 2. dela so posebej odtisnjeni „Pred
pisi o zapuščinskih pristojbinah“, ki stanejo broširani le 80 vin.,
tretji del „Sodni depoziti“ se dobiva tudi posebej, broširan po
1 K 60 vin. Navedene in pa druge po društvu „Pravnik“ izdane
knjige bi moral imeti vsak zaveden slovenski trgovec. Društvo
prične sedaj izdajati trgovinske zakone, ki jih priredi gospod dr.
Edvard Volčič.

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 banko 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 Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.
Letnik VIL

V Ljubljani, dne 15. septembra 1910.
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Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Slovanski narodno-gospodarski
kongres.
O tem kongresu, ki se je vršil dne 14. in 15. avg.
t. 1. v Ljubljani in ki mu je bila takorekoč posvečena
zadnja številka našega lista, ne motemo radi prepičlega
prostora prinesti obsežnega poročila. Omejiti se hočemo
na vtiske, ki so jih dobili udeleženci kongresa in na
konkretne akcije, ki so našle izvor na tem kongresu
in ki bodo, o čemer smo prepričani, dosegle praktične
rezultate.
Ta kongres moramo presojati z drugega stališča,
nego dosedanje priredbe v svrho ukrepitve slovanske
vzajemnosti. Bilo je to prvo večje zbližanje avstrijskih
Slovanov na gospodarskem polju. Avstrijski Slovani
so prišli do zaključka, da postanejo le tedaj močen
protiutež napram Nemcem v državi, če se združijo na
gospodarskem polju, kajti le romanja h krvnim bratom
in navdušene napitnice, proslavljajoče slovansko vza
jemnost, so plamen, ki za hip vzplamti, a potehi ugasne
— puščajoč le pepel.
Narodno-gospodarski kongres nam je pa dal
drugačno sliko avstrijske slovanske vzajemnosti. Na
njem se je ustvarila podlaga za organizacijo slovanskih
trgovcev in obrtnikov v Avstriji in ko se ustanovi na
kongresu sklenjena državna zveza slovanskih
trgovcev in državna zveza slovanskih obrt
nikov avstrijskih s stalnim tajništvom na Du
naju, se bodo skoro pokazale koristne posledice, kajti
skupno nastopanje teh glavnih činiteljev na narodno
gospodarskem polju nam je najboljše zagotovilo o
popolnem preobratu slovanskega gospodarskega življa
v Avstriji.
Udeležba in sodelovanje na kongresu je bila
naravnost presenetljiva. Da so dali glavni kontingent
marljivi in kakor čebelice pridni bratje Čehi, je po
sebi umevno. Prišli so s Češke, mnogobrojno je bila
zastopana Moravska in prav častno dunajski Čehi. V
obrtnem odseku so bili najbolj agilni dunajski češki
obrtniki, kajti ti najbolj občutijo potrebo, imeti za
slombo pri sorojakih na gospodarskem stanovskem
polju. Prav tako vneti so bili moravski Čehi, ki tudi

veliko pridejo v dotiko z narodnim nasprotnikom, ki
smejo od njega pričakovati le gospodarsko uničenje.
Poljaki niso bili toliko zastopani kakor bi morali biti.
Ker narodno niso ogroženi, so kakor na političnem
tako tudi na gospodarskem polju za svoja pota. Blagor
jim, privoščimo jim, da jim gre dobro, toda manj
egoizma napram krvnim bratom v državi kazati, bi
jim ne škodilo. Hrvatje so bili tudi slabeje zastopani,
toda temu je morda kriva pomanjkljiva organizacija v
trgovski kakor obrtni stroki. Slovenci smo bili častno
zastopani in zlasti člani našega društva so odlično
sodelovali v vseh odsekih.
Otvoritveni shod dne 14. avgusta je bil izborno
obiskan. V imenu kranjske trgovske in obrtniške zbor
nice je shod pozdravil njen predsednik gosp. Josip
Lenarčič. Po shodu so se konstituirali odseki in
sicer: narodnogospodarski, kmetijski, trgovski in obrtni.
Ti odseki so popoldne do poznega večera ločeno
delovali. Koliko izbornih misli, uvaževanja vrednih
nasvetov in tehtnih besed se je izreklo v odsekih.
Tajniki-veščaki so vse registrirali in razredih bodo
ogromno delo, iz katerega se bodo izcimile praktične
posledice. Narodnogospodarskemu odseku je predse
doval Slovenec poslanec And. Gaberšček, kmetij
skemu poslanec Mandič, trgovskemu ravnatelj ljub
ljanske kreditne banke Tykač in obrtnemu predsednik
„Zveze slovenskih zadrug“ g. Franchetti.
V trgovskem odseku so bila zastopana naše
društvo, društvo slov. trgovskih sotrudnikov, društvo
slov. trgovskih potnikov in slov. trgovsko društvo v
Mariboru.
V obrtnem odseku so bili slovenski obrtniki,
tudi izvenljubljanski, jako dobro zastopani. Na razpravi
so bila tudi že izdelana pravila državne zveze slovan
skih obrtnikov v Avstriji, ki se ustanovi s sedežem
na Dunaju.
Posamezni odseki so o svojih sklepih sestavili
resolucije, ki so se potem dale na glasovanje na proklamacijski seji kongresa dne 15. avgusta.
Na tej seji so določeni poročevalci poročali o
različnih panogah našega narodnega gospodarstva.
Slovenski poročili o trgovini in obrtu smo objavili že
9
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v zadnji številki. Poleg teh so še poročali: Jirousek trgovskih organizacij, da poverijo delo specialnim
iz Prage o zadružni obrtni organizaciji na Češkem; organizacijam in poedincem predloge in njih izvršitev,
Sed lak iz Prage o poljedelskem zadružništvu na ter skrbi za priprave za prihodnji narodno-gospodarski
Češkem; konzulent Andel o razvoju in današnjih kongres.
Kongres poziva udeležence — poedince in orga
težnjah organizacije češkega obrtništva na Moravskem
in o ustanovitvi državne zveze slovanskih obrtnikov; nizacije — naj Slovansko narodno-gospodarsko društvo
poslanec Votruba iz Brna o današnjem stanju češke v tem delu krepko podpirajo ter marljivo sodelujejo.
Na kongresu podana poročila in dodatne popol
trgovine in o organizaciji češkega trgovstva na Mo
nitve
k poročilom, kakor tudi predlogi in sklepi
ravskem; poslanec Ivaniševič iz Dalmacije o gospo
darskih razmerah v Dalmaciji; ces. svetovalec Maša kongresa, naj se po možnosti razširjajo v krogih
iz Brna o češkem poljedelstvu na Moravskem; prot. interesentov v svrho proučavanja in uresničevanja
Krésa iz Brna o gospodarskih razmerah na slovan sklepov in navodil kongresa.
Slovanski narodno-gospodarski kongres poziva
skem jugu; ravn. Rožman iz Ljubljane o današnjem
stanju slovenskega poljedelstva in zadružništva; I. vse slovanske udeležnike, prisotne in neprisotne, naj
Voričky iz Prage o ciljih in sredstvih slovanske varujejo z ozirom na vseobči narodno - gospodarski
vzajemnosti na gospodarskem polju in ravnatelj Po- razvoj svoje narodno-gospodarske interese s pomočjo
vseh primernih sredstev.
korny iz Trsta o slovenskem bankovstvu.
Resolucije, ki *jih predlagajo odseki se glase :
Potem so se sprejele naslednje resolucije:
Posamezni odseki predlagajo še dodatno reso
„Slovanski narodno-gospodarski kongres v Ljub
ljani dne 14. in 15. avgusta 1910 tolmači prepričanje lucijo :
Pospeševati in organizirati slovansko šolstvo in
odličnih zaščitnikov in prijateljev Slovanstva o nujnosti
narodno-gospodarskega napredka slovanskih narodov sicer ljudsko, meščansko, srednje in visoko, dalje
ter priznava v to svrho nujno potrebo, da bi se strokovno, in to zlasti na slovanskem jugu.
Od slavne c. kr. vlade se zahteva, da ustanovi
narodno-gospodarske organizacije razširjale in razvijale
in da bi se tam, kjer še niso, ustanavljale v svrho čimprej trgovske akademije v Ljubljani in Splitu ter
pospešitve proizvajanja, razširjanja, razpečavanja. V srbo-hrvaško trgovsko in nautično akademijo.
Omejiti izseljevanje ali pa tako organizirati, da
krajih in kronovinah, kjer je to potrebno, je uporab
ljati pri tem izkušnje v že obstoječih organizacijah, se vrši s posredovanjem le slovanskih tvrdk in pa
in sicer s pomočjo v ta namen ustanovljenih faktorjev. kolikor mogoče le v slovanske dežele. Skrbi naj se
Ta osnovna misel zadeva kulturne in gospodarske tudi za stalno zvezo izseljencev.
Zahtevati pravično zastopstvo v vseh uradih, od
potrebe vseh slovanskih narodov s pristavkom, da naj
najmanjših
do najvišjih, trgovskih zbornicah in enakih
močnejši in izkušenejši pomagajo slabšim.
Slovanski narodno-gospodarski kongres je kon- organizacijah.
Ustanavljati deželne organizacije za pospeševanje
statiral pomanjkljivosti in potrebe narodno-gospodar
skega in kulturnega razvoja in sprejme delni načrt, tujskega prometa, ki naj bi uživale, kakor drugod,
kako naj se deluje za povzdigo in pospešitev narod tudi pri nas državne podpore.
Stremiti za tem, da se dosedanja politična desornega gospodarstva v slovanskih krajih in kronovinah.
Negovanje vzajemnih gospodarskih stikov se ganizacija ne pomeša na gospodarsko polje in tako
ne moti skupnega dela.
priznava za prospešno in potrebno.
Obračati pozornost na to, da vladajo med vsemi
Glavna potreba je, da bi se poleg ustanavljanja
in ojačevanja raznih lokalnih, okrajnih in deželnih slovanskimi denarnimi zavodi prijateljski stiki. Po
narodno-gospodarskih organizacij osnovale tudi močne zdravlja se namen ustanoviti „Vseslovansko banko“.
Slovansko časopisje se naproša, naj podpira na
državne zveze.
Kongres odobruje dosedanje korake za osnovanje primeren način slovansko narodno gospodarstvo in se
zvez slovanskih obrtnikov in trgovcev. Slovanskemu mu priporoča. Zlasti dobro kontrolirati poročila tujih,
narodno - gospodarskemu društvu se nalaga, naj v nam večinoma neprijateljskih časopisov.
zmislu sklepa tega kongresa uvede daljne korake.
Podpirati razvoj slovanskega zavarovanja zlasti
Udeležniki kongresa, poedinci in organizacije, katere na jugu.
se bodo o tem še izrazile, pristopajo Slovanskemu
Kongres poudarja, da leži edino v samopomoči
narodno-gospodarskemu društvu na Dunaju kot člani, rešitev slovanskih narodov in sicer kar se tiče kulture,
katero kot slovansko narodno - gospodarsko središče narodnega gospodarstva, kakor tudi politike.
določa potom odsekov na podlagi danih sredstev
Ustanovi naj se stalni državni sekretarijat
podrobnosti delovanja, opravlja tekoča opravila ter na Dunaju,. Z veza slovanskih obrtnikov av
zahteva od medsebojnih poljedelskih, obrtnih in strijskih, in se nalaga v tem oziru Slovanskemu
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narodnogospodarskemu društvu na Dunaju, da ukrene
takoj tozadevne korake.
Vzame se na znanje, da je izdelala „Deželna
zveza čeških trgovskih gremijev“ v Pragi pravila za
„Državno zvezo slovanskih trgovcev“ in se priporoča
hitra ustanovitev tega društva, ki naj ima stalni sekre
tarijat na Dunaju. Slovansko časopisje se naproša, da
objavi vse današnje resolucije v vseh listih.“
Iz resolucij razvidimo, koliko dela je treba, da
dosežemo res praktično podlago za gospodarsko skup
nost in gospodarski procvit avstrijskih Slovanov. V njih
je izražen bogat program za to delo in zato kličemo :
Te resolucije naj nam bodo program za delo v ures
ničenje prave slovanske vzajemnosti.

Mednarodni občevalni jezik esperanto.
Spisal Fr. Štupar.

I.

Odkar raznojezični narodi med seboj občujejo,
obstoji potreba medsebojnega občevalnega jezika, ozi
roma medsebojnih občevalnih jezikov, ker vsled veli
kanske množine narodov na svetu v obstoječih razmerah
doslej ni bilo mogoče, da bi bili vsi narodi med seboj
občevali v enem jeziku.
Število jezikov cenijo na kakih 1500; najmanj
jih je v Evropi, in sicer 53. Popolnoma naravno je,
da sta že od nekdaj dva sosedna naroda občevala v
enem svojem jeziku; torej se je en narod moral dru
gemu prilagoditi in so se morali in se še morajo
njegovi posredovalci učiti jezika sosednega naroda.
Kadar pa razmere zahtevajo medsebojno obče
vanje več narodov, tedaj se odločijo za en jezik —
navadno za jezik kakega mogočnejšega udeleženca —
ali pa določijo več „enakopravnih“ občevalnih jezikov,
in tedaj je treba izbrati take zastopnike, oziroma po
sredovalce, ki so vešči vseh (ali vsaj več) teh jezikov.
Ta slučaj je že bolj zamotan, mnogo zahteva od
zastopnikov posameznih narodov in naravno kliče po
olajšanju mednarodnega občevanja, po določitvi enega
posredovalnega jezika v vsakem slučaju.
V prvotnih razmerah, ko so bili stiki med narodi
težji, so medsebojno občevali največ le sosedni narodi;
toda razširjenje kulture in pomnožitev in izpopolnitev
prometnih sredstev so zabrisali meje med posameznimi
narodi. Izborne prometne ceste, železnice, plovna
sredstva, avtomobili, zrakoplovi, brzojav in telefon : vse
to je narode tako zbližalo, da se skoraj ne vpošteva
več niti oddaljenost, niti čas za mednarodno občevanje
le po zastopnikih, ampak za splošno mednarodno
občevanje, občevanje v masi.
Toda ostala je jezikovna različnost. Ljudje, ki so
jih moderna občila zbližala, združila, so si vsled jezi
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kovne različnosti ostali tuji, kakor so si bili prej, in
če jih potreba sili, da med seboj občujejo, jim to dela
težave in neprilike. Dočim so se torej občila neverjetno
izpopolnila in so zbližala oddaljene narode, jih
jezikovna različnost danes prav tako loči, kakor jih je
prej. To z vso odločnostjo zahteva nujne pomoči,
zahteva, da se določi en mednaroden občevalni jezik,
jezik, ki mora biti tako lahek, da se ga brez poseb
nega truda lahko nauče povprečno nadarjeni ljudje
vsakega naroda.
II.
Za mednarodni občevalni jezik bi se lahko izbralo
kakega izmed mrtvih jezikov, ali kak narodni jezik,
ali pa umetno prirejen jezik.
Če se ozremo na evropske razmere, vidimo, da
je bila latinščina dolgo časa nekak splošni uradni
jezik. Toda kolikor bolj so se narodi zavedali svoje
narodnosti, toliko bolj je izginjala latinščina iz javnega
življenja, in danes so jo popolnoma nadomestili
narodni jeziki.
Če bi bilo mogoče vpoštevati kak mrtev jezik
kot mednarodni občevalni jezik, bi torej mogla to biti
latinščina, ker je že zavzemala zelo važno mesto v
mednarodnem občevanju. Toda vsled novodobnega
napredka, posebno v tehničnih vedah, latinščini manjka
toliko izrazov, da bi bila napol nov jezik, če bi jo
izpolnili z novimi tehničnimi izrazi. Vrhtega je latin
ščina tako težka, da se prav vsled tega že sama
izključuje.
Potem je bila francoščina nekaj časa jezik dvorov
in diplomacije, torej kolikor toliko mednarodni obče
valni jezik; toda narodna samozavest drugih narodov
jo je vedno bolj omejevala, in če se danes skliče kak
mednaroden shod, je navadno dopuščeno toliko jezikov,
kolikor večjih narodov je zastopanih na shodu. Vsled
tega je francoščina izgubila mnogo svojega nekdanjega
pomena.
Leta 1909. se je v uglednem esperantskem listu
„La Revuo“ neki Francoz zavzel zato, da bi se franco
ščina uvedla kot mednarodni občevalni jezik. Uredništvo
je pozvalo v prvi vrsti nefrancoske čitatelje, naj glede
tega predloga zavzamejo svoje stališče. Na ta poziv
je uredništvu došlo veliko število odgovorov, ki so
se vsi z utemeljenimi razlogi izrekli proti francoščini.
Večina je poudarjala, da narodni jeziki ne morejo
priti v poštev, da bi kateri bil sprejet za mednarodni
občevalni jezik. Oni narod, ki bi dal svoj jezik za
svetovni občevalni jezik, bi s tem dobil tako pomoč
in tak vpliv na druge narode, da bi tega noben drug
narod ne mogel in ne hotel trpeti. Če ne iz drugih
vzrokov, bi že iz nevoščljivosti in iz svojega narodnega
ponosa noben narod ne hotel priznati jezika kakega
drugega naroda za mednarodni občevalni jezik. Poleg
tega se je pa tudi narodnih jezikov veliko preveč težko
9*
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mogoče učiti. Saj se povsod vidi, kjer je kak tak jezik
vpeljan v šole, da je mnogoletno učenje takorekoč
brez praktičnih uspehov. Vsled tega je torej tudi vsak
narodni jezik nemogoč, da bi postal mednarodni obče
valni jezik, in je torej kot tak mogoč edino le umetno
prirejen, nevtralen jezik.
III.
Mednarodni občevalni jezik torej more biti edino
le popolnoma nevtralen, torej nenaroden, umetno pri
rejen jezik. Vsled takega jezika noben narod nič ne
izgubi, ker mu posredovalni jezik ne krati nič pravic
in jih tudi drugim narodom ne daje. Vsak narod se
v svojih mejah lahko še veliko uspešneje razvija, kajti
izvennarodne zahteve mu puščajo za to več časa. Če
je določen en posredovalni jezik, ki je popolnoma
nevtralen, potem se vsak narod uči po potrebi le tega,
in ves ostali čas lahko porabi za narodno vzgojo.
Popolnoma neutemeljena je torej trditev, da so tisti,
ki se uče mednarodnega jezika, sami mednarodni ali
nenarodni. Ravno nasprotno je res. Da pa mora po
sredovalni jezik biti mednaroden, nevtralen, je samo
ob sebi umevno in je razvidno iz tega, kar sem že
poprej povedal.
Da je za posredovalni jezik potreben in mogoč
umetno prirejen jezik, so spoznali že davno, kajti
znanih je mnogo tozadevnih poskusov. Toda sestava
takega jezika ni lahka; to kaže dejstvo, da sta doslej
le dva moža popolnoma izdelala svoje seštave, in sicer
župnik Ivan Martin Schleyer „volapiik“ in pa zdravnik
dr. Lazar Ludovik Zamenhof „esperanto“. Pa tudi
volapiik se ni obnesel in je skoro začel izginjati.
Ostal je pa esperanto, ki je pokazal življensko silo
ter se vedno veseleje razvija.
Iz tega je razvidno, da je vpeljava mednarodnega
občevalnega jezika v sedanjih razmerah potrebna in
mogoča, da posredovalni jezik ne more biti nobeden
izmed mrtvih jezikov, nobeden izmed narodnih jezikov,
ampak le nevtralen, umetno prirejen jezik, in sicer
esperanto, ker ima v sebi vse pogoje za to, je
preprost, sestavljen skoro iz samih znanih besed in
se ga je mogoče naučiti v prav kratkem času. Lahko
se reče, da je docela nemogoče sestaviti preprostejši
in lažji jezik kakor je esperanto.

IV.
Esperanto je sestavljen skoro iz samih znanih
besed. Avtor esperanta, dr. Zamenhof, je namreč hotel,
da bodi njegov jezik tako preprost, da se ga bo treba
kar najmanj mogoče učiti. Zato je v prvi vrsti izbiral
take besede, ki se nahajajo v več drugih jezikih. Za
podlago je vzel poleg latinščine francoščino, angleščino,
nemščino, poljščino in ruščino.
Kdor količkaj pozna jezike, ve, da so romanske
besede najbolj zašle med druge narode; zato se tudi
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ne bo čudil, če v esperantskem besednem zakladu
najde največ romanskih debel. Ostala debla so po
večini germanska; iz slovanščine imamo v esperantu
le sledove.
Zelo važne so v esperantu predpone in pripone,
ki dajejo besedam različen pomen. Vsled njih rabe je
bilo mogoče število besednih debel izdatno skrčiti.
Kdor primerja esperantske slovarje slovarjem drugih
jezikov, se mora čuditi njihovemu neznatnemu obsegu.
Zelo preprosta je esperantska slovnica. Prvotna
slovnica, ki jo je izdal dr. Zamenhof, obsega samo
16 pravil brez izjeme.
Esperanto ima določni člen {la), ki se nič ne
izpreminja. Samostalnik se vedno končuje na o ter se
rabi v ednini (-o) in v množini {-oj). Sklona ima
samostalnik samo dva: imenovalnik {-o, -oj) in pa
tožilnik {-on, -ojn); vsi drugi skloni se opisujejo s
predlogi. Pridevnik se vedno končuje na a in se
sklanja kakor samostalnik. Izpeljan prislov se vedno
končuje na e. Glagol se v nedoločniku končuje na z,
v velelniku (želelniku) na zz, v pogojniku na us; se
danjik ima končnico as, pretekli čas is, prihodnji pa
05 itd. Glagolove časovne končnice se nič ne izpreminjajo; osebo in število določa osebek. Že teh par
podatkov nam kaže. da si je težko misliti bolj preprost
jezik kakor je esperanto.
Dalje prih.)

Javna skladišča.
Med naprave, ki trgovino pospešujejo, spadajo
tudi javna skladišča, to so podjetja, ki shranjujejo na
podlagi posebnih koncesij za tuj račun blago in imajo
pravico, izstavljati zastavne liste, ki se lahko preneso
na tretjo osebo. Zadeve v Avstriji obstoječih javnih
skladišč urejuje zakon z dne 28. aprila 1889. drž. zak.
št. 64 in glasom tega moramo smatrati vse posle javnih
skladišč kot trgovske posle, podjetje samo pa kot
trgovca.
Ako je to v koncesiji izrecno dovoljeno, smejo
javna skladišča ustanavljati tudi javna prosta skladišča,
ki služijo v shranjevanje carini in davku podvrže
nega blaga.
Javna skladišča so velikega pomena za trgovca.
Ni mu treba lastnih skladišč in si lahko prihrani za
te odpadlo najemnino. Pa tudi sicer ima materialen
dobiček. Skladiščno vodstvo vodi namreč lahko vse
posle, bodisi carinske, bodisi one za ohranjevanje
blaga, prevoz in zavarovanja, zaradi velike množine
blaga mnogo ceneje kot posameznik. Največjo udob
nost pa ima trgovec od skladiščnega lista, t. j. prejemno potrdilo skladiščnega vodstva za blago, ki ga
je kdo shranil pri skladišču. Kakor že zgoraj omenjeno,
prenese shranitelj svoje pravice lahko na tretjo osebo
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s tem, da skladiščni list indosira na to (tretjo) osebo.
Blago se izroča v skladišču le imejitelju lista. Z indosiranjem oziroma s pravico za indosiranje postane
skladiščni list vrednostni papir. Deponent blaga porabi
ga lahko za raznotero pokritje, nanj dobi posojilo in
končno lahko potom indosamenta blago naravnost
proda.
V posameznih državah obstoje razni sistemi skla
diščnega lista. Nas zanima avstrijski sistem, ki ga ho
čemo tu nakratko navesti. Po avstrijskem zakonu za
skladišča morajo podjetja na zahtevo izstaviti za vsako
vloženo blago skladiščni list. Iz skladiščne knjige, ki
jo vodi podjetje, izstriže se ta list, ki sestoji iz dveh
delov in sicer: 1. iz posestnega skladiščnega lista, 2. iz
zastavnega skladiščnega lista. S francoskim imenom se
imenuje prvi tudi „Récépissi“, drugi „Warrant“.
Oba dela se morata glasiti na ukaz (ordro) in
morata imeti sledeče podatke:
1. Ime skladišča, dan izdaje in podpis uradnika
(uradnikov) podjetja,
2. tekočo številko skladiščne knjige,
3. ime in bivališče shranjevalca, t. j. onega, ki
da blago spraviti,
4. natančno označbo o množini in kakovosti blaga
ter posebnih znakov blaga,
5. označbo, pri kom in za kateri znesek je blago
zavarovano,
6. shranjevalno (skladiščno) dobo, ako se je že
vnaprej določila,
7. vse podatke glede carine, davkov ozir. stroškov
podjetja.
Pravice posestnega in zastavnega lista se potom
indosamenta preneso lahko skupno ali posebej. Za
stavni list daje zastavne pravice in se bo odločil trgovec
za oddajo varanta tedaj, ako blaga z ozirom na ra
stočo ceno ne bi hotel prodati. V tem slučaju mora
imeti indosament sledeče podatke:
1. Ime in bivališče indosatorja,
2. denarni znesek z eventualnimi obrestmi, za
katerega se je dala zastavna pravica,
3. dospetek zastavljene vsote.
Razventega se mora vknjižiti ta odstop pravic v
skladiščni knjigi ter zaznamovati na obeh delih skla
diščnega lista.
S posestnim skladiščnim listom se lahko razpo
laga z blagom; ako se je izdal varant, pa je to raz
polaganje v toliko omejeno, da mora indosant, če ni
tudi v posesti varanta, plačati zastavljeno vsoto. Ako
tega noče ali ne more storiti, se mu ta vsota odtegne
od zneska, ki se je izkupil za blago. —
Javna skladišča so že obstojala v starem veku
pod Plinijem, vendar so se šele v 19. stoletju začela
razvijati. Mnogokrat so podjetja last avtonomnih mest
(Dunaj, Inomost itd.) in imajo ta pred privatniki tudi
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mnogotere prednosti in udobnosti. V Ljubljani je na
pravila javno skladišče stoprav to leto tvrdka Krisper &
Tomažič.
I. Skalar.

Slovenski industrial™ klub.
Za narodno-gospodarskega kongresa v Ljubljani
se je govorilo tudi mnogo o tem, da je pri nas Slo
vencih industrija še zelo nerazvita, dasi so dani vsi
predpogoji, da bi se mogla razviti kar najugodneje.
V pretežni večini izkoriščajo naravne sile naše domo
vine Nemci in šele v zadnjih letih so začeli investirati
svoj denar pri nas naši severni bratje Čehi. Dasi je
našlo to narodno-gospodarsko delo Čehov mnogo na
sprotnikov, vendar jim moramo biti hvaležni, saj so s
tem preprečili na eni strani naseljevanje nemških ali
židovskih podjetnikov med nami, na drugi strani pa
smo se tudi tukaj lahko mnogo naučili, kam dovede
vztrajno, smotreno delo.
G. prof. Krésa pa omenja sam v svojem referatu,
da se hočemo i na tem polju osamosvojiti in kako bi
se to dalo najprej doseči, temu naj bodo namenjene
naslednje vrstice.
Industrija, to je ona stroka narodnega-gospodarstva, ki se je doslej pri nas najmanj negovala. Na vseh
drugih poljih imamo zaznamovati jako lepe uspehe;
povsod širom naše lepe domovine se je delovalo z
vnemo, da se je povzdignil kmetijski, obrtni in trgovski
stan, mnogo z ustanovitvijo raznih zadrug in strokovnih
društev. Le na industrijskem polju nismo napredovali
s časom in smo končno tako lepo zaostali, da smo
navezani na druge, tujce.
Kaj je temu vzrok? Denarja imamo dovolj in
tudi zmožnih ljudi, ki bi se z veseljem poprijeli dela.
Pač pa igra ravno tu usoda veliko vlogo. Oni, ki je
zmožen, ne razpolaga z zadostnimi denarnimi sredstvi
in ta, ki ima denar, je po navadi tako brezbrižen, da
hoče uživati le sigurne obresti kapitala, ni mu pa mar,
. da bi investiral bolje svoj denar. Dalje vpliva par
ponesrečenih podjetij, posebno v hotelski stroki, jako
neugodno na domače kapitaliste in treba bo vztrajnega
dela, da se jih bo moglo prepričati, kako dobro se
obrestuje v dobra podjetja naloženi kapital.
Ker za mnogotera podjetja ne zadostuje denarna
moč posameznika, morale bi se ustanavljati delniške
družbe in gotovo bi se tudi naši denarni zavodi po
vzgledu čeških v vedno večji meri udeleževali gospo
darskih naprav.
In končno, posamezniki tudi ne vedo, kaj naj1
bolj potrebujemo, kakšna podjetja bi morali najprej
ustanoviti.
Da se obrne na bolje in da bomo tudi na tem
I polju lahko kazali na uspehe, naj se ustanovi indù-
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Podjetnik, ki vstopi v kartel, vedno žrtvuje del
svoje individualne svobode. Seveda stori to le takrat,
če upa nadomestiti to izgubo z dobičkom, ki ga
bo imel od kartela. Kartela včasih vsled tega ne
morejo skleniti, ker si prizadeti interesi preveč naspro
tujejo in ker so zahteve pretirane.
Za karteliranje je tudi odločilna podobnost ali
enakost produkcijskih pogojev in produkcijskih načinov.
Če teh ni, tedaj bodo tisti podjetniki, ki so gospodarsko
boljše situirani, začeli s konkurenčnim bojem, v katerem
bodo prav gotovo zmagali. V tem slučaju morejo le
tedaj skleniti kartel, če najugodnejše situirani podjetniki
s svojim pristopom mnogo žrtvujejo, da s tem zabranijo
še škodljivejše nasledke konkurenčnega boja.
Karteli se snujejo prav posebno lahko v tistih
industrijah, ki izdelujejo masno blago (Massenware)
enake kakovosti in sicer ne samo zaradi tega, ker se
s tem blagom lažje konkurira, dočim ima individualno
različno blago, posebno pa modno blago, itak svoje
stalne odjemalce; temveč tudi zaradi tega, ker se do
govor glede različnega blaga le redkoma posreči. Ker
je tozadevna kontrola kartelnih članov zelo komplici
rana in ker se ne more določiti enotnih cen, se taki
karteli le težko sklepajo ali se pa sploh ne morejo
sklepati. Pri blagu, katerega kvaliteta je predvsem od
visna od osebne zmožnosti izdelovalčeve, je kartelni do
govor zelo otežkočen. Čim lepše in boljše je predmet
izdelan, tem večjo ceno bo izdelovalec za njega zahteval.
Cen takemu blagu se torej ne more že vnaprej določiti.
Če se more in v koliko se more kaka industrija
kartelirati je tudi od tega odvisno, kako so kupovalci
I. Skalar.
produciranega blaga organizirani. Producentje polfabriOpomba uredništva: Prav radi smo pripravljeni, po katov prodajajo svoje blago industrijam, ki te polfabrisredovati med onimi, ki se zanimajo za zgoraj izražene ideje.
kate predelujejo. Te industrije osnujejo v svrho naku
povanja polfabrikatov kartel in dobe s tem tako premoč
nad producenti polfabrikatov, da je za te kartel eksi
Karteli in trgovina.
stenčni pogoj. Na drugi strani pa pospešuje snovanje
Spisal Rudolf Sega.
industrijskih kartelov organizacija konsuma in trgovine
(Dalje.)
v zadrugah. Vsled tega se najlažje snujejo karteli tedaj,
Cene surovin morejo na dvojen način učinkovati če je industrialna produkcija na najnižji stopinji, dočim
na karteliranje. Na eni strani lahko povzročijo, da opazujemo pri najbolj razviti industriji, ki je v nepo
ustanove podjetniki dotične produkcijske stroke ponu- srednem stiku s konsumenti, le malo nagnjenja za
jevalne kartele, s katerimi zvišajo cene svojim pro karteliranje.
Pri karteliranju pride tudi število konkurentov v
duktom in s tem prevale surovinske cene na konsumente;
na drugi strani pa lahko povzročijo, da se podjetniki poštev. Majhno število konkurentov kakor tudi krajevna
združijo v popraševalne kartele, vsled česar prisilijo važnost kartela so predpogoji za kartel. To je posebno
znižanje surovinskih cen. Če se karteliranje posreči, važno tam, kjer je inozemska konkurenca intenzivna
tedaj je rezultat v obeh slučajih enak in povzroči, da in kjer je morebiti visoka uvozna carina. Vsled tega
kartelirana industrija navzlic nastopivšim neugodnim se najtežje snujejo mednarodni karteli.
Razen teh stvarnih momentov vplivajo na karte
izpremembam vedno enako ali celo več donaša.
Nadalje vidimo pri kartelnem gibanju, da omenjeni liranje tudi razni osebni momenti. Končno moramo
predpogoji ne vplivajo na vsako produkcijsko stroko še opomniti, da izpreminjevanje cen surovin kakor
enako. In tako pravimo, da so nekatere produkcijske tudi vedno izpreminjevanje produkcijskega kvantuma
otežkočuje snovanje kartelov.
stroke za karteliranje sposobnejše nego druge.

stri al ni klub. Ta naj bi združeval v sebi vse one
Slovence, ki se zanimajo za napredek naše industrije.
Tovarnarji, trgovci, zastopniki trgovske zbornice, kapi
talisti, sploh vsi, ki bi imeli zmisel za povzdigo indu
strije, naj bi se združili v tem klubu. Vsi, brez razlike
političnega naziranja! Redni mesečni sestanki naj bi
služili v to, da se seznani kapitalist z inženerjem ali
sploh z onim, ki je zmožen izvesti idejo. Pri teh se
stankih bi se pa tudi posvetovalo, kje naj se začne
orati ledina, kaj nam manjka v prvi vrsti in kakšna bi
bila rentabiliteta. Čim več glav, tem več misli! Možje,
prakse bi gotovo dajali dobre nasvete.
In ako bi prišlo do ustanovitve tega ali onega
podjetja, bi bila dolžnost naših slovenskih časnikov,
da toplo priporočajo domače izdelke. Seveda bi bil
predpogoj ta, da so izdelki v resnici dobri in da lahko
uspešno konkurirajo produktom tujih tvrdk. Dolžnost
naših trgovcev pa bi bila, podpirati nova podjetja ne
glede na to, da so s tujimi podjetji že dolgo leta v
kupčijski zvezi. Ne smelo bi se dogajati, kar mi je
tožil mlad tovarnar, da ima celo med tujci več odje
malcev kot med domačini, da rojaki pri njem še po
skusiti nočejo, dočim so tujci saj poskusom pristopni.
Ako pomislimo, da govori vse za nas: Naravne
sile, bližina morja in krasna lega za delo na Balkanu,
tedaj bi se morali z veseljem poprijeti dela na tem
polju. Procvit industrije bi bil dalekosežnega pomena
za naš narod. Ne le, da bi ostajal denar v domovini,
tudi naši rojaki, ki si iščejo dela zdaj zunaj domovine,
bi ostali na rodni grudi — izseljevanje bi se omejilo!
Na delo tedaj v interesu naše domovine!
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Ko smo torej spoznali vse one činitelje, ki po
spešujejo, oziroma otežkočujejo snovanje kartelov, tedaj
prav lahko določimo, katere produkcijske stroke se
lažje kartelirajo in iz katerih vzrokov.
V poljedelstvu nahajamo le malo kartelov. Vzrok
temu so različni produkcijski načini in pa veliko število
producentov.
Največ kartelov se osnuje v tistih industrijskih
strokah, ki imajo veliko kapitala investiranega in ki
izdelujejo masno blago. Tudi transportna podjetja se
lahko kartelirajo, prav posebno tedaj, če javna oblast
ne kontrolira enakosti tarifov in če torej razne olajšave
niso izključene.
Dosedanji razvoj kartelnega gibanja nam doka
zuje, da je središče tega gibanja pri kartelih in trustih
velike industrije in pa pri zvezah velikih transportnih
podjetij. Manjšega pomena so karteli v trgovini in pa
v produkciji surovin. Izvzeti moramo seveda rudniška
podjetja, ki se zelo rada kartelirajo.
V trgovini sklepajo kartele le bolj mimogrede.
Stalne kartelne zveze sklepajo le tedaj, če se hočejo
trgovci v svrho samopomoči svojim dobaviteljem v
bran postaviti.
III.
Oglejmo si različne vrste kartelov. Opisati hočemo
nekoliko natančnejše one kartelne tipe, ki so se razvili
kot samostojne vrste kartelov. V tem oziru razločujemo :
1. kartele, ki ne skušajo neposredno odstraniti
konkurence, temveč le njene simptome: kondicijski
in cenovni karteli;
2. kartele, ki slabe ali odstranjujejo motive kon
kurence: dobiček kontingentirajoči karteli;
3. kartele, ki konkurenco kot tako odstranjujejo
ali omejujejo: porazdelilni in prodajni karteli;
4. Moramo še omeniti kartele, katere sklepajo
podjetniki kot subjekti popraševanja : popraševalni,
nakupovalni karteli. Ti so praktično manj važni.
(Dalje prih.)

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
4. občni zbor se je vršil dne 31. avgusta t. 1. Otvoril ga
je predsednik g. Stermecki, ki je pozdravil navzoče člane ter
potem oddal besedo tajniku.
Na predlog tajnika Peternela se čitanje zapisnika lanskega
obč. zbora opusti in preide na poročilo društvenega delovanja v
pretečenem letu. To se bistveno razlikuje od onega na lanskem
obč. zboru, ker v minulem društvenem letu ni bilo dogodkov v
Ptuju, Celju in Ljubljani, ki so dali društvu v odporu proti nem
škemu nasilju povod, da je bilo društveno gibanje živahnejše.
V preteklem letu je doživelo društvo nepričakovano prese
nečenje, namreč ustanovitev gremijalne trgovske bolniške blagajne
v Celju. Kar se leta in leta vsled odpora Slovencev ni moglo iz
vršiti, se je posrečilo izvesti nemški večini trg. gremija v Celju na
podlagi novega obrtnega reda. Vsi poskusi, dobiti vsaj zastopstvo
v tej važni korporaciji, so bili brezuspešni in se je tozadevni predlog
precej številne manjšine na ustanovnem obč. zboru blagajne brez
opravičljivega vzroka odklonil. Društvo ima sedaj skušnje, da bi
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se vprašanje trg. boln. blagajne dalo vendar potom zadrug ugodno
rešiti, kar bo naloga prihodnjega odbora.
Število članov je ostalo neizpremenjeno.
Tekoče društvene zadeve je odbor reševal v desetih sejah.
Zadeva ustanovitve trg. bolniške blagajne je za društvo ne
ugodno izpadla, ker vlada iz ozirov na splošno socialno zavarovanje
ustanovitve ni mogla dovoliti. Gosp. dvorni svetnik dr. Ploj je v
tem oziru željam društva posvetil vso pozornost in se mu za njegov
trud izreče zahvala.
Dne 11. decembra je društvo priredilo predavanje o borzi
s posebnim ozirom na efekte. Obisk je bil povoljen. Pre
daval je g. dr. Božič. Izvajanjem g. dr. Božiča so poslušalci sle
dili z velikim zanimanjem. Želeti bi bilo, da bi se enaka predavanja
večkrat prirejala v obliki sestankov, kar bi družabno posebno pa
društveno življenje znatno povzdignilo.
Dne 2. februarja 1.1. se je vršil v veliki dvorani „Narodnega
doma“ v Celju običajni plesni venček pod pokroviteljstvom gosp.
P. Majdiča, čigar čisti dobiček je bil namenjen zakladu za trg.
boln. blagajno. Obisk je bil povoljen, gmotni uspeh pa je proti
pričakovanju zaostal, tako da se je venček zaključil z malo izgubo.
Kljub temu, da društvo z ozirom na delo in neprimeren gmotni
uspeh plesnega venčka v pretečenem letu ni imelo namena letos
ga zopet prirediti, se je odbor končno za prireditev odločil, posobno z ozirom na to, da je v minuli plesni sezoni primanjkovalo
drugih enakih prireditev.
Med letom sta vsled lastnega obilnega zaposlenja izstopila
iz odbora tajnik g. Jager in blagajnik g. Lukas. Mesto tajnika je
prevzel g. Jagodič, blagajniške posle pa g. Ravnikar.
Na mesto izstopivših odbornikov sta se poklicala v odbor
namestnika gg. Kolenc in Zorman.
Vsled odstopa g. Vivoda od poslov posredovalnice je prevzel
te g. Peternel.
Člani društva so prejemali list „Slovenski Trgovski Vestnik“
brezplačno.
Društvo Merkur nam je kakor vselej tudi letos šlo v vsakem
oziru na roko, za kar se mu moramo zahvaliti. Enako se moramo
zahvaliti g. dr. Božiču za trud, ki ga je imel s predavanjem in ker
je bil tudi v drugem oziru vedno naklonjen društvu. Poročilo tajnika
se odobri.
Blagajnik g. Ravnikar poroča, da je imelo društvo v preteklem
letu K 2182-20 dohodkov, K 1043-70 stroškov, tedaj K 1138-50
prebitka. Fond za ustanovitev boln. blag. znaša K 2188'43. Glav
nica K 872-20. Celo društveno premoženje znaša skupaj K 4199-13.
Računski pregledovalci izjavijo, da so račune pregledali in
v redu našli. Nato se blagajniško poročilo odobri.
K točki volitev novega odbora se na predlog g. Leskovška
izvoli predsednikom zopet g. Strmecki, ki mesto sprejme. Ostali
odbor se na predlog g. Peternela izvoli z vzklikom.
Pri točki slučajnosti se v zadevi posredovalnice vname ži
vahna debata, ter se sklene storiti potrebne korake, da se bodo
člani posluževali le posredovanja našega društva. Razgovor o usta
novitvi trg. zadrug je bil živahen in je odbor dobil nalogo, svoje
delo temu primerno urediti.
Ker se nihče več ne oglasi k besedi, zaključi predsednik
zborovanje ter se zahvali za številno udeležbo.
Novo izvoljeni odbor je sestavljen sledeče : Predsednik
g. Rudolf Strmecki, podpredsednik g. Ivan Ravnikar, tajnik
g. Ivan Peternel, blagajnik g. Sorman. Odborniki v Celju:
gg. dr. Božič, Franc Leskovšek, Priča in Delakorda. Zu
nanji odborniki: gg. Cvenkel v Št. Pavlu, Lipej v Brežicah,
Kramer v Trbovljah, Petovar v Ivanjkovcih in Pilih v Žalcu.
Namestniki : gg. Karl Goričar, Rihard Pernat, Kramer, Fran
Kolenc. Pregl, računov: gg. Mihael Korošec, Berk, LukasPosredovalnica: g. Ludvik Petek.
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Društvo slovenskih trgovskih potnikov.
Društvo slovenskih trgovskih potnikov v Ljubljani se je
v enem letu obstanka nenavadno razvilo in vsak dan dohajajo
prijave novih rednih in podpornih članov. Želeti bi bilo, da se ho
telirji oziroma gostilničarji in prijatelji važnega strokovnega društva
tudi v takih krajih priglašajo, kjer do sedaj društvo še nima pod
pornih članov. Vsem vprašanjem na društvo je pridejati znamko
10 vin. za odgovor. Nastopno podajemo našim rednim članom imena
podpornih članov po krajevnem redu. Ljubljana: Ivan Kenda, hotel
„Tivoli“; Ivan Mejač, konfekcija; L. Mikusch, tovarnar dežnikov;
Andrej Pukl, ravnatelj Kolinske tovarne; hotel „Union“; Jos. Zidar,
trg. agentura; Ajdovščina: Miha Malik, trgovec; Jos. Vidrih, go
stilničar ; Bratina ; Alojzij Sterle, trg. ; Brežice : Anton Koštomaj,
„Narodni dom“; Cerknica: Ivan Stergulec, hotel „Javornik“; Idrija:
Fran Didič, hotel pri „Kroni“; Ilirska Bistrica: Josip Vilič, hotel
„Ilirija“; Žnidaršič & Valenčič, tovarnarja testenin; Jesenice na Go
renjskem: Lovro Humer, hotel „Triglav“; Kostanjevica: Alojzija
Sever, gostilničarka; Logatec: Martin Petrič, hotel „Kramar“; Me
tlika: Ivan Malešič, gostilna pri „Kroni“; Mokronog: Ign. Majcen,
gostilna pri „Stari pošti“;. Mozirje: Srečko Tribuč, hotel „Avstrija“;
Nabrežina: Franc Nemec, hotelir; Nova vas p. Rakek: Ivan Modic,
trg. in gostilničar; Novo mesto: Ivan Koklič, hotelir; Postojna:
Alojzij Burger, hotel pri „Kroni“; Franjo Paternost, „Narodni hotel“;
Rakek: Makso Domicelj, trg. in gostilničar; Ludovik Ševar, gostil
ničar; Reka: N. Mateljan & A. Matejčič, hotel „Bonavia“; Ribnica:
Andr. Podboj, gostilničar; Sodražica: Fran Fajdiga, gostilničar;
Spodnja Idrija: Fran Božiček, trg. in gostilničar; Stari trg p. Rakek:
Iv. Benčina, gostilničar; Št. Jernej, Dol.: Ivan Recelj, gostilničar;
Št. Lenart v Slovenskih goricah: Anton Zemljič, trgovec; Trebnje:
Josipina Žnidaršič, pri „Lipi“; Zagreb: Franjo A. Schmidt, pri „Janjetu“; Železniki: Karl Dolenc, gostilničar; Žužemberk: Josip Pe
hani, gostilničar.

Raznoterosti.
Zavarovalne premije 1. 1908. Po pravkar
so znašale zavarovalne premije 1 1908:
«) pri tuzemskik b)
družbah
188-25 mil.
Zavarovanje proti ognju . .
„
izložbenih oken .
0-824 „
„
za transport . .
18-83
„
25-07
„
„
proti toči . . .
2-47
„
„
živine . . . .
„
za življenje . .
19T73
„
„
proti nezgodam .
24-89 „
2-73
„
„
„ vlomu . .
57-63
„
obratno zavarovanje ....
Skupaj . 512'43 mil.

izdani statistiki

pri inozemskih
družbah
5’27 mil.
0-27 „
2-76 „
—
—
50-49 „
0-92 „
0-77 „
0 06 „
59 86 mil.
I. Sk.

*
Država in trgovsko šolstvo. V državnem proračunu za
1. 1910. je vpostavljen znesek 1,763.161 K za trgovsko in navtično
šolstvo in sicer odpade na prvo 1,408.991 K in 354.170 K na
zadnje. V državni oskrbi so trgovske akademije v Gradcu, Brnu
(2, češka in nemška), in Lvovu, potem dvorazredni trgovski šoli
v Opavi in Spljitu. Veliko število zasebnih šol, akademij, dvorazrednih šol, pa tudi trgovskih tečajev je pa deležno državne pod
pore. Sploh se dela na to, da se podržavi čim največ trgovskih
šol in je vpostavljen v ta namen vsako leto večji znesek (do
100.000 K). Kranjsko je deležno najmanj podpore — 1000 K za
trgovsko nadaljevalno šolo in 8000 K za dvorazredno trgovsko
šolo.
7. Sk.

Št. 9.

Zavod za pospeševanje obrtnega kredita obstoji od
1. januarja t. 1. v področju c. kr. ministrstva za javna dela.
Zavod ima namen sodelovati pri ustanavljanju obrtnih kreditnih
zadrug in pri njih sklopljenju v višje organizacijske stopnje; izpol
njevati ima pa tudi svojo didaktično nalogo s prirejanjem razno
vrstnih trgovskih tečajev.
i. Sk.
*
V Bosni se je ustanovila akcijska • družba „Vila“ za proiz
vajanje mila. Ustanovna glavnica znaša 300.000 K.
*
Vipavska železnica. Dohodki 1. 1909. so znašali 231.028 K,
izdatki 79.648 K. Ker je znašal razpoložljiv letni dohodek le
70.369 K in se je rabilo za prioritetne zadolžnice 128.177 K, je
morala država prispevati 57.808 K,
7. Sk.
T
Ustanove za trgovske eleve v inozemstvu. Nižjeavstrijska
trgovska in obrtniška zbornica je razpisala iz ustanov Antona
Pfautzerta in Jurija pl. Kalmar dve ustanovi po 4000 K za trgovske
eleve za Tunis, Tripolis ali Maroko. Prošnje je vložiti do 1. no
vembra t. 1. na zbornico, ki pošlje na željo tudi razpis ustanov in
pogoje za podelitev ustanov.
*
Draginja živil postaja od dne do dne neznosnejša. Da je
dragini glavni vzrok agrarna politika naše države, zlasti trgovske
pogodbe s Srbijo in Rumunsko, ki dovoljujejo le majhen kontin
gent uvoza klavne živine, je vedno bolj jasno. K nam meso ne
more prihajati, naši agrarci pa vso najlepšo živino izvažajo na jug.
Dunaj hoče poskušati z argentinskim mesom in se v zadnjem času
vse mogoče poskuša, da se odpomore neznosni draginji. Na Dunaju
so dovolili 50odstotno znižanje za tržne in klavne pristojbine na
sejmih, klavnicah in tržnicah. Vlada je tudi dovolila 50 odstotno
znižanje tovorne pristojbine za klavno živino na vseh državnih
železnicah. Bojkotiranje mesa ne zaleže dosti, kajti mesarji morajo
tudi drago plačevati živino. Edina odpomoč bi bila odprtje mej za
uvoz inozemske živine in zaprtje naših mej zoper izvoz. Toda to
bomo še čakali, kajti pri nas odločuje agrarna politika in ta se ne
bo vdala.

Društvene vesti.
Ugodna prilika! V večjem kraju v Belokrajini se da v
najem jako dobro vpeljana trgovina ter izborno idoča gostilna z
vsem inventarjem in potrebnimi stranskimi prostori, sobami za
tujce. Podjeten najemnik in dobro izurjen trgovec — kajti le na
take se reflektira — bi imel materialno dobro stališče. Reflektantom
daje naše društvo rade volje potrebna pojasnila.
*
Trgovski koledar za leto 1911. Peti letnik tega koledarja,
ki ga izdaja naše društvo, izide koncem tega meseca in častite
člane že danes opozarjamo, da se naroče nanj. Koledar bo imel
kakor njegovi predniki zopet bogato in raznovrstno vsebino, pred
vsem najnovejše zakone, tičoče se trgovine in trgovskega osobja.
Poljudno je obdelan novi sotrudniški zakon, ki vsebuje službeno
razmerje trgovskih in drugih zasebnih uslužbencev, dalje zakon o
delovnem času trgovskih uslužbencev ter o zapiranju trgovin kakor
tudi o delovnem času trafik in njih zapiranju. Vse te stvari so tako
važne, da noben trgovec kakor trgovski uslužbenec ne more izha
jati brez njih, zato jih bo lahko vedno vsakdo s seboj nosil, ako
si naroči „Trgovski koledar za 1. 1911“. Sezite pridno po njem!
Cena 1 K brez poštnine.
*
Etabliranje. Naš član g. Oroslav Jezeršek je prevzel
modno trgovino Karla Recknagel na Mestnem trgu v Ljubljani.
Vrlemu članu želimo obilo sreče.

Št. 9.
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Darila. Gospod Davorin Podlesnik, trgovec v Radečah,
je daroval našemu društvu za neko izkazano mu uslugo K 10.
Istotako je daroval g. F. Budkovič, trgovec v Semiču, K 3.
Gospodoma darovateljema izrekamo najiskrenejšo zahvalo.
*
Čeke so poslali: F. Budkovič, Semič; Ber jak &
Šober, Ljubljana; A. & E. Skab er ne, Ljubljana; Matko Šubic,
Ljubljana; Milan Žnideršič, Matenja vas. Hvala!
*
•j" Umrla sta dolgoletna člana našega društva in sicer 13.
pret. m. g. I. Trček, trg. potnik v Ljubljani, in 30. pret. m.
g. Fran Schantel, trgovec v Ljubljani. Obeh pogrebov se je
udeležil odbor po večji deputaciji. Od g. I. Trčka, ki je volil znatno
glavnico trgovskemu bolniškemu društvu, se je poslovil naš dru
štveni pevski zbor s tem, da mu je zapel dve žalostinki. Vrlima
članoma, katera smo prerano izgubili iz svojih vrst, bodi zemljica
lahka in ohranjen prijazen spomin.

Društveni sestanek. Naše društvo opozarja vse trgovske
sotrudnike, člane in nečlane, na sestanek, ki bo v soboto dne 17. t. m.
ob polu 9. uri zvečer v društvenih prostorih. Na sestanku se bo
razpravljalo o prireditvi učnih tečajev in plesnih večerov v letošnji
zimski seziji. Ta razgovor je jako važen in se nadejamo prav
mnogobrojne udeležbe.
Obisk. Pretečeni mesec je posetil naše društvo gosp. Georgi
T. Pejev, delegat trgovske zbornice v Zofiji. Imenovani si je
ogledal vse naprave našega društva ter se zelo laskavo izrazil o
vzornem poslovanju in napravah društva.
*
Trgovsko računstvo. Odbor slovenskega trgovskega društva
„Merkur“ je v svoji seji dne 6. julija t. 1. sklenil izdati povodom
10letnice svojega obstoja trgovsko računstvo za trorazredne trgovske nadaljevalne šole in enoletne trgovske
tečaje za deklice, ki pa bode tako prirejena, da bode za privatno
vporabo zelo pripravna. Prvi del je že spisan ter predložen c. kr.
ministrstvu za uk in bogočastje.
*
Odlikovanje. Naš vrli someščan veletrgovec gosp. Franc
Omersa iz Kranja, ki je tudi predsednik naše podružnice, je bil
povodom 80 letnice vladarjeve odlikovan z zlatim križcem s krono
za njegove zasluge na humanitarnem polju. Gospod odlikovanec
je v resnici zaslužil največje priznanje. Naše najprisrčnejše čestitke!
*

Darilo. G. Fran Omersa, veletržec v Kranju in predsednik
tamošnje Merkurjeve podružnice, je podaril o priliki odlikovanja
povodom cesarjeve 801etnice zakladu za Trgovski dom znesek 100 K.
Častitemu odlikovancu, ki se je vedno intenzivno zanimal za slo
vensko trgovstvo in napram vsem takim napravam pokazal vedno
radodarne roke, izrekamo tem potom iskreno zahvalo!
*
Izkaz društvene posredovalnice. Sprejme se: 1 kontorist,
3 potniki, 13 pomočnikov mešane stroke, 2 jpomočnika železninske
stroke, 7 pomočnikov manufakturne stroke, 4 pomočniki špecerijske
stroke, 1 blagajničarka, 1 kontoristinja, 3 prodajalke, 13 učencev
in 3 učenke. Službe išče: 3 knjigovodji, 5 kontoristov, 2 poslo
vodja, 3 potniki, 20 pomočnikov mešane stroke, 9 pomočnikov
železnniske stroke, 12 pomočnikov manufakturne stroke, 10 pomoč
nikov špecerijske stroke, 3 pomočniki modne in galanterijske stroke,
7 kontoristinj, 8 blagajničark, 12 prodajalk, 6 učencev in 5 učenk.
Posredovalnica posluje za delodajalce in člane društva popolnoma
brezplačno, za druge pa proti majhni odškodnini.

Književnost.
Zbirka avstrijskih zakonov v slovenskem jeziku. VI.
zvezek. Predpisi o nespornih pravnih stvareh. Uredil
dr. Edvard Volčič, c. kr. dež. sod. svetnik v Rudolfovem. — V
Ljubljani 1910. Izdalo in založilo društvo „Pravnik“. Natisnil A.
Slatnar v Kamniku. V platno vezana knjiga se dobiva po 7 K po
knjigarnah ali pa v Novem mestu pri uredniku. „Slovenski Pravnik“,
oziroma „Mjesečnik Pravničkoga družtva u Zagrebu“ pišeta: S to
sedaj izišlo knjigo smo storili lep korak naprej. Domačemu pravniku
že dobro dene, da ima končno v rokah zakone v jeziku, v katerem
jih sleherni dan upotreblja, v katerem se jih pa nikdar učil ni. Ta
zbirka, obsegajoča — da se na kratko izrazimo — notarski red,
zapuščinski patent in predpise o sodnih depozitih, pa je vrhu tega
tako urejena ter opremljena z odločbami vrhovnega, odnosno uprav
nega sodišča, da je popoln pripomoček za vsakdanjo rabo praktika
in da se vseskozi lahko meri z dotično nemško izdajo v Manzovi
zbirki. Tudi vnanja oblika je odlična in tisk je, če nas oko ne
moti, celo lepši in prikupljivejši, nego je bil v nekaterih prejšnjih
zvezkih te zbirke. Zvezek sestoja pravzaprav iz treh samostojnih
oddelkov, ki so vsak zase paginirani (162 strani, odnosno 359 in
119) in imajo vsak svoj predgovor urednika drja. Volčiča. Če se
premotri celokupni zvezek, mora se priznati, da je bilo treba zanj
mnogo nelahkega, ker podrobnega in preudarnega dela, in narav
nost čuditi se je vztrajnosti in požrtvovalnosti g. deželnosodnega
svetnika drja. Volčiča, ki je na ta način v štirih letih priredil
kar štiri obsežne knjige in pri tem imel še vse skrbi z neprijetno
manipulacijo. Upajmo torej, da ta knjiga ne bo obležala v zalogi,
marveč prišla povsod, kamor spada, v rabo, kakor zasluži. To
upamo tem bolj, ker knjiga ni pisana zgolj za pravnike, temveč je
lahko umljiva vsakemu Slovencu.

Domoljubne slovenske trgovce opozarjamo na

toaletno milo, stearinove
:: in parafinove sveče ::
v Mit dražbi sv. Cirila in Metoda v Ljubljani
katere izdeluje in razpečava

—

J. Pilnaček . .
tovarnar

Kralj. Gradec (Hradec Kralové) Češko.
Podpirajte Družbo sv. Cirila in Metoda in vpeljite
te izdelke v svojih trgovinah.

Potnik

za žganje
se prejme proti proviziji. — Več pove upravništvo.

Gospodarsko in komumno društvo v Lokvi ori Divari
odda v najem svojo

prodajalno z mešanim blagom.
Pogoji pri načelstvu.

SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega
društva v Celju“ in „Slov. trgovskega društva v Mariboru“.
V Ljubljani, dne 15. oktobra 1910.
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Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom**!
Navodila glede penzijskega zavarovanja
privatnih uslužbencev.
Priredil dr. R. Marn.

Odpor proti penzijskemu zavarovanju privatnih
uslužbencev postaja čimdalje večji in danes se že vsak
uslužbenec z majhno plačo boji, da bi se ga pritegnilo
v to zavarovanje. Prispevki so precej veliki in težko
jih občutijo tako delodajalci kakor delojemalci. Društvo
Merkur se je vsled želje in zahteve svojih članov na
stavljencev pred uveljavljenjem zakona zelo potegovalo,
da bi bili vsi trgovski nastavljenci privzeti v to zava
rovanje. Danes je drugega mnenja in z gotovostjo
lahko trdimo, da so vsi člani zadovoljni, da se je za
varovanje omejilo na gotove kategorije uslužbencev.
V zmislu zakona so namreč podvrženi zavarovanju
letaki nastavljenci, ki jim gre uradniški značaj
ali ki opravljajo izključno ali po večini du
ševna dela. Ta kriterij so pa različne oblasti
različno tolmačile in še danes si nismo v vsakem po
sameznem slučaju na jasnem, ali je dotični zavarovanju
podvržen ali ne. Omenili smo že enkrat v listu, da bo
šele judikatura t. j. razsodbe upravnega sodišča, do
gnala in uveljavila načela, ki bodo brezdvomno veljala
za posamezne kategorije nastavljencev.
Letošnje leto so prišli prvi slučaji pred upravno
sodišče, ki je večinoma razsodilo v prid pritožnikov in
proti mnenju deželnih mest za gori omenjeno zavaro
vanje. V kratki notici smo že omenili nekatere razsodbe,
danes izpopolnujemo to in objavljamo razsodbe uprav
nega sodišča iz zadnjega časa. V poštev pridejo raz
sodbe z dne 20. in 27. maja ter 23. septembra 1910.
Te razsodbe so principijalnega pomena in zavaroval
nica kakor tudi upravne oblasti se morajo po njih rav
nati. Iz teh razsodb hočemo vze(j le kategorije trgovskih
nastavljencev, ki niso zavarovanju podvrženi in ki naj
jih delodajalci odglasijo pri zavarovalnici.
Meseca maja je upravno sodišče izreklo, da niso
zavarovanju podvrženi: prodajalci v detajlnih trgo
vinah, komiji, aranžerji izložb, blagajničarke
pri registrirnih blagajnah (Sitzkassierinnen) in vsi na

stavljenci, ki so zaposleni v skladiščih. V zadnjo
skupino spadajo skladiščniki, skladiščni in vzorčni manipulantje, adjustirarji, ekspedijenti, risarji vzorcev itd.,
ako ne vodijo vrhovnega nadzorstva.
Po razsodbah z dne 23. septembra t. 1. niso za
varovanju podvrženi: 1. osebe, ki prodajajo v pro
dajalni , toda sempatja tudi nakupujejo blago za
principala; 2. prodajalci, ki ob odsotnosti principala
rešujejo nujne poštne stvari; 3. prodajalci, ki oskrbu
jejo ekspedicijo blaga in pišejo k temu fakture; 4. pro
dajalci, ki sempatja obiskujejo tudi engros-odjemalce ;
5. prodajalci, ki rešujejo pošto, ki so pri telefonu,
pišejo pisma po nareku in vodijo pomožne knjige
(n. pr. skladiščno knjigo); 6. prodajalci, ki morajo
imeti posebno kvalitetno znanje in ki vpisujejo pro
dajne cene v štraco (prodajalci pri juvelirjih).
Dalje se je razsodilo, da osebe, ki so v pisarnah
in kontorjih zaposlene s stenografiranjem po nareku,
pisanjem tega na čisto, s kopiranjem pisem in prepiso
vanjem konceptov, niso podvržene zavarovanju. (Stroje
pisci, mundanti itd.).
Končno pristavljamo še nekaj navodil, po katerih
naj se trgovci ravnajo. Gori omenjene osebe, od katerih
se že plačuje zavarovalnina, naj se odglasijo in takoj
ustavi plačevanje prispevkov. Ako pa zavarovalnica
obstoji na zavarovanju, tedaj naj se vloži ugovor.
Opomniti moramo, da toliko časa ni treba plačevati
prispevkov za kako osebo, dokler ni zanjo notranje mi
nistrstvo izreklo, da je podvržena zavarovanju. Zava
rovalnica tudi nima nikake pravice naperiti izvršbo ali
eksekucijo proti trgovcem. Ako je ministrstvo odbilo
ugovor in če se je vložila pritožba na upravno sodišče,
se lahko prosi odloga za vplačevanje prispevkov do
rešitve pritožbe.
Glede oseb, o katerih smo zgoraj povedali, da
niso podvržene zavarovanju, za katere so se pa pri
spevki že plačevali, naj se od zavarovalnice zahteva
povračilo plačanih prispevkov in 4odstotne obresti. O
tem še ni razsodb, če je vse vračljivo, pač pa je brez
dvomno, da mora zavarovalnica povrniti one prispevke
brez obresti, ki odpadejo na nastavljence in so se za
te vplačali.
10
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videl, da mnogo besed rabijo mnogi in različni narodi,
se je seveda v prvi vrsti okoristil s temi besedami.
Na ta način je tudi z besednjakom prišel na
pravo pot, toda število besed mu je delalo preglavico.
Enkrat — bil je v 6. ali 7. gimnazijskem razredu —
ko je čital napis „Švejcarskaja“ (gostilna) in potem
„Konditorskaja“ (slaščičarna), ki jih je sicer že mnogo
krat videl, a ni mislil dalje o njih, je končnica —skaja
vzbudila njegovo pozornost, in si je mislil: ali bi ne
bilo mogoče s priponami iz ene besede izvajati več
besed z različnimi pomeni, da bi se ne bilo treba
učiti toliko besed. Začutil je pod seboj trdna tla.
Naloga je rešena, si je mislil, začel je pridno delati v
tem zmislu in obsežni besednjak se je skrčil na prav
pohleven obseg.
V osmi šoli (1. 1878.) je bil jezik gotov. Toda
Mednarodni občevalni jezik esperanto.*)
ni
ga
takoj izdal, ampak ga je še več let spopolnjeval
Spisal Fr. Stupar.
in prenarejal, kakor so mu kazale praktične vaje. Šele
(Konec.)
leta 1887. je izšla prva njegova knjižica z naslovom:
V.
Zanimivo je, kar dr. Zamenhof sam pripoveduje Dro. Esperanto. Lingvo internacia. Antauparolo kaj
(v pismu na Borovka), kaj ga je napotilo, da je pri plena lernolibra. Beseda Esperanto (upajoči) je bila
torej psevdonim avtorjev, toda ime se je prijelo jezika
redil esperanto, in kako ga je sestavljal.
Rojen v Bjelóstoku (3./15. decembra 1859) v in mu je ostalo.
VI.
guberniju Grodno na ruskem Poljskem, je že kot otrok
čutil neprilike raznojezičnosti. V Bjelostoku namreč
Esperanto je imel v začetku težke dni. Nekoliko
prebivajo Rusi, Poljaki, Nemci in Židje, ki so si med poprej je namreč Schleyer izdal svoj volapiik, ki so
seboj neprijatelji. Po vzgoji je bil Zamenhof idealist; se ga ljudje z veliko vnemo poprijeli. Ko so pa videli,
učili so ga, da so si ljudje bratje; a kamor je prišel, da jim ne nudi tega, kar so od njega pričakovali, se
je videl, da nikjer ni ljudi, ampak da so povsod le je prvotna vnema ohladila in pojavila se je velika
Rusi, Poljaki, Nemci in Židje. To ga je bolelo; mislil nezaupnost proti umetnim jezikom, in na posledicah
je o vzrokih ter je prišel do sklepa, da mora razno- te nezaupnosti je trpel esperanto.
V začetku se je esperanto širil skoro edino le v
jezičnost največ biti vzrok neprijateljskemu medseboj
nemu razmerju ljudi, in sklenil je, da se zavzame — Rusiji ; v ostali Evropi je bilo le malo esperantistov.
kadar bo „velik“ — da se vpelje en mednaroden Temu posledica je bila, da je preprosta slovanska
sintaksa vtisnila esperantu svoj pečat, tako da ima
jezik, ki mora biti nevtralen.
Ko je bil še v nižji gimnaziji, so ga mikali stari tudi ona svoj delež pri njem.
Za Rusi so se esperanta poprijeli Francozi, ki
jeziki, a skoro se je prepričal, da za njegov namen
niso porabni, in začel je sanjati o novem, umetnem so mnogo storili za njegovo razširjenje ter so spisali
jeziku. Sestavljal je slovniška pravila z mnogimi be več esperantskih knjig. Francozi so tudi priredili prvi
sednimi oblikami, ki so ga baš vsled svojega bogastva občni esperantski kongres v Bulonju ob morju (Bulogne
strašile in mu jemale pogum. Ko se je pa v petem sur Mer) 1. 1905.
Za Francozi so prišli Angleži, potem Nemci in
razredu začel učiti angleščine, je spoznal, da je obilica
slovniških oblik v raznih jezikih čisto slučajna (zgo drugi narodi, in danes je esperanto razširjen že po
dovinska) in pravzaprav popolnoma nepotrebna, in na vsem svetu.
V Avstriji so se esperanta prvi poprijeli praktični
ta način je prišel na pravo pot, da je končno sestavil
Cehi in ga tudi sedaj najintenzivneje negujejo. Orga
tako preprosto slovnico svojega jezika.
A strašili so ga tudi debeli slovarji drugih jezikov. nizirani so izborno in imajo že 50 esperantskih društev
Nekaj časa se je bavil s sestavljanjem svojevoljno v češki esperantski zvezi.
oblikovanih kratkih besed, toda skoro je spoznal, da
Mogočno sredstvo za pospeševanje esperanta so
bi bile take besede popolnoma neporabne, ker bi se občni esperantski kongresi, ki so se leta 1905. začeli
jih bilo pretežko učiti, in sklenil je, da bodi besedno v Bulonju ob morju na Francoskem in se sedaj na
gradivo za njegov jezik romansko-germansko. Ker je daljujejo vsako leto v drugi državi. Drugi občni
*) V številki 9. naj se na strani 107 v zadnjem stavku glasi esperantski kongres je bil v Ženevi v Švici, tretji v
Kambridžu (Cambridge) na Angleškem, četrti v Dražmesto „pomoč“ „premoč“.

Pojasnila, ki jih zahteva zavarovalnica, je da
jati le od onih nastavljencev, ki so zavarovanju pod
vrženi, od drugih ne. Vabilom, bodisi od zavarovalnice
ali od političnih oblasti v teh zadevah, se je odzvati.
Glede oseb, ki so brezdvomno podvržene zava
rovanju, obstoji zglaševalna dolžnost in jih je
takoj pri vstopu v službo priglasiti zavarovalnici.
Objavili smo s tem najvažnejše stvari, o katerih
je zdaj popolnoma jasno, da se ne bodo več vsaj v
najbližji bodočnosti spremenile. Trgovci, kakor nastav
ljena naj se v lastnem interesu ravnajo po teh navo
dilih. Če bi jim pa ne bilo v posameznih slučajih kaj
jasnega, naj se po informacije obrnejo na trgovsko
društvo Merkur.
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danah na Saksonskem in peti v Barceloni na Španskem.
Letošnji (1910) občni esperantski kongres je bil v Vešingtonu (Washington) v Združenih državah Sev. Amerike.
Teh kongresov se udeležujejo esperantisti iz vseh
delov sveta ter se posvetujejo in sklepajo o važnih
vprašanjih, zadevajočih esperanto. Važnost teh kongresov
so začele spoznavati tudi vlade ter se jih vedno bolj
udeležujejo, in sicer oficielno po svojih zastopnikih.

VIL
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Da je esperanto za svojo nalogo sposoben, kaže
lepa esperantska književnost, obsegajoča raznovrstna
dete raznih strok, in sicer leposlovja, znanstva in
praktičnih strok. Poleg izvirnih del ima esperanto
mnogo prevodov iz svetovne literature, n. pr. Homerovo
Ilijado, Virgilijevo Eneido, Shakespearovega Hamleta,
Julija Cezarja in Makbeta, Goethejevo Ifigenijo na
Tavridi, Schillerjevega Viljema Tete in Razbojnike,
Leibnizovo Monadologijo, Gogoljevega Revizorja,
Boleslava Prusa Faraona itd., itd. Tudi sveto pismo
se prevaja; stari zakon prevaja avtor esperanta sam.

Pospeševanje in napredovanje esperanta se kaže
v dveh smerih: v narodni in v stanovski. Zamenhofova
VIII.
učna knjiga „Fundamente de Esperanto“ je prirejena
V svojem dosedanjem razvoju in v dosedanjih
skupno za pet narodov: za Francoze, Angleže, Nemce,
pojavih je esperanto dokazal življensko moč in poRuse in Poljake. Ko se je esperanto začel širiti, so se
rabnost ter vedno bolj prodira in si dete pot v živ
začele pojavljati številne in raznovrstne učne knjige v
ljenje. Počasi so ga sicer začeli vpoštevati, a vpoštenarodnih jezikih. To je privajate esperantu vedno
vajo ga vedno bolj. Po več krajih so ga že vpeljali
novih privržencev, ki so se začeli združevati v krožkih,
v šole: v trgovske, srednje in višje, in celo v ljudske
društvih, družbah in zvezah. Ta organizacija je zahte
šole, in 1. 1908. so v Parizu nekemu medicincu do
vala posebnih glasil, in začeli so izhajati mnogi ča
volili esperantsko doktorsko disertacijo, ki je imela
sopisi v esperantu in v narodnih jezikih, obveščujoči
izboren uspeh.
o domačem in svetovnem esperantskem gibanju.
Na mednarodnih zborovanjih si je esperanto tudi
Komaj je esperanto prekoračil meje domače de že pridobil enakopravnost s svetovnimi (narodnimi)
žele, je že pokazal velikanski pomen, ki ga ima v jeziki. Na mednarodnem zdravniškem kongresu v Bumednarodnem občevanju, bodisi v splošnih občevalnih dapešti 1. 1909. je bil namreč tudi esperanto priznan
odnošajih, v znanstvu sploh, ali v posebnih podvzetjih, za razpravni jezik. Enako so pri reševanju tudi že
oziroma pri posameznih stanovih. Zato so se kmalu drugih mednarodnih vprašanj esperantu priznali enako
začeli družiti ljudje raznih narodnosti, ki imajo v živ pravnost z drugimi priznanimi jeziki. Največji pomen
ljenju enake namere. Znanstveniki so si ustanovili svoje je pa dal esperantu letošnji (1910) mednarodni kato
glasilo „Internacia Scienca Revuo“, zdravniki „Voco de liški kongres v Parizu, kjer je bil esperanto izključni
Kuracistoj“, šolniki „Internacia Pedagogia Revuo“, zborovalni jezik in se je izborno obnesel.
dijaki „Juna Esperantiste“ in „Studento“, katoliki
Kot kuriozum bodi povedano, da so se esperanta
„Espero Katolika“, juristi so si za svoje glasite izbrali v praktičnem življenju poprijeli celo zločinci. Tatovi
leposlovni list „La Revuo“ itd.
so spoznali njegovo porabnost in so se hitro z njo
Umevno je, da se tudi v esperantu — kakor v okoristili. Osnovala se je mednarodna družba hotel
vsakem drugem jeziku — v znanstvu kakor tudi v skih tatov, obstoječa iz 587 udov iz 32 dežel. Dva
raznih podjetjih rabijo posebni izrazi, oziroma izrazi tovariša te družbe sta se v vozu podzemeljske želez
z določenim pomenom za gotove reči in dejanja v nice v Londonu brezskrbno v esperantu pogovarjate
dotični panogi, ki se sicer v življenju redkeje rabijo. o svojih zadevah. V istem vozu se je obenem peljal
Take izraze (termine) so v esperantu začeli zbirati že londonski policaj, ki je bil tudi esperantist in je tako
pred več časa, in danes imamo že lepe zbirke, n. pr. lepo izvedel za skrivališče tatov. Policija si je ogledate
Anatomia vortaro, Matematika terminaro kaj kresto- to gnezdo in je dobite v njem več ukradenih reči,
matio, Muzika terminaro, Marista terminaro itd. Juristi med njimi tudi dragulje, vredne 61.000 mark, ki so
pripravljajo pravno terminologijo in klub čeških na bile meseca septembra 1908 ukradene nekemu Nemcu.
takarjev esperantistov v Pragi sestavlja „kuhinjsko“ Policija je zasegla tudi vso esperantski pisano kore
terminologijo.
spondenco tatinske družbe.
Kamor pogledamo, povsod vidimo živahno delo
Zanimanje za esperanto narašča tudi v trgovskem
vanje v prilog esperantu: propagando za razširjenje stanu. Vedno bolj pogosto se dogaja, da velike tvrdke
jezika, pa tudi ustaljevanje in pritegovanje esperanta izdajajo svoje cenike tudi v esperantskem jeziku. Sicer
življenskim zahtevam. Na milijone privržencev ima se pa temu nihče ne bo čudil, kdor pomisli samo na
esperanto dandanes, ki mu pripravljajo pot do od- težkoče in stroške pri mednarodnem trgovskem dopi
menjene službe, ki jo prej ali slej zavzame, da namreč sovanju. Dočim morajo velike, svetovne tvrdke raznopostane mednarodni občevalni jezik.
jezične korespondente drago plačevati, bi po vpeljavi
10*
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esperanta to delo lahko opravljal vsak trgovski sotrudnik. Da do tega pride, je gotovo, kdaj pa se zgodi,
je odvisno od razsodnosti prizadetih krogov.
Upajmo, da skoro pride čas, ko esperanto za
vzame ono mesto v mednarodnem občevanju, ki ga
po svoji preprostosti, lahkoti in porabnosti zasluži*).

Referat „Narodnogospodarskega
društva v Pragi“.
(Na I. slovanskem narodnogospodarskem kongresu v Ljubljani referiral predsednik dr. K. Chudoba. Sestavil tajnik F. K- Vožick$.

katerega zna v danem slučaju položiti na tehtnico
proti drugim velesilam. Na ta način je zavzela Nem
čija celi Balkan in potisnila od tod nekdaj cvetočo
trgovinsko zvezo avstrijsko takorekoč popolnoma. Naš
izvoz na Balkan leto za letom pada, nasprotno pa
izvoz Nemčije očitno rase. L. 1908 je izvozila AvstroOgrska na Bolgarsko za 224 mil. K blaga, na Srbsko
za 313 mil. K. Nemčija štiri do petkrat več.
Povprečne letno razmerje izvoza Avstrije in Nem
čije je približno sledeče:
Avstrija
za mil. K (1906)

Nemčija
za mil. Mk (1907)

na Angleško . . .
230
1070
v Argentinijo . . .
0
170
Če stopimo višje nad svoje domače prepire in
v Belgijo....................
26
355
slovanske skrbi in se ozremo po širokem svetovnem
382
na Francosko . . .
76
obzorju, ne moremo prezreti enega važnega spoznanja:
na Laško ....................
230
211
da je dosedanje bojišče popolnoma izprev Nizozemje....
443
31
menilo svoje lice. Evropska in izvenevropska di
na Rusko ....
80
557
plomacija se poslužuje že druge taktike, druge vojske,
vZed. države severoam.
70
636
drugega orožja, da bi pridobila nove kraje.
Te številke govore za cele knjige. Kažejo nam,
Dosedanji militarizem grozi le še v velikih šte
kakšen
vpliv dobiva v svetu Nemčija, ona pred 60 do
vilkah proračunov in ostaja vedno le v zalogi za slučaj,
70
leti
še
slaba in brezpomembna Nemčija. Sega po
ko bi bilo najhuje. Zato se mu tudi pravi „oboroženi
svetovnem
trgovskem gospodstvu in s tem tudi narašča
mir“.
Predvsem deluje gospodarska politika. Države si njen politični vpliv. Njena velika gospodarska sila se
zagotavljajo s trgovskimi pogodbami razne ugodnosti, vali čez naše kraje, čez celo Avstrijo, na Balkan in na
ali pa zapirajo svoje meje tujemu blagu in skušajo s Laško. Preplavlja s svojim blagom Rusijo, Anglijo,
tem pridobiti vpliv v manjših deželah. Nemčija, An Francijo in Avstrijo (650 mil. Mk) in mi povsod pred
glija, Francija podpirajo s svojimi konzulati, s trgov njo — svojo zaveznico — stopamo nazaj. Nemčija
sko izurjenim uradništvom svoj lastni izvoz in skušajo strogo čuva svoje meje proti našemu blagu — edino
zavzeti predvsem krajevne trge, dovoljujejo premije na naš les, ki ga na Nemškem primanjkuje, se v večji
izvoženo blago in omogočajo s tem polagoma prodi meri izvaža tjakaj. Izganja pa avstrijske (češke) poda
nike iz države.
ranje svojih podanikov v izbrane dežele.
V vsem tem je dobro preračunjen načrt: oslabiti
Znanost in militarizem služita temu zavzemanju
tujih ozemelj. Posebno Nemčija se odlikuje v tej smeri svoje sosede finančno in potem jih — obvladati. Te
in vidimo izdatne uspehe njenega stremljenja na dalj nevarnosti nemške kapacitete niti ne taje. Znani so
njem in bližnjem jugu. Kot predstraže se podajajo izreki kakor nemškega profesorja dr. Wirtha iz Monanemški učenjaki na raziskovalna potovanja. Njih poto kovega: „Mi Nemci smo narod gospodov in potrebu
pisi so temeljite slike krajevnega terena v družabnem, jemo hlapčevskih plemen — hercegovski Srbi morajo
trgovinskem in industrialnem oziru. Za znanstveniki biti poteptani in potem bodo uklonjeni tudi drugi
gredo diplomatični in vladarski obiski in tem slede Slovani.“ To je izrek znanstvenika in nanj pride od
vojaški inštruktorji (glej Japonsko, Turčijo itd.). In ko govor preudarnega državnika, ki je dejal londonskemu
so tla pripravljena, prihajajo trgovski potniki in z njimi dopisniku „Nov. Vremena“ : „Stojimo pred žalostno
nemški kapital. Banke vplivno posegajo, kjer je tega neizogibnostjo obvladati Čehe.“ Tako daleč je torej že
treba. Grade se železnice in podjetja, jemljejo se v za prišel grabežljivi nemški trgovinski duh.
In to ni samo grožnja brez podlage, tla so že v
stavo carine. Diplomacija posreduje prijateljsko — kjer
je treba, tudi osorno — v teh dobro preračunjenih resnici pripravljena: nemški vpliv na Balkanu se ne
trgovinskih stikih. Počasi sfere interesov v tuji deželi da utajiti. Poznanjski Poljaki so izdani hakatizmu
rasejo, naseljujejo se cele kolonije. Nemška diploma (umetnemu odkupovanju zemljišč) na milost in ne
cija ima v rokah militarizem, carino, denarstvo, trgo milost. Avstrijski Poljaki pa ne vidijo nevarnosti in
vino in industrijo, cel trg in s tem tudi veliki vpliv, stoje v nemškovladnem taboru in njih trgovina in in
dustrija je v rokah tujcev in Židov.
*) Opozarjamo slovenske esperantiste, da je izšla slovenska
Na Češkem je železni krog tovaren privandranih
esperantska slovnica že v drugem natisu in se dobiva v vseh knji
nemških fabrikantov zavzel najprej samo sever češke
garnah.
Ured.
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dežele, pa se vedno bolj bliža v središče dežele. Nem
ške rudarske in železarske družbe so zavzele Berounsko, Kladensko, Dušnike (1 uro od Prage). Boleslavsko
je zavzeto, pripravljajo se na regulirano Povltavje in
Polabje, pritiskajo na Prago in stojimo pred grozečo
perspektivo, da kmalu ne bo čisto češkega ozemlja več.
Rusija je zapletena po krivdi tuje diplomacije v
notranje homatije in oslabljena vsled japonske vojne.
Tudi ona si ne more pomagati. Slovaško je revno in
vzdihuje pod jarmom madjarizacije. Dolenjeavstrijska
češka manjšina je izdana na milost in nemilost de
želnim germanizacijskim zakonom in je gospodarsko
odvisna od Dunaja.
Tako je sodobno stanje Slovanov na zemljevidu
Evrope. Nemški pritisk na vzhod in jug nas grozi za
daviti druzega za drugim, če se ne postavimo na noge.
S kakšnimi orožji naj se branimo? Nikakor se ne bomo
postavili v bran z morilnim orožjem, mi smo slovan
sko miroljubno pleme in hočemo svobodnega razvoja.
Na političnem polju imamo mogočnejše tekmece v
državnih oblikah, in zato tu le počasi dosezamo uspehe,
in še ti so pogosto minljivi. Našo znanost tudi skuša
prevpiti nemška statistika, ki se ne sramuje niti za
vijanja dejstev in številk.
Učiti se moramo od svojih nasprotnikov in rabiti
ista orožja kakor oni — gospodarska orožja. In če
nismo kot posamezniki dosti močni, združimo se v
svrho uspehov na gospodarskem polju.
Od Kollärja, pevca „Slävy dcere“, nismo v slo
vanski vzajemnosti mnogo napredovali. Tako kakor
takrat se še danes omejuje naša zveza z ostalimi Slo
vani na izraze simpatij semtertja in torej so naše zveze
bolj idealnega nego praktičnega značaja, kakor je to
sploh slovanskemu plemenu prisojeno. Čisto drugače
bi si predstavljal slične zveze Anglež, žid ali pripadnik
drugega praktičnega plemena. Mi hočemo danes, ko
so se že drugi narodi, n. pr. Nemci, združili v ne
samo političnih, temveč tudi gospodarskih oblikah,
slediti temu vzgledu in dati svojemu stremljenju tudi
bolj praktično smer.
Tu je predvsem potrebno troje:
1. Vzajemno spoznati življenje in potrebe posa
meznih slovanskih narodov.
2. Po tem spoznanju vpeljati direktne trgovske
zveze med posameznimi narodi tako, da bi en narod
od drugega pokrival svoje potrebščine brez pomoči
tujca.
3. Dati temu prizadevanju potrebno finančno
podlago.
Ne da se tajiti, da so posamezniki pri nas v na
rodopisnem oziru storili mnogo, toda za gospodarsko
sodelovanje ta poznanja pomenijo malo, kajti nam bi
bilo treba vedeti: kakšne kroje ta ali oni narod nosi,
kje stanuje, kako živi, kakšne navade ima, dalje
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kaj prideluje in izdeluje, kakšne posebnosti se kažejo
v njegovi izurjenosti itd. Kratkomalo kaj bi mi potre
bovali od drugih in kaj oni od nas. Bolgarija in Srbija
bi n. pr. lahko pošiljala na Češko: papriko, riž, suha
čreva, mast, sir, „kaškana“, kavijar „Vidin“, ovčje kože
za rokovičarje, rožno olje, rožno svileno blago za
bluze, preproge, volno za suknarje itd., treba je le
najti tukaj vire za nakup in za prodajo.
Čehi bi pa lahko izvažali na Balkan : tekstilno
blago, vse blagove, gumbe, robo iz kosti in biserne
matice, bombaževino in prejo, steklo in steklarske iz
delke, prekajene izdelke, moko, sladkor, margarin, drože,
testenine itd.
Čehi na Poljsko in Rusko: umetniško keramiko,
figurice, lahko, nebarvano češko steklo (Harrach), igrače,
pletene gumbe, gumbe iz biserne matice, iz kokosa,
gumbe za manšete, mehanične, zemljemerske aparate,
blago za kravate, trakove, angleško blago po 3 m, do
pisnice, britve, nože, pirotehnične potrebščine, etikete
za papirne bombonijere, za reliefne parfumerije, poljske
molitvene knjižice, devocionalije, galanterijsko blago,
grobi, nepozlačeni porcelan, kose, kreme za čevlje,'
plombe za pošiljatve. Nasprotno se nam ponuja : uralski
asbest, jajčnokrompirjevi zdrob itd.
Sicer so posamezniki, industrialci in trgovci na
tihem začenjali zveze, toda narod v svoji celoti o na
rodu in njegovih potrebah ni mnogo vedel. V poli
tičnem oziru zaradi različnosti interesov nismo daleč
prišli, nov dokaz, da politično merilo ni vedno prilago
đeno resničnim potrebam. Malo dalje smo prišli v
kulturnih in literarnih zvezah. Zajemali smo iz velikih
del Tolstega, Sienkiewicza in drugih, in to je bil stu
denec, iz katerega je lahko Slovan napajal Slovana
tu so bile tudi trgovske zveze naših knjigarnarjev, pri
katerih niso slabo opravili.
Toda na praktičnem potu smo se redko srečavali.
Dolgih kilometrov železnih cest nismo veliko prepoto
vali, med našimi in jugoslovanskimi komptoarji je bilo
izmenjanih malo dopisov in računov, in komaj smo
vedeli, da je tudi telegraf in telefon namenjen vza
jemnim službam.
Medtem, ko smo se mi Hejslovani veselili, „da
naš narod žije“, je praktični Nemec zbiral plodove
tega našega življenja. Zavzel je s svojo trgovino in
industrijo nepregledne kraje slovanske Rusije; zgrabil
je Poljsko in je iz ruske Poljske počasi pregnal fran
cosko industrijo. Na Balkan ima sicer pot čez „slo
vansko in Slovanom prijazno Avstrijo“, toda potisnil
jih je od tod in zalaga Turke ter balkanske Slovane.
Slovani na jugu — Slovani na severu — Slovani
na vzhodu, vsi se oblačijo v nemške blagove, vsi or
jejo, kopljejo, kujejo, šivajo z nemškimi stroji in rabijo'
nemške potrebščine.
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Tu je torej treba začeti z delom za politično sa
mopomoč Slovanov, zbirati material in spoznati go
spodarsko pripravljenost in izdelke od naroda do naroda.
To je mogoče z izdelovanjem statistike izdelovanja in
trgovine, z razstavljanjem vzorcev izdelkov, omogo
čanjem nakupa in prodaje, ustanavljanjem skladišč za
vzorce ter skupnih trgov.
(Dalje prih.)

Karteli in trgovina.
Spisal Rudolf Šega.
(Dalje.)

I. Ponujalni karteli.

1. Kondicijski karteli.
Podjetniki gotove industrijske stroke se dogovore,
da se bodo pri prodajanju svojega blaga držali gotovih
prodajnih pogojev. V to svrho sklenejo med seboj po
godbo. V tej pogodbi navadno določijo, koliko kredita
in kako ga bodo dovoljevali svojim odjemalcem, pod
katerimi pogoji morajo odjemalci plačevati, koliko bodo
dovoljevali rabata, kako bodo zaračunjevali pošiljatve
vzorcev itd. Če pride pri takih kondicijskih kartelih le
malo članov vpoštev in če ti s svojimi izdelki obvladajo
trg, tedaj je pač mogoče, da se drže dogovorjenih po
gojev. Če pa število članov narašča, in če se kartel
sklene v stroki, kjer je izven kartela se nahajajoča
konkurenca velika, tedaj se navadno dogovorjenih po
gojev navzlic visokim kaznim ne drže. Nemogoče je
tudi kontrolirati, če se posamezni podjetnik drži do
govorjenih pogojev. Vsaj je toliko sredstev in potov,
po katerih se določilom pogodbe izogne, oziroma se
sploh nanje ne ozira, ne da bi to izvedeli ostali člani
kartela. Če se pa vseeno izve to ali ono kršenje kar
telnih določil, tedaj se mnogokrat izplača, plačati visoko
kazen, ker se ima vsled ponovnega kršenja določil več
dobička nego pač znaša kazen. Kondicijske kartele
sklenejo predvsem v takih obrtih, pri katerih ožja zveza
sploh ni ali pa še ni mogoča — pri katerih se mora
pa vendar nastopiti zoper konkurenco. Ta rahla kartelna
zveza je mnogokrat sploh prvi poskus združiti podjetja
ene in iste vrste.
Kot vzgled kondicijskega kartela nam lahko služi
dogovor budipeštanskih in ogrskih provinčnih mlinov
iz 1. 1888. Ta dogovor se nanaša na enotno številčno
označevanje vrst moke, na dobavne pogoje, na pogoje
za vračevanje praznih vreč itd.
2. Cenovni karteli.
Kakor hitro je pa mogoče enotno in obvezno za
večje število prodajalcev določiti razven dobavnih po
gojev tudi ceno blagu, ki se producira, ali prodaja,
tedaj se sklene višjo obliko kartelne zveze, namreč ce
novni kartel. Obvezni dogovori glede cen se do zdaj
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najrajše sklepajo. Sklepajo se ravnotako kakor kondi
cijski karteli. Del producentov ali trgovcev ene stroke,
ki bolj ali manj izključno prevladuje gotov tržni okoliš,
se zedini v pogodbi, da ne bo prodajal svojih izdelkov
pod določeno ceno. Zveza določi za gotov čas mini
malne cene, pod katerimi se ne sme prodajati, ali pa
določa za različne vrste in kvalitete blaga od časa do
časa gotove prodajne cene. Ravno to določevanje cen
je vsled raznovrstnosti izdelanega blaga zelo težko in
povzroča vedno in vedno diference, vsled katerih se
marsikaterikrat cenovni dogovor razbije.
Da se natančno seznanimo s cenovnim kartelom,
si hočemo ogledati cenovni kartel, katerega so sklenili
izdelovatelji tapet in ki se imenuje „Verein deutscher
Tapetenfabrikanten“ v Chemnitzu. Namen društva je
pospeševati in povzdigniti nemško tapetno industrijo
in pa trgovino s tapetami. Član društva more biti vsak
fabrikant tapet, ki stanuje v Nemčiji ali pav AvstroOgrški. Člani morejo tudi biti trgovske družbe,
družbe z omejeno zavezo, komanditne družbe, akcijske
družbe in enake korporacije. Članarina in pa volilna
pravica vsakega posameznega člana se ravna po viso
kosti njegovega obrata in sicer:

letnina :
letni promet:
100 mark
do 100.000 mark
od 100.000— 250.000 mark 200 „
500 „
od 250.000— 500.000 „
750 „
od 500.000— 750.000 „
od 750.000—1,000.000 „ 1000 „

štev. glasov
1 glas
2 glasa
3 glase
4
5 glasov,

in tako dalje za vsakih 250.000 mark letnega prometa
250 mark letnine in en glas več. Merodajen za vsakega
člana je promet v zadnjem poslovnem letu.
Na čelu zveze stoji načelstvo, katero voli društ
veni občni zbor. Ta se vrši vsako leto in sicer v zad
njem četrtletju, če mogoče v drugi polovici meseca
oktobra.
Dolžnosti članov obstojajo v tem, da se drže
določenih minimalnih cen, nadalje določil glede pro
dajanja in pa, da ne prodajajo trgovcem, katerim se
vsled društvenega sklepa ne sme prodajati.
Splošna društvena določila o minimalnih cenah
določajo, da so določene cene najnižje, za katere smejo
člani svoje blago ponujati in prodajati.
Določila o prodajanju in rabatu niso značilna za
cenovne dogovore, temveč so prevzeta od kondicijskih
kartelov. Naglašati moramo, da smejo društveni člani
samo tistim trgovcem svoje izdelke prodajati, ki so se
zavezali, da se bodo držali društvenih določil glede
nadaljne prodaje tapet.
Ta določila določujejo
trgovcem minimalne prodajne cene in prodajne pogoje.
Če se trgovec podvrže tem določilom in če se razventega zaveže, da bo kupoval le od društvenih članov
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ali pa od tistih inozemskih fabrik, ki ne prodajajo pod
cenami in prodajnimi pogoji društva, in da ne bo pro
dajal od društva izključenim trgovcem, tedaj dobiva
natančno določene premije, ki se ravnajo po velikosti
njegovega prometa. Načelstvo more skleniti, da kartelirani podjetniki gotovim trgovcem tudi tedaj ne smejo
prodajati, če so se ti podvrgli tem določilom društva.
Posledica tega je, da ne sme noben društveni član 'in
noben trgovec, ki se je podvrgel društvenim določilom,
od dneva, ko mu je načelstvo ta sklep sporočilo, ozi
roma ko je sploh za ta sklep zvedel, tem trgovcem
blaga dobavljati ali ponujati ali vzorce pošiljati. Ta
prepoved traja toliko časa, dokler načelstvo ne prekliče
svojega sklepa. Vsak član je obvezan ravnati se po tem
sklepu, četudi ga smatra za nepravičnega. (Dalje prih.)

Iz trgovske prakse.
Trgovska naznanila.
Velike važnosti za trgovca je, da so mu vsak čas znane
trgovske razmere in spremembe na trgu. V starem in srednjem
veku je bilo to mogoče le po ustnih ali pisanih sporočilih, z iz
najdbo tiska pa se je tudi v tem oziru izvršil važen preobrat.
Kajpada je šel roko v roki z razvojem trgovstva sploh. Od trgov
skih naznanil so posebne važnosti : ceniki, tržna poročila in časopisi.

Ceniki so tiskovine, ki vsebujejo sestavo blagovnih cen na
gotovem kraju in ki se vpošiljajo trgovcem, da se pouče iz njih
in se morejo pri naročbi blaga primerno ravnati. Razločujemo
uradne in zasebne cenike. Prve sestavljajo zapriseženi posredovalci
in jih razpošiljajo navadno vsak teden enkrat, druge pa izdajajo
trgovci sami in sicer od časa do časa. Ti ceniki imajo tudi namen,
pridobiti si novih naročnikov in pa stare naročnike privesti do
novih naročil. Zasebni ceniki imajo navedene navadno tudi plačilne
in dostavljalne pogoje, opazke glede voznine itd., na pr. „franko
kolodvor“, t. j. da trpi prodajalec do kolodvora vse stroške. Iz
primerjanja cenikov raznih tvrdk se bo trgovec vedel pri naročilu
ravnati.
Tržna poročila niso nič drugega kot bolj obširni ceniki.
Sestavljajo jih navadno komisionarji. Razen cen in pogojev nam
naznanjajo tudi stanje trga t. j. vpraševanje po blagu in množino
razpoložljivega blaga, kakšna bo žetev, dovoz, uspeh prodaj itd.
Tudi tržna poročila so navadno tiskana, le v slučaju da so name
njena za manjši krog interesentov, se jih pomnoži na drug način.
Važnost časopisja za trgovska naznanila, je jasna. Seveda
pridejo predvsem v poštev dnevniki, ki nas pod stalnimi rubrikami
za trgovstvo obveščajo o najnovejših pojavih na svetovnem trgu.
Dober trgovec bo pazno zasledoval vse te dogodke in po kratki
praksi si bo lahko napravil jasno sliko o vplivih na tržne cene.
Velike važnosti je pa seveda tudi strokovno časopisje, saj to je
vendar namenjeno interesom posebnega stanu.
K naznanilom so prištevati tudi inserati, ki opozarjajo kupovalca na prodajalca in so prav uspešno sredstvo za konkurenco.
Dober inserat je mnogo vreden; ne vsebuje naj kričeče reklame.
Posebni inseratni uradi se bavijo zdaj s sestavljanjem inseratov,
za kar dobe od časnikov primeren popust.
J. Skalar.

Slovensko trgovsko in obrtno društvo
v Mariboru.
VI. odborova seja dne 4. vinotoka. Navzoči: gg. dr. Pipuš, Jagodič, Berdajs, Weixl, Vezjak, Jančič, Ilich,
S umen jak. G. predsednik otvori sejo, zapisnik se prečita in
odobri. G. Weixl poroča, da se je društvu dovolila mala dvorana
v Narodnem domu za plesne vaje, ki se bodo pričele 15. t. m. in
sicer dvakrat na teden. Za vodjo plesnih vaj se naprosi g. Weixl.
Gg. Šumenjak in Weixl stavita predlog, da se društvo pritoži pri
gremiju zaradi zapostavljanja njih učencev od strani učiteljev v
trgovski šoli ter ščuvanja nemških učencev nasproti slovenskim.
Odbor sprejme ta predlog ter naprosi g. predsednika, da to pritožbo
nemudoma sestavi. G. Jagodič predlaga, da bi se kolikor mogoče
hitro začelo delati za ustanovitev zavetišča za trgovske in obrtne
vajence, kar je nujno potrebno. G. predsednik poudarja, da je treba
k temu denarne pomoči, ki se jo mora pa še naprositi. Nadalje
opomni, da mora odbor do prihodnje seje sestaviti imenik vseh v
Mariboru se nahajajočih slov. trgovskih in obrtnih učencev.
G. Berdajs opomni, da bi tudi letos zopet kazalo prirediti
trgovski tečaj kakor lani. Predlog se sprejme s pogojem, da se
oglasi za to zadostno število obiskovalcev.
G. Weixl pravi, da se slov. občinstvo kljub temu, da je
društvo tudi obrtno, premalo briga za društvo ter prosi gg. odbor
nike obrtnega stanu, da kolikor mogoče skrbijo za pristop obrtnikov
k društvu. Nadalje poroča, da sta k društvu pristopila gg. Janez
Lorber, trgovec pri Sv. Ropertu v Slov. gor., in Rudolf Dergan,
trgovec v Ribnici na Pohorju.
*
Trgovski tečaj. Opozarjamo vse gospode in gospodične,
ki se hočejo udeležiti trgovskega tečaja v Mariboru, da se oglasijo
najkasneje do 30. t. m. pri gg. Berdajsu ali Weixlu.
*
Plesne vaje Slov. trg. in obrtnega društva v Mariboru se
pričenjajo 15. t. m. v mali dvorani Narodnega doma ter stane pri
stojbina za celi tečaj K 6. — Opozarjamo na to prireditev tudi
gg. trgovce in obrtnike na deželi. Oglase sprejme g. Weixl, trgovec
v Mariboru.

Raznoterosti.
Mednarodni kongres za trgovsko izobrazbo. Dne 12.,
13. in 14. septembra 1.1. se je vršil na Dunaju mednarodni kongres
za trgovsko izobrazbo. Zastopane so bile poleg naše države še
Belgija, Brunšvik, Kina, Francoska, Grška, Holandska, Italija,
Japonska, Luksemburg, Mehika, Norvegija, Paragvaj, Portugalska,
Pruska, Rumunija, Rusija, Svedija, Švica, Španska, Turčija in
Združene države severoameriške. Kongres je otvoril nadvojvoda
Leopold Salvator in pozdravilne govore sta imela naučni in trgovski
minister. Radi obsežnosti hočemo priobčiti samo splošni pregled
tega kongresa in važnejše sklepe.
S kongresom je bila združena tudi razstava učnih sredstev
in pripomočkov za komercialne zavode, ki je pokazala, na kako
visoki stopnji razvoja stoji ta stroka v Avstriji. Še pred nekaj de
setletji so obstojale velike pomanjkljivosti v tem oziru.
O priliki kongresa je izšla tudi važna publikacija o komer
cialni izobrazbi evropskih in izvenevropskih držav, ki sta jo izdala
dr. Fr. Dlabač in dr. J. Žolger.
Kar se tiče poročil na kongresu, so obsegala v svoji bogati
raznoličnosti skoro vse široko polje komercialnih disciplin, poleg
tega pa tudi vprašanja velikega pomena za gospodarski in socialni
razvoj in izboljšanje trgovskega stanu vobče. Kot posebno okolnost
moramo poudarjati, da so v debato posegali ne samo poročevalci,
ampak velikokrat trgovci sami, ki so izražali svoje mnenje o vzgo-

Stran 124.

SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.

jevanju trgovskega naraščaja ter dali veščakom na šolskem polju
prav primerne praktične nasvete.
Dr. Stegemann iz Brunšvika je predaval „o sredstvih,
kako bi se vzbudilo zanimanje za tuje dežele“ in je dokazoval, da
je sedanja metoda učenja tujih jezikov zastarela. Z njegovimi
predlogi: poučna potovanja v inozemstvo, predavanja uglednih
veščakov iz inozemstva, uvedbo nazornega nauka o gospodarskem
življenju raznih držav, se bo pečal poseben odbor. Bivši minister
prof. dr. A. Braf je imel predavanje „o stališču politične ekono
mije na trgovskih šolah.“ Ravnatelj Castelnuovo in prof. Leitner
(Berlin) sta referirala „o stanju trgovskih ved na trgovskih visokih
šolah", „o državnem nadzorstvu javnih in zasebnih trgovskih šol"
pa ravnatelj Polaczek (Kristijanija) in deželni šolski nadzornik
Ottel. Zanimivi so bili tudi referati dr. Hassaka (Gradec), A. Katoha (Jokahama) in dr. Rezabeka (Praga) „o zameni učil za pouk
v blagovni vedi.“
Nadaljna predavanja so imeli glavni nadzornik Junod, ki je
predaval o uspehih dosedanjih mednarodnih gospodarskih tečajev,
potem ravnatelj dr. Rossi (Bellinzona) in dr. Schlack (Budimpešta)
„o trgovski šoli kot strokovni šoli in moderni šoli za splošno izo
brazbo“. Posebno je zanimalo predavanje prof. Neurata, ki je pred
lagal, naj se uvede druga vrsta trgovske šole, ki naj bi izobraževala
učence v samostojne trgovce. Današnje trgovske šole nam dajejo
večinoma le trgovske in industrijske uradnike, ne pa trgovcev s
trgovskim duhom.
Zadnji dan kongresa je predaval deželni poslanec Spitzer
„o ženi v trgovski praksi in njeni strokovni predizobrazbi." Pridnost
in točnost, ti dve lepi lastnosti žensk, jih vsposabljate zelo za so
delovanje na tem polju. Seveda je velik vzrok tudi dejstvo, da je
ta moč zelo po ceni. Soreferentinja gdč. Schwimmer (Budimpešta)
je poudarjala, da ne nastopajo ženske sedaj samo v trgovstvu
ampak na vseh poljih, g. Blick pa, da so v Holandiji ženske že v
XV. in XVI. stoletju sklepale prav važne kupčije. H koncu se je
sprejelo vabilo ogrske vlade, naj se vrši prihodnje zborovanje v
Budimpešti.
*

Naša inozemska trgovina v I. polletju 1910. Uvoz v času
od 1. januarja do konca julija 1.1. je znašal 1615’3 milijonov kron,
za 98'2 milijonov kron več kot v istL.dobi lanskega leta, izvoz
133P1 (+ 54’6) milijonov. Trgovska bilanca je tedaj za to dobo
pasivna za 284'2 milijonov proti 240'6 mil. 1. 1909. Zvišanje pasiv
(43'6 mil.) ima svoj vzrok v uvozu pšenice 55'4 (-|- 38'3) mil., ker
pa je s tem uvoz pšenice dosegel skoro že svojo višino, tako da
bo v II. polletju najbrž minimalen, je upati, da se bo trgovska
bilanca popravila. Vsaj uvoz drugih žitnih vrst kaže že zdaj ten
denco padanja. Uvoz zaklane živine se je znižal za 5 mil., pač radi
Srbije, surovin tekstilne industrije pa celo za 22 ‘/2 mil., ker se je
omejila produkcija. Tudi uvoz premoga se je zmanjšal za več kot
10 mil. Zvišal pa se je uvoz kavčuka (4-67 mil.) in rude (-j- 2'8 mil.).
*
Premoga se je produciralo v Avstriji meseca avgusta 1.1.
11 '858 milijonov q in sicer v Ostrovi-Karvinu 6'635 mil. q, v
Kladnem 2'25 mil. q, v Plzni 4062 mil. q in v Galiciji 1464
mil. q. V času od 1. januarja do 31. avgusta se je produciralo
91-44 mil. q premoga, iz katerega se je pridobilo 134 mil. q koksaV isti dobi se je produciralo 162-85 mil. q rjavega premoga, meseca
avgusta pa 20-645 mil. q in sicer 14-192 mil. q v Mostu-Toplicah,
3 mil. q v Jastrebicah, 807.000 q v Trbovljah-Zagorju, 600.000 q
v Voitsberg-Köflachu in 831.000 q v Leoben-Fohnsdorfu.
*
Oddaja konkurenčnih del. Ministrstvo za javna dela je
zaukazalo sledeče: „Da se izogne opravičenim pritožbam pri oddaji
javnih del, osobito da se preprečijo prevelike zahteve, ki se stavijo
na konkurenta, se ukazuje vsem c. kr. deželnim vladam, da opozore potom pristojnih oblasti vsa županstva, ki razpisujejo taka
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dela, na določbe za konkurenčne razpise, ki jih je izdalo avstrijsko
društvo inženerjev in arhitektov. Po teh določbah se je tudi ime
novanim oblastim' ravnati. Dobe se. pri omenjenem društvu na
Dunaju, I. Eschenbachgasse 9.“
*
Poštna hranilnica kot državna banka. Kakor znano, do
bila je c. kr. poštna hranilnica na Dunaju aprila meseca t. 1. od
finančnega ministra za 220 milijonov 4nj0 kronske rente v razpe
čavanje. Ves ta znesek je sedaj oddan in baje ima hranilnica pri
bližno l°/„ dobička. Že poprej se ji je dodelilo 140 milijonov.
Povpraševanje po kronski renti je imelo svoj vzrok v večji potrebi
za razne ustanove in pa tudi v večjih zasebnih nakupih. Poštna
hranilnica se je s tem izkazala povsem sposobno, da posluje kot
bankir države.
*
Nov tarif v avstrijsko-ogrskem-nemškem tovornem pro
metu. S 1. novembrom t. 1. bo stopil v tovornem prometu med
avstrijskimi in ogrskimi železnicami na eni, in med nemškimi in
luksemburškimi železnicami na drugi strani nov tarif I. del, v ve
ljavo, ki je zelo različen od sedaj veljavnega. Najmarkantnejša
novost je vpeljava t. zv. „serijskih tarifov“ za celo vrsto važnih
pošiljatev, za katere se do zdaj z ozirom na različnost nemške in
avstro-ogrske blagovne klasifikacije direktno izračunanje tovornine
na podlagi blagovne klasifikacije ni moglo vršiti. Uvesti se name
ravajo tudi izjemni tarifi, ki bodo vsebovali posebne olajšave.
Razen tega so dozdaj v II. delu označena določila o kolodvorskih
razmerah, vrnitvi pošiljatev itd. sprejeta v prvi del.
*
Slovenska trgovska šola v Trstu. Tržaški Slovenci so na
redili v narodno - gospodarskem oziru zopet velik korak naprej.
Uvidevši važnost Trsta kot trgovsko mesto, ustanovili so si lastno
dvorazredno nižjo trgovsko šolo. Pouk se je pričel ta mesec. Šola
obstoji iz pripravljalnega tečaja za one, ki nimajo zadostne predizobrazbe, in 2 letnikov. Letos se je otvoril pripravljalni tečaj in
1. letnik. Drugi slovenski dvorazredni trgovski šoli želimo kar naj
boljših uspehov !
*
Iz poročila obrtnih nadzornikov za 1. 1909. posnamemo
sledeče: Posredovati so morali v 8745 slučajih in sicer 3835krat
z delodajalci, 4910krat z delojemalci. Navzlic neugodnim gospo
darskim razmeram so se ustanovila raznotera nova podjetja, že
obstojoča pa izdatno povečala. Osobito glede kamenolomov in
opekarn, kar znači, da se je mnogo zidalo. Električnih naprav se
je zidalo 83, med temi 62 v alpskih kronovinah in s tem se je
postavilo mnogo naravnih moči v službo industrije. Velikega po
mena za trgovino in industrijo je bila seveda otvoritev novih
železnic. Konečno omenja poročilo, da je vsako leto v raznoterih
obrtih vedno manj nedostatkov, kar se tiče higieničnega stanja in
da je bilo v preteklem letu 86.132 nezgod, med temi 651, t. j.
8% smrtnih.
J. K*
Kolinska tovarna v Ljubljani producira poleg dobro znane
izvrstne Kolinske kavne primesi tudi izborno žitno in sladno kavo.
Kolinska žitna in sladna kava je iz najboljših surovin in na naj
boljši način pripravljena, in je zato kakovost teh izdelkov kolinske
tovarne nedosegljiva. Kolinska žitna in sladna kava se je že tako
udomačila po slovenskih rodbinah, da nobena špecerijska trgovina
ne more več brez nje izhajati.

Društvene vesti.
Himen. Poročil se je dne 9. t. m. dolgoletni član našega
društva gosp. Franc Petan z gdč. Slavko Prijatelj, hčerjo c. kr. sod.
oficijanta v pok. Novoporočencema naše najiskrenejše čestitke.
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Trgovski koledar za leto 1911 je že izšel in
se dobiva pri društvu za ceno 1 K brez poštnine.
Tovariši, sezite pridno po njem !

*
Podpora. Gremij trgovcev v Ljubljani je nakazal našemu
društvu 400 kron podpore za leto 1910. Slavnemu gremiju, ki je s
tem velikodušnim činom pokazal, da ve ceniti delovanje našega
društva, izrekamo najiskrenejšo zahvalo z nado, da nam ohrani
slavni gremij svojo dosedanjo naklonjenost tudi v bodoče.
*
Gledališče. Slavna intendanca slovenskega gledališča je
dovolila tudi letos članom našega društva znižano vstopnino 20°/oKuponi se dobivajo iz prijaznosti v trgovini g. Jerneja Bahovca
seveda proti društveni izkaznici.
*
Umrl je 9. t. m. v Kranju starosta slovenskih trgovcev in
predsednik naše podružnice gospod Franc Omersa, veletržec,
imetnik zlatega križca s krono itd. V znak posebnega počaščenja
za zasluge za naše društvo in slovensko trgovstvo se je odbor
udeležil pogreba po deputaciji, ki je obstojala iz gg. Alojzija
Lillega, Karola Megliča in Frana Goloba. Odbor je položil na
rakev venec. Bodi vrlemu možu zemljica lahka in ohranjen pri
jazen spomin!
*
Sestanek. Naše društvo je sklicalo 17. septembra t. L pri
jateljski sestanek v ta namen, da se ponudi članom prilika, povedati
svoje želje glede prireditve učnih tečajev, glede pevskih vaj in
glede prirejanja plesnih večerov. Sestanek je vodil podpredsednik
g. Drčar. Po pozdravnih besedah g. Drčarja je g. dr. Wi ndisch er
govoril o delovanju društva. Poudarjal je zlasti važnost društvene
službene posredovalnice in pa društveno skrb za brezposelne člane,
ki dobivajo šest tednov denarno podporo iz podpornega zaklada.
Pojasnil je na to ugodnosti trgovskega bolniškega društva ter
vnemal trgovce in trgovske nastavljence za pristop. Društvo
„Merkur“ je pripravljeno letošnjo zimsko sezono prirediti učne
tečaje za laščino, knjigovodstvo, korespondenco, tesnopis, ako se
oglasi zadostno število udeležnikov. Pevske vaje, ki so letos
posebno važne zaradi praznovanja društvene 10 letnice, bode vodil
priljubljeni pevovodja gospod Prelovec. — Vsled sklepa tega
sestanka so se že pričele plesne vaje in se vrše vsako soboto v
mali dvorani Narodnega doma ob 8. uri zvečer. Vodi jih društveni
član gosp. Hodko. Priglasi se lahko vsak čas. Zanimanje je
jako veliko.
*
Našim trgovcem še morda ni zadostno znano, da Kolinska
tovarna v Ljubljani izdeluje poleg svoje znane Kolinske kavine
primesi tudi izborno žitno kavo. Ta žitna kava se je občinstvu že
prav zelo priljubila in vedno bolj se povsod zahteva. V interesu
gg. trgovcev samih je, da to žitno kavo, ki je izdelek domačega
trgovskega podjetja, svojim odjemalcem priporočajo in skušajo žitno
kavo kakor tudi seveda kavino primes iz Kolinske tovarne v
Ljubljani kar najbolj med občinstvom razširiti. Res je sicer, da se
dobra stvar sama hvali, vendar pa ne bo odveč, če opozoré gg.
trgovci svoje odjemalce na ta dva domača izdelka, ki daleč pre
kašata vse tovrstne tuje produkte.
*
Izkaz društvene posredovalnice. Sprejme se: 2 potnika,
12 pomočnikov mešane stroke, 2 pomočnika železninske stroke, 7
pomočnikov manufakturne stroke, 5 pomočnikov špecerijske stroke,
1 pomočnik galanterijske stroke, 2 kontoristinji, 4 prodajalke, 9
učencev in 2 učenki. Službe išče: 2 knjigovodja, 4 kontoristi, 1
poslovodja, 3 potniki, 23 pomočnikov mešane stroke, 8 pomoč
nikov železninske stroke, 10 pomočnikov manufakturne stroke, 13
pomočnikov špecerijske stroke, 3 pomočniki modne in galanterijske
stroke, 6 kontoristinj, 8 blagajničark, 11 prodajalk, 6 učencev in
3 učenke. Posredovalnica posluje za delodajalce in člane društva
popolnoma brezplačno za druge pa proti mali odškodnini.

Književnost.
Književno obvestilo. Koncem avgusta 1910 je izšlo „Do
polnilo civilnopravdnim zakonom za leto 1906 1910“. Urednik
dr. Volčič pravi v svojem predgovoru : Po letu 1906, ob katerega
koncu je izšel IV. zvezek „Pravnikove zbirke“, so se nekateri pred
pisi dotične snovi premenili, premnogi po odločbah vrhovnih sodišč
pojasnili ter so se v rečeni knjigi našli še nekateri moteči tiskovni
pogreški. Dasi je od vsega natisa knjige preostalo le še malo nad
dvesto izvodov, vendar pri naših razmerah ni upati, da se skoro
zvedejo, še manj pa, da se more v doglednem času izdati njen
drugi natis. Zato sem v soglasju z društvom „Pravnik“ uredil do
polnilo, ki naj knjigo z drugimi objavami vred, ki jih je društvo
med tem izdalo — (nova odvetniška tarifa, jezikovni zakon za
Dalmacijo) — popolni po sedanjem stanju v vseh zgoraj označenih
ozirih. Novi kupci „Civilnopravdnih zakonov“ dobe „dopolnilo“ in
med tem izišle omenjene objave vezane v eni knjigi, drugi si jih
lahko nabavijo posebej, upam, da vsem nadomeste novo izdajo
navedenega IV. zv. zbirke. — Dostavljamo, da je v „Dopolnilu“
krog 200 novih odločb vrhovnega sodišča. Dopolnilo se za ceno
1 K 20 vin. dobiva po vseh knjigarnah in pri uredniku, dobi pa
je brezplačno, kdor pri uredniku samem na novo naroči Pravnikove
zbirke IV. zvezek (Civilnopravdne zakone za 8 K), ali V. zvezek
(zemljiškoknjižne zakone za 6 K), ali VI. zvezek- (Predpisi o ne
spornem sodstvu za 7 K); pridejati se mora k tem kupninam samo
6 vin. za poštnino.

Domoljubne slovenske trgovce opozarjamo na

toaletno milo, stearinove
:: in parafinove sveče ::
v tot dražiti sv. Citila in Metoda v Ljubljani
katere izdeluje in razpečava

-

= J. Pilnaček
tovarnar

Kralj. Gradec (Hradec Kralové) Češko.
Podpirajte ESružbo sv. Cirila in Metoda in vpeljite
te izdelke v svojih trgovinah.

Gospodarsko in tamo društvo v Lokvi pri Dim
odda v najem svojo

prodajalno z mešanim blagom.
Pogoji pri načelstvu.

Tvrdka Hedžet & Koritnik v Gorici
: sprejme

VAJENCA

:

iz dobre hiše, s primerno izobrazbo,
pridnega in zanesljivega v manu
fakturno trgovino.-----------------------

TRGOVINA
s špecerijskim in manufakturnim blagom ter z dežel
nimi pridelki, izvoz brinjevca in sodov na Gorenjskem
se radi bolezni lastnika da v najem. Ker je trgovina obsežna,
jo lahko prevzameta dva družabnika.
Poizve se pri trgovskemu
društvu „Merkur“.

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

V Ljubljani, dne 15. novembra 1910.
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Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom“!
Pristojbinski namestek.
Priredil dr. R. Marn.

Pristojbinski namestek (Gebührenaequivalent) je
davek, o katerem se skoro nič ne piše in zato tudi
širše občinstvo kaj malo ali nič ne ve o njem. Odmeri
se ta davek le vsakih deset let in ker dobivajo prav
ob tem času pristojbinskemu namestku podvržene kor
poracije pozive za napoved tega davka, se nam zdi
umestno, da razložimo v kratkem obsegu bistvo tega
davka.
Pristojbinski namestek se plačuje kot nadomestilo
za prenosne pristojbine od zemljišč in poslopij in de
loma tudi od premičnin. Ker je namreč nepremično in
deloma premično premoženje prav dolgo dobo — tudi
stoletja — vedno last enega in istega gospodarja, namreč
gotovih korporacij, odide državi vsled tega pristojbina
od prenosa tega premoženja, ki je takorekoč običaj
nemu prometu odtegnjeno. Odmeri se ta davek vsakih
deset let in za desetletje 1911 do 1920 se bo odmeril
po stanju 1. januarja 1911.
Pristojbinski namestek plačujejo od svojega pre
moženja :
1. Ustanove, beneficiji, cerkve, duhovske in po
svetne občine, društva, zavodi in druge korporacije
in družbe, katerih članom ne pristoja noben
delež pri skupnem premoženju. Potemtakem
spada v to vrsto vsako bogato društvo, do čigar pre
moženja nimajo člani nobene pravice. Davka se plača
od vrednosti nepremičnin 33/4 odstotka in od premičnin
U/s odstotka.
2. Delniške in druge pridobitne družbe, katerih
družabnikom pristoja gotov delež pri
skupnem premoženju. K temu spadajo tudi
pridobitne in gospodarske zadruge, nekatere posojilnice
in na vzajemnosti obstoječa občekoristna društva, ne
katere delavske zavarovalnice, bratovske skladnice itd.
Te korporacije plačajo le od vrednosti nepremič
nega premoženja davek in sicer l'/2 odstotka s 25
odstotno doklado.
Gotovo premoženje, ki je last naštetih združb, je
pa vseeno oproščeno pristojbinskega namestka. Nava

jamo le najvažnejše: 1. Nepremično premoženje, čigar
užitna in porabna pravica je nerazdružno zvezana z
drugimi ločenimi nepremičninami, s katerimi lastniki
lahko prosto razpolagajo. 2. Vse one nepremičnine,
ki niso podvržene zemljiškemu in hišnemu davku n. pr.
cerkve, bolnice, šole, ubožnice itd. 3. Premično pre
moženje ustanov v svrho pouka, dobrodelnosti in
človekoljubja.
Obveznost za plačevanje pristojbinskega namestka
prične s pretekom desetega leta, odkar je namestku
podvržena pravna oseba dobila to premoženje v last;
n. pr. delniška družba je kupila 1. julija 1907 neko
zemljišče. Namestku bo podvržena s 1. julijem 1917.
Premično premoženje je podvrženo pristojbin
skemu namestku deset let potem, ko se je premoženje
odmenilo društvenim namenom, torej največkrat ob
ustanovitvi društva, ko so se pravila potrdila.
Ako nastanejo med desetletjem izpremembe pre
moženja, nimajo navadno nikakega vpliva na davek ;
le izjemoma se dovoli odpis, ako se nepremičnine pro
dajo ali če se premično premoženje izpremeni v ne
premično.
V splošnem smo v pričujočem navedli vse naj
važnejše; pristaviti hočemo le še nekaj opomb.
Pod deleži, ki pristajajo članom na skupnem pre
moženju, je razumeti le one, ki jih sme posamezni
član med obstojem skupnosti prenesti na tretjo osebo
in ki so z ozirom na celoto natanko določeni.
Pristojbinskemu namestku podvrženim združbam,
ki dne 1. januarja 1911 ne obstojajo še celih deset
let, je treba naznaniti le čas njih postanka ali ustano
vitve in morajo šele po preteku desetega leta njih ob
stoja vložiti pravilno napoved svojega premoženja.
Za društva, zavode, delniške in druge pridobitne
družbe imajo dolžnost napovedati premoženje njih na
čelstvo, ravnateljstvo, poslovodje ali sploh njih zakoniti
zastopniki.
Vzorce za napoved pošlje zavezancem odmerna
oblast, ki je za Kranjsko c. kr. urad za odmero pri
stojbin v Ljubljani. Napovedi je najkasneje vložiti do
konca aprila 1911.
tl
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Nepravočasna napoved se kaznuje na ta način,
da se pobira dvojna pristojbina v celi desetletni dobi,
za katero se odmeri pristojbinski namestek.
Zamolčanje ali nepravilna napoved se kaznuje
po kazenskem zakonu za dohodarstvene prestopke.
Pristojbinski namestek in sicer na eno leto od
padajoči znesek od cele za deset let odmerjene pri
stojbine se vplačuje v četrtletnih obrokih in sicer
1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra vsakega leta.
To so torej najvažnejše stvari, ki jih je treba ve
deti o pristojbinskem namestku. S kakšno vrednostjo
je treba napovedati premično in nepremično premo
ženje kakor tudi vsa druga natančna pojasnila so pri
občena v državnem zakoniku z dne 15. oktobra 1910
št. 186. Sicer pa daje tudi naše društvo rade volje
vsako pojasnilo v tem oziru.
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In kje in kdaj naj se trgovec nauči teh jezikov?
V sedanjem času hitro živimo. Čas je denar. Zato je
tudi delati treba hitro. Učenje narodnih jezikov je te
žavno in dolgotrajno in polegtega se je zelo težko
dobro naučiti več jezikov. Trgovina pa ne potrebuje
in ne prenese otežkočenja, ampak zahteva olajšanja.
Saj vidimo, kako jo omejuje ne le različnost blaga
in oddaljenost tržišč, ampak posebno tudi različnost
v trgovini v raznih krajih potrebnih jezikov.
Delovanje trgovine, ki posreduje med pridelovalci
in uživalci, se pojavlja v dveh smereh: v nabavljanju
blaga in v razpečevanju blaga. Trgovina je torej
oskrbovalka ljudi z življenskimi potrebščinami. Jezikovna
različnost odjemalcev pa trgovino ponekod otežuje in
v gotovem oziru omejuje. Drugo delovanje trgovine,
nabavljanje potrebnega blaga, je bolj notranja trgo
vinska zadeva. V čim večji meri in iz čim različnejših
in oddaljenejših krajev se blago naroča in dobiva, tem
Važnost esperanta za trgovino.
težavnejše je to delo, ker ga zopet v prvi vrsti otežuje
V začetku meseca avgusta 1905. leta je bilo v jezikovna različnost.
Bulonju ob morju na Francoskem nekaj dni jako
Jezikovna različnost in mnogovrstnost je torej
živahno življenje in vrvenje. Več sto ljudi se je bilo oni činitelj, ki trgovino najbolj omejuje in najbolj
tamkaj zbralo iz Evrope in iz Amerike; 22 narodov ovira. Kolike vrednosti bi bilo, če bi trgovci imeli en
je imelo tamkaj svoje zastopnike. Človek bi mislil, da mednaroden občevalni jezik!
je moralo biti mesto docela podobno novemu Babelu.
En posredujoč jezik v trgovini bi trgovcem v
In vendar je Bulonj morda redkokdaj kazal tako enot
skupnem trgovskem glasilu odprl pogled v svetovno
nost, kakor ravno tiste dni. Zbrali so se namreč v njem
trgovino in bi olajšal ves promet. In če bi ta jezik bil
esperantisti, da bi na prvem občnem kongresu dejansko
esperanto, bi bilo mogoče te razmere udejstviti v naj
preskusili svoj jezik ter svetu dokazali, kako lahko se
krajšem času, kajti esperanto je najpreprostejši jezik,
v tem jeziku umevajo različni narodi, da je torej es
ki se ga najlažje in najhitreje moremo naučiti.
peranto popolnoma sposoben za mednarodni občevalni
Neizmernega pomena za vse človeštvo bi bilo,
jezik.
če
bi
ljudje smatrali za potrebno, da bi jim bil espe
V esperantu pa niso govorili le došli esperantisti,
ampak mesto samo se je tiste dni zelo poesperantilo. ranto drugi jezik. Prvi bodi materinščina, drugi espe
Učili so se esperanta meščani, uradniki, vojaki, mestni ranto! Kako bi se potem izpremenil čas učenja! Deloma
stražniki, da bi mogli neovirano občevati z došlimi bi se skrajšal, deloma bi se porabil za druge potrebne
gosti in trgovine so imele na vratih izobešen napis znanosti. Esperanto bi namah odstranil vse mnoge in
„Oni parolas en esperanto“ (govori se esparantsko), ogromne zapreke v občevanju med raznojezičnimi na
tako, da si je vsakdo, naj je prišel od koderkoli, mogel rodi, ki jih sedaj neprestano skušamo odstraniti s
brez posredovanja nakupiti potrebščin in spominkov. tolikim trudom, a s tako neznatnim uspehom.
*
*
Bulonj je tedaj kazal sliko v malem, kaj bi esperanto
*
mogel biti v velikem — v svetovnem prometu.
Umevno je, da je mladost najprikladnejši čas za
* .v. Xučenje. Zato bi bilo tudi za mlade trgovce najugodneje,
Bulonjski kongres je jasno pokazal, kako važen če bi se esperanta naučili še v dobi učenja, v trgovski
je esperanto tudi za trgovino. Trgovec, ki se omejuje šoli. To so po več krajih že vpoštevali ter so esperanto
samo na krajevne razmere, gotovo ne bo posebno vpeljali v trgovske šole navzlic temu, da doslej esperanto
občutil potrebe po znanju jezikov; kdor pa količkaj v trgovini še ni zavzel odličnejšega mesta. Delajo pač
obrne pogled od domačega praga, mu je znanje je za bodočnost!
zikov neobhodno potrebno. Mali slovenski narod meji
Oni trgovci pa, ki so šoli že odrasli, torej večina
na 4 narode: na Nemce, Italijane, Hrvate in Ogre; sedanjega trgovskega stanu, se esperanta lahko nauče
zato tudi naš trgovec, ki vsaj nekoliko hoče pogledati sami. Ta jezik je tako preprost in tako lahak, da se
od doma, mora znati najmanj dva jezika, dostikrat pa ga vsakdo lahko nauči brez učitelja. Za par kron si
tri ali celo štiri. Če pa hoče iti dalje v svet, tedaj so nabavi potrebnih knjig in kadar utegne, pogleda neI koliko vanje. Koj, ko se vživi v bistvo jezika, mu
mu potrebni tudi jeziki drugih narodov.
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učenje ne le ne bo delalo težav, marveč mu bo celo
v zabavo.
Lažje in uspešneje je učenje v družbi. Če se
združi več „učencev“, ki se skupno uče, potem pri
hranijo mnogo časa, kajti kar eden ne ve, ve morda
kdo drug in zato ni treba rešitve iskati v knjigi.
Najpripravnejše in najbolj uspešno je pa skupno
učenje pod vodstvom veščega esperantista, ki učencem
daje potrebna pojasnila in navodila. Ta način je tudi
najbolj v navadi. V mestih, kjer se je esperanto že
bolj udomačil, se vsako leto prirejajo številni učni tečaji,
kjer imajo ljudje priliko, da se tega jezika kmalu
nauče. Za vaje v govorjenju se priporočajo posebni
govorni večeri, posebno pa raba esperantščine v med
sebojnem občevanju.
F. Štupar.

Trgovčeve informacije.
Današnja moderna trgovina sili takorekoč, da
daje blago svojim odjemalcem na upanje. Posebno se
to godi v veletrgovini, kjer znaša letni promet miliarde.
Producent in veletržec morata tedaj natanko poznati
kreditne razmere odjemalcev, ako se hočeta obvarovati
občutnih izgub. Vendar velika daljava, menjava imejiteljev tvrdk in večne spremembe v cenah in prodajnih
razmerah posamezniku jako otežkočijo, dobiti o raz
merah svojega trgovskega prijatelja jasno sliko. Navezan
je tedaj na pojasnila in informacije drugih oseb in
tvrdk. Razume se, da je to informiranje doseglo tako
stopinjo, da je zdaj važen faktor v narodnem gospo
darstvu.
Trgovec pa se lahko informira na tri načine:
1. pri trgovskih prijateljih,
2. pri podjetjih, ki se pečajo samo s takimi informa
cijami,
3. pri uradih.
Najcenejša poizvedba je ona pri trgovskem pri
jatelju in pride v poštev največ pri sklepanju novih
trgovskih zvez. Trgovec se obrne na onega, s katerim
je že v kupčijski zvezi in ga vpraša po razmerah
onega, s katerim namerava stopiti v zvezo, ozir., ki
mu je stavil tozadevne ponudbe. Trgovski prijatelj
nam bo seveda odgovoril, saj prijaznost je ena lepih
lastnosti trgovca. Vendar bo to njegovo poročilo premnogokrat nejasno, prekratko in to osobito takrat, ako
se informiramo pri onem, ki ga nam je novi trgovski
prijatelj navedel kot referenco. Raznoteri momenti pri
dejo tukaj v poštev in dasi to poizvedovanje nič ne
stane, vendar je v interesu trgovčevem, žrtvovati par
kron in si preskrbeti informacije na drug način, in to
tembolj, ker smemo privatno tvrdko zaradi napačnih
informacij prijeti le tedaj, ako ji lahko dokažemo, da
nam je dala napačne podatke iz hudobnega namena.
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Čisto naravno je tedaj bilo, da so se ustanovile
v preteklem stoletju naprave, ki naj bi odpomogle temu
zlu, in bi o kreditnih razmerah posameznih trgovcev
dajale točne in zanesljive podatke. Te naprave so poizvedovalnice, poizvedovalni ali informacijski uradi, ki
dajejo pojasnila proti primerni odškodnini. Domovina
teh pisarn je Amerika, kjer so se najbolj razvile. Naj
boljši sta akcijski družbi „Bradsteet Company“ in
„Mercantile Agency R. S. Dun & Ko.“ V Evropi je
bil prvi tak urad na Angleškem (Perry), potem je sle
dila Francija 1. 1857 (Sureté du Commerce) in 1. 1862.
Nemčija, kjer je otvorila tvrdka Lesser & Liman svojo
pisarno. Ta je tudi 1. 1872. odprla podružnično pisarno
na Dunaju. Razume se, da so temu vzgledu sledili
tudi drugi, vendar se ni noben urad tako zelo razširil
in pridobil na ugledu kot W. Schimmelpfeng, čigar
vrhovno vodstvo je v Berolinu. Čez 60 podružnic v
Evropi in zveza z zgoraj omenjeno ameriško „Brad
steet Company“ omogočuje tej tvrdki, dajati trgovcu
raznotera dragocena pojasnila. Mimogrede omenjeno
ima Schimmelpfeng čez 18 nastavljencev in dopisnikov.
Odškodnina za informacije se plača na dvojen
način in sicer potom listkovne ali pa letne naročbe.
Pri prvi dobiš listkovni blok, ki ima gotovo število
vprašalnih listkov, pri drugi pa plačaš na leto gotov
znesek in si pridobiš s tem pravico, da staviš določeno
število vprašanj. Za naročbe in poizvedbe ima vsaka
poizvedovalnica svoja posebna določila in svoje cene.
Pri vseh se pa mora izpolniti vprašalni listek, v katerem
se mora natanko navesti ime in vrsto trgovine onega,
o katerem se hočemo informirati.
Poizvedovalnica nam poda v najkrajšem času od
govor in sicer na podlagi materiala, ki ga ima v svojem
arhivu ali pa vsled novih informacij. Dobi pa te po
datke od svojih nastavljencev-poizvedovalcev, ki se in
formirajo o zadevah onih, ki bivajo v istem kraju, ali
pa od dopisnikov, ki jo obvestijo o razmerah onih, ki
so izven bivališča posredovalnice.
Trgovec se pa tudi lahko informira pri uradih in
sicer pri konzularnih uradih, trgovskih in obrtnih
zbornicah tu in inozemstva in v Avstriji tudi pri c. kr.
trgovskem muzeju na Dunaju. Pripomniti je pri tem,
da smejo konzuli dajati podatke le osebno znanim
tvrdkam, inače le potom trgovskih zbornic ali ome
njenega muzeja.
Sem spadajo deloma tudi kreditna obrambna
društva, to so zveze trgovcev, industrialcev in obrtnikov,
ki imajo osobito naslednje namene:
1. Dajati članom navodila za praktično realiziranje
dvomljivih terjatev,
2. obvarovati člane pred nevarnimi kupčijami z
zaupnimi informacijami,
3. zastopati interese članov pri konkurzih in
11*
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4. obvestiti člane o vseh onih trgovcih, ki so
ustavili plačevanje. To se zgodi potom takozvanih
črnih list, ali list dolžnikov. Vsak član ima namreč
pravico društvu naznaniti vse svoje dolžnike in prositi
društvo za posredovanje pri izterjanju. Društvo regi
strira vse te dolžnike in jih opomni, naj vplačajo v
gotovem roku (14 dneh). Po preteku te dobe opominja
jih znova in ako tudi sedaj brezuspešno, naznani te
trgovce vsem svojim članom, ki se na ta način obva
rujejo občutne škode.
Mnogo je tedaj sredstev, ki obvarujejo lahko
trgovca pred zvezo s slabimi odjemalci in vsak dober,
praktičen trgovec bo šel oprezno na delo.
J. Skalar.

Referat „Narodnogospodarskega
društva v Pragi".
(Na I. slovanskem narodnogospodarskem kongresu v Ljubljani referiral predsednik dr. K. Chudoba. Sestavil tajnik F. K. Fozicky.)
(Konec.)

„Narodnogospodarska družba“ je slušala glas od
ličnih narodnih gospodarjev ter je uredila že v Pragi
dvorano čeških vzorcev in event, tudi slovanskih iz
delkov v Vodičkovi ulici št. 6, ter vabi zastopnike
drugih slovanskih tovarnarjev in izdelovalcev, da tu
razstavijo svoje vzore in tu krijejo svoje potrebe. Nekaj
takega so tudi ustanovile poljske obrtniške korporacije
v Varšavi v ondotni rotundi in kakor slišimo, name
rava odličen slavist napraviti skladišče vzorcev tudi na
Hrvaškem in istotako „Česky düm“ v Sarajevu. Na
podoben način bi se lahko napravile podobne vzorčne
zbirke v središčih posameznih slovanskih dežel, ki bi
bile med seboj v, vednih zvezah, dopolnjavale bi se
in delovale trgovsko za izvoz in dovoz med Slovani.
Na ta način bi se zorganiziralo slovansko tržno gi
banje kar najbolje. Kar se tiče češke vzorčne zbirke, naj
na kratko načrtam njeno uredbo in nalogo. Predvsem
ima regulirati trgovsko ponudbo in povpraševanje.
Hoče povzdigniti češke in slovanske izdelke, vpeljavah
mora zveze s trgovskim svetom kakor vsak reden pro
ducent in veletržec. Mora iskati pota prodaje s po
močjo zmožnih zastopnikov, reklame, podružnic itd.
Dolžnost vzorčne zbirke je zabeležiti naročila in podpi
sane od naročnika poslati producentu v svrho direktne
rešitve in inkasiranja; dalje graditi pot domačemu iz
delku v druge dežele in tretjič opozarjati domače
trgovce na vire za nakup med drugimi Slovani, dajati
jim informacije in naznanjati jim povpraševanje od
strani domačih konsumentov. To je zdrava samopomoč
med narodi, ki se ne morejo zanašati na državno po
moč. Sicer so pa naprednejše države same že spoznale
potrebo seznanjati svoje producente s tujimi potrebami
in tu so, da bi jim oskrbele manje tujih trgov, usta
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navljale trgovinske muzeje, kjer so razstavljeni vzorci
izvoznega blaga primerno sestavljeni v skupine po
provenienci. Ti imajo nalogo informirati, katero blago
se v to ali ono deželo izvaža, v kakšni kvaliteti in
obliki. Na pr. trgovinski muzej v Budimpešti je emancipiral domači trg, razširil meje izvoza domačim iz
delkom in je začel z ustanavljanjem ogrskih vzornih
skladišč v Orientu, da bi se tamkajšnje prebivalstvo
seznanjalo z ogrskimi izdelki. Ta skladišča so kmalu
postala trgovinske dvorane, ki so posredovale naročila.
Ustanavljale so se agenture, množile so se, in slednjič
je bil ustanovljen t. zv. „prekmorski oddelek“ z raz
stavo vzorcev. Trg. muzej je imel do 1. 1905 že 17
agentov in sicer 6 v Bosni in Hercegovini in 11 v
Srbiji, Rumuniji in Turčiji. Promet je znašal 1. 1898
5,648.356 K. Kupčije so se smele sklepati samo za
Ogrsko. Administracijo je imelo najprej v rokah rav
nateljstvo, pozneje privatna akcijska družba. Ta ima
nele sklepati kupčije, temveč tudi dajati primerne pred
loge in iniciative za izboljšanje izvoza, dalje informa
cije, tičoče se konjunkture gospodarskih razmer v teh
ali onih agencijah, o prometnih, carinskih razmerah itd.
Dolžna je tudi oskrbovati na zahtevo vzorce blaga
proti povračilu režijnih izdatkov, vpeljavah trgovinske
zveze, odstranjevati neuspehe in zapreke, navajati in
teresente k izvozu. V krajih svojega delovanja je družba
dolžna vršiti za ogrske podanike bankirske službe,
kakor eskompt menic, inkaso za malenkostno nagrado.
Kratkomalo, postaja ob kontroli in podpori vlade naj
uspešnejša opora ogrske trgovine. Družba je prevzela
v svojo administrativo agencije v Belgradu, Bukareštu,
Sofiji, Plovdivu, Ruščuku, Carigradu, Varni, filijalke v
Mostarju, Sarajevu, Banjaluki, Bruku in Dol. Tuzli,
Monestiru, Skoplju, Galacu, Burgasu, Nišu, Valjevu in
Cavalli.
Upoštevajoč vse to predlagamo :
1. Bratski slovanski narodi naj se po
služujejo obstoječihvzorčnihzbirkvPragi,
Varšavi in drugje za razstavljanje svojih
vzorcev in vzajemnemu nakupovanju.
2. Ustanove naj se v vseh glavnih me
stih slovanskih dežel društva podobne
smeri kakorjeNarodno gospodarska družba;
ta društva naj ustanove lastne vzorčne
zbirke.
3. Te vzorčne zbirke naj bodo v vedni
zvezi in dopolnjujej o ponudbo in povpraše
vanje posameznih slovanskih firem, event,
naj si vzorce vzajemno dopolnjujejo.

Razstavili trgi.
Drugo sredstvo gospodarskega delovanja bi bili
lahko, redni trgi slovanskih izdelkov resp. vzorcev in
v ta namen predlagamo kot središče Prago, ki veže
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severne in južne Slovane. Vzorec za te trge imamo v
znanih lipskih trgih, kjer so velike ulice Peterstrasse,
Grimmaischestrasse in Neumarkt izpremenjene v eno
samo veliko reklamo. Pročelja hiš so pokrita z reklam
nimi tablami, prapori in raznim okrasjem, na tem pa
se blešči z velikimi črkami trgovski napis. Občinstva,
posebno tujega je tu na ulicah velikanska množina
in glase se jeziki vseh narodov. V glavnih tržnih pro
storih se razvije živahna mednarodna kupčija in tisoče
predmetov je tu nakopičenih v gromnih množinah (na
vadni korobači za iztepanje preprog in rižove krtače
ravnotako kakor umetna obrt, sohe, vaze, keramika,
slike, spominski predmeti itd.), prodaja se vrši s čudo
vito gladkostjo in enostavnostjo. Nad 3500 razstav- '
Ijalcev je po navadi priglašenih na veletrg, števila kupovalcev pa ni mogoče niti od daleč določiti. Že tri
tedne naprej so vsa stanovanja v hotelih in gostilnah
nižje vrste oddana. Računa se približno 120 do 150
tisoč tujcev, Angležev, Francozov itd., ki izdajo samo
za hrano 22 mil. K na leto, naročila pri posameznih
firmah pa velikokrat dosezajo 50 do 100 tisoč kron.
Slovanski trgi seveda ne bodo imeli takoj takih
uspehov, kakor jih niso takoj imeli lipski trgi, na vsak
način pa bi lahko prinesli velik dobiček trgovinskemu
razvoju slovanskih narodov. Trg je že sam na sebi
najprimernejši kraj za posredovanje zvez za prodajalce
in kupovalce. Zato se že od nekdaj srečujemo s trgi
povsod, kjer je razvoj narodov dosegel gotovo trgo
vinsko višino; tam, kjer je stala zibelka človeštva, so
imeli trge na javnih krajih, kjer se ni samo prodajalo
in kupovalo, temveč tudi govorilo o splošnih interesih
ljudstva. Kakor hitro pa je začela napredovati tovar
niška veleprodukcija, je potisnila s trgovci v ozadje
male producente in naravne posredovalce in trgi so
ginevali. Tovarniška veleskladišča — do nedavnega
časa le redko slovanska — so s svojimi potniki po
tiskala v ozadje naše srednje in male firme. Toda spet
se je pokazala potreba trgov, ki bi se z njih pomočjo
okrepili srednji stanovi. Tam, kjer je industrija razvita,
vidimo spet cvetoče trge in „Messe“, kakor v Lipskem,
Novgorodu.
Za nas Slovane imajo trgi svoj posebni pomen,
ker se morajo tu tako malo — kakor veleprodukcija
in trgovina emancipirati od neprijateljskih vplivov.
Ni dvoma, da bi lahko slovanski trgi počasi
igrali važno vlogo in zato predlagamo :
1. Praški raz st avni trg Narodnogospo
darske družbe spo mladi in jeseni postavi
slovanski trg.
2. Iz tega trga naj se prirede potovalne
tržne razstave v drugih središčih slovan
skega trgovskega življenja.
Slednjič je treba ta posredovalna in prodajna ter
podjetniška stremljenja finančno podpreti. Zato je že

I. pripravljalni kongres v Pragi 1. 1908 na predlog
posl. Hribarja dal iniciativo za ustanovitev Slovanske
banke, katero so hoteli ustanoviti Rusi. Toda vsled
raznih vplivov na Ruskem je ostalo le pri načrtu. V
drugi vrsti je izdelala Narodnogospodarska družba v
Pragi projekt trgovska in bančna družba z om. jam
stvom „Praga“.
Namen družbe je:
Trgovanje na tuj event, tudi na lasten račun in
vse poslovanje, ki je s tem v zvezi, posebno podpora
tuzemskega izvoza in dovoza, kupovanje in prodaja
surovin, poltovarov in blaga, preskrbovanje obrestnih
predujmov za surovine, poltovare in blago, fakture,
warrante, inkasso nedoplačil na račun tretjih oseb, po
sredovanje zavarovalnih prometnih pogodb, informa
cijo in preskrbovanje trgovskih kreditov.
Družba sme tudi ustanavljati industrijska, obrtni
ška in trgovska podjetja, udeleževati se njih ustanav
ljanja, prevzemati že obstoječe zavode, oskrbovati njih
izpremembo v drugačno podjetniško obliko, oskrbovati
komercijsko vodstvo trgovskih in industrijskih podjetij.
V to svrho sme družba predvsem ustanavljati in
pridobivati doma in v inozemstvu nakupne in pro
dajne hiše, vzorna skladišča, prirejati trge, izdajati
trgovsko reklamna podjetja in se pečati z vsem, kar
bi bilo trgovini v korist.
Ta široki program se je družbi izbral zato, da
je mogoče povsod svobodno vmes poseči, kjer se kaže
potreba.
Ime družbi se je izbralo z ozirom na tujino. S
subskripcijo se je že začelo.
Ta projekt je torej zelo širok in lahko zadostuje
tudi v finančnem pogledu, z ozirom na trgovino in
industrijska podjetja, kar je vse potrebno.
Zato slednjič predlagamo : „Praga“ bodi spre
jeta kot slovanska trgovska in bančna
družba, služeča vsem slovanskim narodom
v povzdigo trgovine in industrije in vza
jemnih zvez.
S tem vztrajnim gospodarskim delom se bomo
sami vzajemno gmotno okrepili ter postavili v bran
nemškemu pritisku na jug in vzhod, pritisku, ki ga
ne taje niti nemški strategi, niti nemški državniki.
Naše delo naj bo naš osvoboditelj, naj bo v korist
slovanski kulturi in osamosvojitvi in zato mu želimo
uspeha.
_________

Karteli in trgovina.
Spisal Rudolf Šega.
(Dalje.)

Če pa člani in pridruženi trgovci natančno ne
izpolnjujejo društvenih določil, tedaj se jih kaznuje z
visoko denarno globo. Vsak član in vsak trgovec mora

Stran 134.

SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.

vsakokratnemu, posebno izvoljenemu društvenemu za
upniku izročiti 30 lastnoročno podpisanih meničnih akceptov po 100 mark, ki so plačljivi pri društvenem
načelniku. Načelstvo mora v sledečih slučajih kaznovati
vsakega člana, oziroma pridruženega trgovca:
1. ) ki prekrši določila o cenah in rabatu ali ki
dovoli prepovedane ugodnosti svojim odjemalcem;
2. ) ki izve, da je ta ali oni trgovec zahteval od
kakega člana nedovoljenih ugodnosti, in ki tega ni
naznanil društvenemu zaupniku;
3. ) ki ni naznanil, koliko blaga ima v zalogi, ali
pa koliko ga je prodal iz zaloge.
Najmanjša globa znaša 1000 mark, najvišja 3000
mark.
Če član v določenem roku ne plača konvencio
nalne globe, tedaj se sme načelstvo poslužiti njegovih
akceptov v vrednosti mu odmerjene globe.
Noben član ne sme izdati nobene zadeve, ki se
tiče društva, in sicer niti potem, ko izstopi iz društva.
Nadalje mora dovoliti zapriseženemu revizorju, katerega
postavi načelstvo, da pregleda njegove trgovske knjige
in njegovo trgovsko korespondenco in da zasliši nje
gov trgovski personal. Toda načelstvo se sme le tedaj
poslužiti te pravice, če sumi, da je dotični član prekršil
pravila ali sklepe društva. —
Navzlic visokim globam se večjim cenovnim kar
telom le redkokdaj posreči, da se kartelirani podjetniki
brez izjeme drže sklenjenih določil. Cenovni karteli se
ravnotako radi razbijejo kakor kondicijski karteli. Člani
se namreč preveč lahko izognejo kartelnim določilom,
in dobra kontrola je tudi skoraj nemogoča. Najrazlič
nejših in naravnost neverjetnih potov se poslužujejo,
da se izognejo določilom cenovnega kartela. Odjemal
cem sicer na računu zaračunijo kartelne cene, toda vsled
pritožb jim dovolijo koncesije. Če si pa natančno ogle
damo te koncesije, tedaj vidimo, da se s temi nič dru
gega ne namerava kot prekršiti kartelna določila glede
cene. Tudi z ozirom na kvaliteto blaga se dobi sred
stva, s katerimi se prekoračijo kartelove meje in s
katerimi se izrinejo drugi kartelirani podjetniki iz oko
lišev, kjer razpečavajo svoje blago. Kako se znajo
člani cenovnih kartelov formalno držati kartelnih do
ločil, pri tem si pa vendar pridobiti odjemalce drugih
kartelirancev, razvidimo iz naslednjega slučaja. Član
kakega takega kartela, ki si hoče pridobiti novih od
jemalcev, obišče te ter jim ne napravi samo ponudbe
v kartelnih cenah, temveč se obenem tudi diskretno
informira po željah in okusu gospe soproge, da ji
potem pri priliki pošlje kako posebno dragoceno bo
žično darilo. To je sicer že skrajno sredstvo — vendar
pa ni vedno neuspešno, kajti mnogo je še takih od
jemalcev, ki si naravnost žele takih pridatkov. —
Tako ne morejo dogovori glede cen odstraniti
konkurence med producenti ali trgovci, ki so se združili
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v cenovnem kartelu. Niti najvišje konvencionalne kazni
ne morejo preprečiti raznih nerednosti. Cenovni karteli
imajo le začasen pomen. Iz njih se navadno razvije
trdnejša organizacija.

3. Produkcijski karteli.
Podjetniki, ki se združijo v produkcijski kartel,
se dogovore, da ne bodo zvečali obrata ali pa da bodo
deloma ali popolnoma ustavili obratovanje, za daljšo
ali za krajšo dobo, ali pa da bodo omejili produkcijski
kvantum.
Obratovanje lahko ustavijo v vseh karteliranih
podjetjih, navadno le za krajšo dobo. Včasih morajo
pa vsled dogovora opustiti obratovanje le posamezna
podjetja, ki pod posebno neugodnimi pogoji produci
rajo. Zato dobe ta podjetja odškodnino. Taka opustitev
more biti tudi trajna. Omejitev produkcijskega kvantuma
je včasih absolutna. Določi se, koliko sme vsako pod
jetje producirati. Ta omejitev se pa more doseči tudi
indirektno in sicer s tem, da morajo cenejše produci
rajoča podjetja dražje producirajočim podjetjem za
manjšo produkcijo plačevati premije.
Kot vzgled navajamo sindikat rensko - vestfalskih
premogokopov, katerega so vsi drugi podobni karteli
vzeli za vzor. Ta sindikat ne vpliva samo na nemški
premogovi trg, temveč na celi evropski trg. Njegove
organizatorične strukture še ni dosegel noben drug
kartel.
Produkcijske kartele pa sklepajo tudi v obliki
kontingentacij. Produkcijo vseh kartelnih članov določijo
vnaprej na podlagi popraševanja, kakor ga je priča
kovati, ter jo porazdele med člane. Popraševanje izra
čunajo na statistični podlagi. Produkcijske kvote dolo
čijo v fiksnih številkah ali pa v odstotkih. Kvota se ne
sme prekoračiti. Kontrola je pa zelo težka, v to svrho
se mora imeti zelo kompliciran kontrolni aparat. Vsled
tega so kontingentacij e produkcije zelo redke in trajajo
navadno le malo časa.

4. Dobiček kontingentirajoči karteli.
Pri kontingentaciji dobička razločujemo dve vrsti
karteliranja. Kartelni člani prodajajo sami svoje pro
dukte ali pa ustanove v to svrho poseben organ, sin
dikat. Ta sindikat odkupuje kartelnim članom njihove
produkte ter jih potem prodaja na račun kartela. V
prvem slučaju morajo člani navadno svoj dobiček
vplačevati v skupno blagajno, iz katere dobiva vsak
kartelni član določen delež. Pri tem se določijo mini
malne cene, pod katerimi člani ne smejo prodajati. Za
vsak prodani kvantum mora dotični član vplačati v
sindikatno blagajno gotov znesek, ki je enak diferenci
med minimalno ceno in gotovo temeljno ceno. Temeljna
cena mora biti seveda nižja nego minimalna prodajna
cena in mora približno kriti povprečne produkcijske
stroške kartelnih članov. Kar imajo podjetniki dobička
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nad minimalno prodajno ceno, tega navadno ne vpla
čajo v sindikatno blagajno. Tako more vsak kartelni
član, doseči še poseben podjetniški dobiček. V sindi
katno blagajno vplačani fond se ne razdeli po tem,
koliko je vsak član efektivno razpečal blaga, temveč
po gotovem že vnaprej določenem merilu.
Druga, popolnejša oblika te kontingentacije obstoji
v tem, da odkupi sindikat podjetniku do določenega
kvantuma njegovo produkcijo.
Sindikat porazdeli
potem dobiček med člane po gotovem vnaprej dolo
čenem merilu, ki se seveda v tem slučaju more ravnati
po razmerju posameznih odkupljenih kvantih. Sindikat
mora v tem slučaju razpolagati z velikimi kapitalijami,
vsled česar je ta oblika karteliranja zelo redka. Višek
popolnosti naj bi ta kartelna oblika dosegla v snovanju
takozvanih kartelnih bank. Te banke so na ta način
projektirane, da dajo podjetniki ene stroke na razpo
laganje večji del kapitala za ustanovitev takega banč
nega zavoda, toda tudi drugi kapitalisti se morejo v
manjši meri udeležiti tega podjetja. Kartelne banke
imajo nalogo, odkupovati produkcijo vsem udeleženim
podjetnikom za gotovo ceno ter jo potem razpečavati.
Ker je na ta način vsa ponudba centralizirana in ker
kartelna banka skoraj popolnoma obvlada trg, tedaj
je tudi dobiček kar največji. Ta dobiček se potem po
gotovem načrtu porazdeli med posamezne kartelne
člane, ostanek pa pripade akcionarjem kartelne banke.
Večji del akcionarjev pa tvorijo zopet seveda kartelni
člani, ki dobe torej tudi večji del tega ostanka v obliki
dividende.
____ ____
(Dalje prih.)

Raznoterosti.
Agro-Merkur. Pretekli mesec je c. kr. deželno kot trgovsko
sodišče v Ljubljani na predlog načelstva razglasilo konkurz o imetju
„Agro-Merkurja“, osrednje nakupovalne in prodajalne zadruge v
Ljubljani, registrirane zadruge z omejenim jamstvom. Tako je prišla
do katastrofe ta blagovna zadružna organizacija po komaj dveletnem
obstanku. Slovensko trgovstvo ni gledalo s prijaznim očesom na
delo Agro-Merkurja, ki se je v prvem početku obračal proti sloven
skim trgovcem v raznih okrožnicah precej žaljivo. Dasi je trgov
skemu društvu „Merkur“ prihajalo kmalu po ustanovitvi „Agro-Mer
kurja“ mnogo pritožb glede poslovanja Agro-Merkurja, smo se vendar
v našem listu ognili vsake kritike, ker nismo hoteli podžigati nevolje
in posegati v dnevne boje. Društvo „Merkur“ pa je na soglasni sklep
odborove seje letošnjo pomlad že opozarjalo merodajne činitelje na
trgovcem škodljive razmere pri Agro-Merkurju. Brez uspeha, kar samo
registriramo. Sedaj je žal prišlo, kar je po sodbi strokovnjakov skoro
moralo priti. Žalostna usoda „Agro-Merkurja" je bila zadnje tedne
predmet osebnih polemik v dnevnem časopisju, ali bila so to vendar
le prerekanja o krivdi. Sredi te gospodarske nesreče, ki jo je iz
stališča našega narodnega gospodarstva obžalovati globoko, zakaj
vsako krono, ki gre pri nas v izgubo, težko utrpimo, je zabeležiti
vendar vesel pojav. Je to dejstvo, da se od strani, ki mora biti
Agro-Merkurju že z ozirom na njega vodstvo nasprotna, ta gospo
darska nesreča doslej ni izkoriščala s škodoželjnim namenom in da
se ni sumničilo pavšalno, kakor je bilo to dosihmal v navadi. Mi
poudarimo, da smatramo to za vesel pojav, kajti nikdar nismo imeli
umevanja za roganje, kadar je šla v Slovencih kaka gospodarska
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tvorba v nesrečo. Vsako izgubo narodnega premoženja je globoko
obžalovati, v nas bolj nego drugod. So se sicer tudi to pot našli
med takozvanimi naprednjaki ljudje, ki so morali izraziti v časopisu
svoje začudenje, zakaj vendar „klerikalci“ strankarsko ne izkoriščajo
konkurza „Agro-Merkurja“. V dnevniku „Slovenec“ je nato v uvod
nem članku „Naš molk“ drž. posl. g. dr. Krek prešlo soboto od
govoril na to začudeno vprašanje. Predmetna njegova izvajanja so v
tem oziru vse hvale vredna, in mi samo želimo, da tista otroška
škodoželjnost, izvirajoča iz glupe strankarske zagrizenosti, v naprej v
resnici preneha. Če gre v našem gospodarstvu kje kaj v izgubo,
je to nesreča, ki se je noben resen človek veseliti ne bi smel.
Nimamo, da bi izgubljali. Če že pride nesreča, je škodoželjnost
gotovo neumestna. Vse obsodbe je vredno ščuvanje in obujanje
nezaupnosti v našem občinstvu.. V gospodarskih stvareh temelji naj
več na zaupanju. Če hočemo v gospodarstvu naprej, ne smemo
begati občinstva. Podirati je laže nego graditi. Če vzameš ljudem
vero in jim omajaš zaupanje v zavode, bodo zastonj in brez uspeha
poslej najlepši oklici in najlepša vabila na udeleževanje pri snovanju
novih podjetij na zadružni in tudi delniški podlagi. Strankarskim
bojem in prepirom je odprto prostrano polje, tudi pri nas se v tem
pogledu lahko izživi vsakdo, ki čuti potrebo. Gospodarske stvari
pa je izločiti iz dnevnega boja, kajti je to sila nevarna igra z
ognjem, ki lahko šine na levo in na desno.
•j*

Mednarodna industrijska, poljedelska in obrtna razstava
v Sofiji bo leta 1911. in se že vrše vse tozadevne predpriprave.
Posebni odbor se že sestavlja, ki naj skrbi za dobro udeležbo vseh
interesentov, aranžma razstave pa se je poveril praškemu strokov
njaku. Bolgarska vlada bo razstavno podjetje po vseh močeh pod
pirala.
*
Krasen razvoj čeških bank razvidimo iz zvišanja akcijskega
kapitala posameznih zavodov. Tako je zvišala v preteklem letu
„Živnostenska banka“ akcijski kapital od 40 milijonov kron na 60
milijonov kron, češka industrialna banka od 20 milijonov na 25
milijonov, praška kreditna banka akcijski kapital po 12 milijonov
kron za 6 milijonov, kraljevograjska hranilna in kreditna banka od
10 milijonov kion na 15, češka akcijska banka od 1 na 2 in mo
ravska agrarna in industrijska banka od 4 na 6 milijonov kron.
Razentega se je na novo ustanovila moravsko-šlezijska banka z 2 mili
jonoma kron. Zvišanje akcijskega kapitala znaša tedaj samo v tem
letu 55 milijonov kron, kar pomeni v gospodarskem oziru nepre
cenljivo ojačenje. Kakor posnamemo iz „Narodnih listov“ pa zaradi
tega še nikakor niso na mestu klici, naj ta ali ona banka reši na
pr. cukrarno pred Nemci, ki jo hočejo kupiti, ali naj investira svoj
denar v železninarski, papirni ali pa rudarski industriji. Ena banka
naj tega nikar ne stori. Pač pa imajo češke banke lepo bodočnost,
da bodo obvladale slovanski denarni trg ne le v Avstriji, ampak
tudi na Balkanu in med rojaki v Ameriki. V dosego tega idealnega
smotra se dela na ustanovitev češkega bančnega sindikata. .
Podpis na poštnih čekih. Najvišji sodni dvor je izrekel v
nekem čekovnem procesu zelo važno razsodbo. Na podlagi čeka,
ki je imel ponarejen podpis imetelja računa, nekega arhitekta, iz
plačal je poštno-hranilnični urad 2510 K. Arhitekt je tožil erar za
odškodnino, češ, da je njegov podpis na kontrolnih listkih bistveno
drugačen, kakor na ponarejenem čeku. Zastopnik finančne prokurature je odklanjal vsako krivdo poštne hranilnice, češ, da so že
kontrolni podpisi arhitektovi različni. Razentega se pa njegov podpis
vedno spreminja, tako da je uspešna kontrola izključena in je krivda
tedaj le na njegovi strani. Civilno sodišče je pritožbo zavrnilo in
sicer z ozirom na to, da je tožitelj shranjeval čekovno knjižico v
navadni amerikanski pisalni mizi in to tudi potem, ko je videl, da
jo je eden izmed njegovih prijateljev s tujim ključem odprl. Miznice
pa tudi ni zapiral, če je odhajal iz sobe. Tudi višje deželno.sodišče
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je tej razsodbi pritrdilo. .Najvišji sodni dvor pa je razveljavil raz
sodbi spodnjih instanc in je obsodil erar v plačilo 2510 K. Po
njegovem mnenju nikakor ne gre, da bi se imetelja čekovne knjige
sililo v to, da shranjuje knjigo v zaklenjeni mizi in v zaprtem
prostoru. Ni potreba, da bi bila miza varna proti vlomu ; mora biti
pač taka, da se vanjo pri normalnih razmerah ne more vdreti. Pač
pa je kriv erar, ker ni dobro pregledal (kontroliral) podpisa; tudi
oni pravi čeki, ki so imeli pravi podpis arhitekta, ki pa ni soglašal
s kontrolnimi podpisi, bi se morali zavrniti.
J. Sk.
*
Otvoritev šeste visoke trgovske šole v — Nemčiji. Kako
zelo razumevajo pomen dobre trgovske izobrazbe v Nemčiji, nam
kaže naravnost krasen in vzgleden razvoj trgovskega šolstva v tej
državi. Nebroj nižjih trgovskih šol, veliko število trgovskih akademij
nam priča, da je resničen izrek: V Nemčiji postane trgovec oni,
ki ima potrebno predizobrazbo. Prav posebno se pa v zadnjih letih
razvija visoko trgovsko šolstvo. Ne le da nudi onim, ki prihajajo
iz akademij uspešno izpopolnitev v vseh strokah trgovske izobrazbe,
je tudi za one, ki so že v življenju, velikega pomena. Kaj pomaga
na pr. odvetniku jus pri čitanju bilanc? Kako naj sodi sodnik o
obratih, stvareh, ki so s trgovstvom v zvezi, ako nima v vse to
primernega vpogleda? In inženir, podjetnik, kako je na milost in
nemilost izročen trgovskemu osobju, ako mu je knjigovodstvo
„španska vas“ ! Za vse te vrste poklicev je inštitucija trgovskih
visokih šol pravi žarek realnega življenja.
Preobrat v nemškem trgovstvu in industriji se pričenja leta
1870. Zmaga pri Sedanu je Nemce privedla do naziranja, da morajo
tudi v gospodarskem oziru nadkriljevati druge narode. Medtem ko
je bilo poprej nečastno, ako se je aristokrat pečal z industrijo ali
pa če se je gardni častnik posvetil trgovstvu, je dandanes zastopano
v industriji plemstvo jako častno in prestop častnikov, (pa ne za
dolženih, ampak dobro situiranih) k trgovini je na dnevnem redu.
Seveda so si poprej pridobili teoretično trgovsko znanost. — Pro
fesorji na teh šolah so učenjaki svetovne slave, n. pr. v Berolinu
nacionalni ekonom Werner Sombart. Sedaj imajo v Nemčiji šest
visokih trgovskih šol in sicer v Lipskem, Berolinu, Frankobrodu,
Mannheimu, Kolinu in Monakovem.
Slednja selje otvorila stoprav sedanje šolsko leto in moderni
princ Leopold je pri tej priliki naglašal važnost dobre trgovske
izobrazbe rekoč: „Jaz sicer nisem trgovec, vendar vem ceniti pomen
trgovstva za”državo. Prav veseli me, da smo tudi na Bavarskem
odprli visoko trgovsko šolo. Ta pa se ne bo separirala, ampak
hoče ostati v zvezi z univerzo in tehniko. V prvi vrsti hoče dati
slušateljem višjo tehnično izobrazbo, ima pa tudi še drug pomen.
Veliko število visokošolcev pride težko do službe v državnih uradih.
Tudi t. zv. prosti stanovi so prenapolnjeni. Izpiti in redi so po
trebni, slab red pa še ne dokazuje, da je dotični popolnoma ne
zmožen. Že marsikdo, ki je imel slabo spričevalo, je bil v življenju
jako dobro poraben. Kdor ne more v državno, deželno in občinsko
službo, naj se posveti industriji, tehniki, trgovstvu. Vsak, ki vstopi
v trgovino, naj pa bo več ali manj trgovec in imej tudi primerno
tehnično izobrazbo.“
Tako se razumeva pomen trgovskega šolstva v Nemčiji. In
pri nas? Skoro da je resničen izrek: Trgovec postane na Angleškem
oni, ki more, načNemškem oni, ki ima potrebno predizobrazbo, v
Avstriji pa oni, ki ni/lza drugo poraben. V zadnjih letih se obrača
hvala Bogu tudi pri nas v tem oziru na boljše, vendar je še vedno
mnogo trgovcev, ki jim je ta stan zadnje zavetišče.
Kar se specialno višjega trgovskega šolstva tiče, imamo sicer
tudi v Avstriji eksportno akademijo na Dunaju, vendar ta nikakor
ne stoji na oni stopinji, kakor omenjene šole v Nemčiji. Ta šola
se že dolgo časa trudi, da dobi primeren štatut, vendar se od po
klicanih faktorjev nihče ne zmeni. V neki tozadevni enketi se je
lansko leto mnogo o tem govorilo, da bi se tudi v Avstriji osnovale
šole po nemškem vzgledu, vendar vsled neugodnih finančnih
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razmer to vprašanje za zdaj nima upanja na realiziranje. Mogoče
bo otvoritev šeste visoke trgovske šole v Nemčiji odprla tudi
našim merodajnim faktorjem oči, tako da bo tudi Avstrija v vrsti
onih držav, ki intezivno negujejo trgovsko izobrazbo !
Jos. Sk.
*
Trgovska bilanca naše monarhije. Uvoz v času od 1. ja
nuarja do konca avgusta t. 1. je znašal 1790 5 milijonov kron, za
76’3 milijonov kron več kot v isti dobi lanskega leta, izvoz 1538’6
(+ 46’6) milijonov kron. Trgovska bilanca za to dobo je tedaj
pasivna za 252 milijonov proti 222-3 mil. kron 1. 1909.
*
Dohodek carine v Avstro-Ogrski. Glasom delegacijam
podanega proračuna za carino v Avstro-Ogrski ter v Bosni za leto
1910, se je dohodek carine v primeri z lanskim letom izdatno
zvišal. Vzrok leži v uvozu velikih množin žita z ozirom na slabo,
letino lanskega leta. Proračun ima sledeče postavke: V Avstriji se
bo prejelo carine 148,178.000 kron, na Ogrskem 20,120.000 kron,
v Bosni 1,270.000 kron, skupaj tedaj 169,580.000 kron (za 9,640.000
kron več kot lansko leto.) Vsekakor jako lepa vsota !
*
Dobave za vojaštvo in mornarico. Zveza avstrijskih in
dustrialcev je napravila na vse člane avstrijske delegacije vlogo,
v kateri poudarja, da more konkurirati avstrijska industrija pri vseh
predmetih in v vsakem oziru z inozemskimi tvrdkami. Poudarja,
da bi oddaja del tujim tvrdkam škodovala ugledu domače industrije
in prosi, da naj delegatje pri posvetovanju dotičnih točk porabijo,
ves svoj vpliv v tem zmislu. Ker je tudi zveza ogrske tovarniške
industrije ogrske delegate primerno poučila, je upati, da bode od
avstrijskih davkoplačevalcev vplačani denar prišel v dobro domači
industriji.
*
Poštnonakazni promet poštne hranilnice z Belgijo. Vsled
dogovora poštnohranilničnega urada, z belgijsko poštno upravo se
razširi poštnonakazni promet, ki že obstoji z Nemčijo in Švico,
tudi na Belgijo. Ta uredba je stopila s 1. novembrom 1910 v veljavo
in vsled tega se lahko nakaže iz šekovnih računov pri poštni hra
nilnici na račune pri belgijski nacionalni banki v Bruslju ali pri.
kaki filialki te banke kakor tudi nasprotno.
*
Obrtna zadruga na Bledu je otvorila zadružno posredo
valnico za delo. Vpisnina znaša 50 vinarjev za delodajalca in velja
za 4 tedne. Delojemalec se priglasi brezplačno. Vzorec delovanja
se je vzel po gostilničarski zadrugi v Ljubljani, katera že več let
te posle vodi. Poživljajo se mojstri in obrtniki ter obrtniški pomoč
niki, da se priglase. Naslov je enostaven: „Načelstvo za posredo
valnico dela na Bledu.“
*
Izvozna trgovina Bosne 1. 1909. Iz poročila bosanske de
želne vlade posnamemo sledeče: Izvoz živine je obsegal 266.940
kosov (proti 274.063 v lanskem letu), uvoz pa 31.051 (proti 19.612).
Ostalega blaga seje uvozilo 3,173.418 q'1 proti 3,329.162 q1 1. 1908,
izvozilo pa se je 10,796.580 q‘ (proti 10,563.424 <73). Vrednost vsega
uvoza 1. 1909. je znašala 139,538.540 K (+ 17,852.155 K), izvoza
pa 122,979.368 K (T- 14,028.094 K). Bilanca izkazuje pasivum per
16,559.172 K, ki pa nima morebiti vzroka v zmanjšanem izvozu,
ki je vedno večji, ampak v naraslem uvozu zadnjih treh let. Leta
1909. pa pridejo v poštev osobito potrebščine za vojaštvo za časa
aneksijske krize. Največ se je izvozilo lesa (za 7 milij. q‘), padel
pa je izvoz bosanskih sliv zaradi slabe letine od 6,059.680 qi na
4,490.063 q*.
*
Nekoliko statistike o sladkorju. Letos se je pridobilo repe
za 50'4 milijonov ton proti 40'6 milijonov ton 1. 1909./10., tedaj za
24% več. Sladkorja se je produciralo 7’47 (+ 0'61) milijonov ton,
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tedaj več za 22-7 °/0 kot v lanski kampanji. Od tega odpade na
Avstrijo L44 milijonov (-)- 15‘8 %). Najbolj pa se je povečala pro
dukcija na Ruskem in sicer se je zvišala od VI na V9 milijonov
ton. Znižala se je samo v Franciji za 100.000 ton.
*
Transportno zavarovanje 1. 1909. S povzdigo trgovine
leta 1909. dvignilo se je tudi transportno zavarovanje v tem letu.
106 prevaževalnih družb je prejelo
1. 1908.
1. 1909.
več tedaj za
na kosmatih premijah 300,894.382; 309,991.075; 9,096.693 Mk.
150,366.366; 153,986.035; 3,619.669 „
„ obratnih
„
150,528.016; 156,005.040; 5,477.024 „
„ čistih
1. 1908.
1. 1909.
Izdatki in dobiček so znašali:
1. 1907.
v procentih
78-17
78-49
75-54
plačane in rezervirane škode . .
provizije in stroški . ... . .
19-70
20-70
22-04
1-20
0-43
0-58
zvišanje premijske rezerve . . .
1-84
0-93
0-38
dobiček...........................................
J. Sk.

Čeke so poslali: gg. Mirko F el din, Kranj, A. Gatsch,
Kostanjevica, Leo Lavrič, Škofja Lokal, rivan M aj a r o n , Borov
niča, Davorin Šetinc', Vrhnika. Hvala!
*
Izkaz društvene posredovalnice. Sprejmo se: 1 kon
torist, 1 poslovodja, 5 pomočnikov mešane stroke, 4 pomočniki ma
nufakturne stroke, 3 pomočniki špecerijske stroke, 1 pomočnik ga
lanterijske stroke, 4 prodajalke, 9 učencev in 1 učenka. — Službe
iščejo: 2 knjigovodja, 2 kontorista, 3 potniki, 2 poslovodja,
20 pomočnikov mešane stroke, 5 pomočnikov železninske stroke,
8 pomočnikov manufakt. stroke, 10 pomočnikov špecerijske stroke,
3 pomočniki modne in galanterijske stroke, 7 kontoristinj, 9 bla
gajničark, 11 prodajalk, 5 učencev in 2 učenki. Posredovalnica po
sluje za delodajalce in člane društva popolnoma brezplačno, za
druge pa proti mali odškodnini.

Soglasna sodba vseh gospodinj, ki so le enkrat poskusile
izdelke Kolinske tovarne v Ljubljani, je taka, da so ti izdelki, t. j.
Kolinska kavna primes ter žitna in sladna kava, v resnici od vseh
najboljši. Imajo namreč izboren okus, kakor nobeni drugi tovrstni
izdelki. Zato ni čudno, če gospodinje čimdalje bolj zahtevajo po
trgovinah izrecno Kolinsko kavno primes ter Kolinsko žitno in
sladno kavo. Poudarjamo obenem, da je Kolinska tovarna domače
trgovsko podjetje, v katerem je investiranega veliko slovenskega
denarja. Dobiček, ki ga to domače podjetje prinaša, ostane v do
mačih rokah ’in ne roma v tujino, odkoder bi se nikdar več ne
vrnil. Zato je v lastnem interesu slovenskih trgovcev, da to podjetje
po najboljših močeh podpirajo z obilimi naročili in da izdelke
Kolinske tovarne pri svojih odjemalcih priporočajo.

Seja dne 14. oktobra 1910.
I. V društvo se je sprejelo 10 rednih članov in 1 vajenec.
II. Obolenje je prijavilo 67 članov.
III. Bolniških stroškov se je izplačalo 28 članom v znesku
K 2616-27 in 3 lekarnarjem za III. četrtletje K 285T5.
IV. Raznoterosti.
Običajna sv. maša se je darovala v kapelici Leonišča dne
2. oktobra 1910.
Dopisov se je rešilo 112.
Na predlog gosp. Ivana Mejača se je sklenilo, da se napravi
slika umrlega gospoda Janka Terčka, ki se ima obesiti v društvenih
bolniških prostorih v Leonišču, in se je dovolilo v to svrho K 150—.

Društvene vesti.
Slavnostni občni zbor priredi naše društvo ob priliki 10letnice svojega obstanka dne 8. decembra 1.1. ob pol 11. dopoldne
v društvenih prostorih, ter isti dan zvečer zabavni večer v veliki
dvorani „Narodnega doma“. Gg. člane in prijatelje društva že sedaj
opozarjamo na to prireditev. Spored bomo pravočasno naznanili po
dnevnikih in posebnih vabilih.
*
Gg. člane, ki so s članarino na dolgu prosimo, da nam jo
čimprej pošljejo, ker s tem prihranijo društvu mnogo nepotrebnega
dela in stroškov.
*
Trgovski koledar za 1. 1911. Kakor smo že v zadnji šte
vilki poročali, je ta že izšel. Vsak slovenski trgovec mora imeti ta
koledar, kajti zaradi svoje praktične in poučne vsebine je vsakemu
trgovcu in trgovskemu nastavljencu neobhodno potreben. Cena
koledarju je 1 K, po pošti 20 v. več.

Prispevek. Mestni magistrat ljubljanski je nakazal drugo
polovico prispevka za 1. 1910 v znesku 250 K. Slavnemu magistratu
izrekamo za njegovo naklonjenost najiskrenejšo zahvalo.

Ugodna prilika za etabliranje. V Gorici v precej živahni
in prometni ulici je dobiti lokal za modno ali galanterijsko trgo
vino. V teh strokah še ni v Gorici nobene slovenske trgovine,
zato je to interesentom priporočljivo. — Nadalje se dobi v Rožeku
na Koroškem lep lokal s skladišči. Tukaj ni še nobene slovenske
trgovine. Podrobnosti se poizvedo pri tvrdki Hedžet & Koritnik v
Gorici.
*

Trgovsko bolniško in podporno društvo
v Ljubljani.

Domoljubne slovenske trgovce opozarjamo na

toaletno milo, stearinove
:: in parafinove sveče ::
v teist Mi sv. Orila in Metoda v Ljubljani
katere izdeluje in razpečava

= J. Pilnaček =
tovarnar

Kralj. Gradec (Hradec Kralové) Češko.
Podpirajte Družbo sv. Cirila in Metoda in vpeljite
te izdelke v svojih trgovinah.

Gospodarsko in koosuDiio dnistio v Lokvi mi Divači
odda v najem svojo

prodajalno z mešanim blagom.
Pogoji pri načelstvu.

Tvrdka Hedžet & Koritnik v Gorici
•"

1 - sprejme —.... —~

VAJENCA

iz dobre hiše, s primerno izobrazbo,
pridnega in zanesljivega v manu
fakturno trgovino. ------------------------

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

V Ljubljani, dne 15. decembra 1910.

Št. 12.

Spominjajte se zaklada za „Trgovski dom**!
Naše denarstvo!
Na trgu je občutiti že dalj časa močno pomanj
kanje mobilnega kapitala. Tesna in trda je za denar
vsepovsod v državi; celo prvorednim in povsem legi
timnim kreditnim zahtevam ustrezajo zavodi le stežka
in neradi; kredit je vezan na trpke pogoje. Daveča
tesnoba bremeni ves kupčijski svet. Navzlic vobče
medlim kupčijam živimo v razmerah, kakor jih sre
čavaš ob časih izvrstne konjunkture. Vzrokov je iskati
v velikih kreditnih potrebah države, dežel in mest, ki
rabijo za investicije težke denarje; nadalje v dejstvu,
da so poskočile cene malone za robo vseh vrst in da
so zategadelj vezane znatno višje glavnice v kupčijskih
in obrtnih obratih; pristopila je nedavno iz politične
rezone demarša od francoskih kapitalistov, ki je navzlic
oporekovanju kapitalističnih glasil na Dunaju odvajalno
vplivala in pomnožila denarno zadrego v državi. Tudi
na našem domačem trgu v razani meri čutimo splošno
pičlost denarnih sredstev in kreditno tesnobo. Mnogi
kreditni vrelci, s katerimi se legitimno običava računiti,
so ali zaprti ali pa oddajajo le nezadostno ob strožjih
pogojih. Na našem trgu je poostrila položaj znana
zadružna nesreča. Vzbudila je nezaupanje vnanjega
kapitala nad mero in neupravičeno izzvala pavšalno
nezaupljivost, proti potrebi se udajajoč zlobni gonji in
iz sovraštva izvirajočemu obrekovanju zakotnih nemških
časopisov. Neprerečno dejstvo je, da živimo v težkih
časih in da je spričo daveče kreditne tesnobe marsikdo
nezasluženo v velikih zadregah. Slovenci smo gospo
darsko šibki, sleherna izguba je za nas hud udarec.
Zategadelj je treba o pravem času očuvati se saj za
bodočnost. Politični tok je dalj časa že odločno in
nepritajeno proti nam, zadnje čase pristopa še od se
vera prihajajoč, premišljen, občuten gospodarski pritisk,
ki prihaja do izraza predvsem v denarstvu. V takih
časih je prilika preizkusiti prijatelje, priložnost je pre
veriti se do duše, kako zlo je biti gospodarsko
odvisen od tujih elementov. V dobrih časih
gnjusno vsiljivi tuji kapital se odmakne zavratno pod
glupimi pretvezami. Dokaže se pa ob takih dneh ekla
tantno, kako nujno rabimo Slovenci krepke
in velike denarne centrale z dalekovidnim

strokovnjaškim vodstvom. Male svote se izgub
ljajo, razbite na mnoge dele ne prihajajo do pravega
učinka; pa tudi ciljnosti in vodilne smernosti ni, če
manjka centralne dispozicije. Skupni pohod in skupni
nastop! Čase denarnih stresljajev na velikem trgu bi
v nas dokaj lažje prebili, če bi imeli potrebno enotnost
v denarstvu. Igračkanje s separatizmom v denarstvu
utegne imeti kdaj nepregledne posledice za ves razvoj
našega gospodarstva. Niti solzarstvo niti utopija nam
ne nareka teh besed, marveč živa praktična potreba in
gola sila gospodarskih razmer. Pri naši denarni decen
tralizaciji uhaja potreben ozir na potrebe celokupnosti,
nedostaja medsebojnosti, ker so zavodi preindividualni,
manjka naravno tudi čuta odgovornosti za celokupnost.
Skrbno motrimo naše gospodarske razmere, graditev
in ne razdiranje imamo pred očmi, ali opozoriti mo
ramo danes na neprimerno konkretno postopanje, ki
pa je morda umljiva posledica neorganiziranosti našega
denarstva in pa nedostajanja zmisla za celokupno
narodno gospodarstvo. Po celem svetu je tako, da
manjši zavodi iščejo moralne in materialne zaslombe
v krepkejših. Tudi pri nas je denarni ustroj takšen.
Potreba medsebojne zaslombe gospodarskih tvorov, ki
jih zbližujejo gotovi konkretni interesi, pa je prav ob
času stisk najbolj nujna, kajti odvišno dobro nalagati
v časih obilice je končno interes močnejšega zavoda.
Zločesta zaslomba, da, zavajanje je pa, če močnejši
slabi in izpodnaša tla slabejšemu ter mu jemlje brez
preudarka zaslombo prav tedaj, kadar slabejši najnuj
nejše potrebuje opore. Taka gospodarska politika ni
arijskega pokolenja, ampak semitskega. Tako ravnanje
ni podpora, ampak zavajanje. Ta izvajanja se opirajo
na dejstva, ki sp se žal dogodila izadnje čase v slo
venskem središču. Postopanje je tembolj neumestno,
ker se je prav od tam dolgo in nad mero zanašalo
denar iz denarja potrebne dežele. Danes pa vlada na
našem trgu močna napetost, pod katero ječe produktivni
sloji in ki dela skrbi zavodom, ki so prav tako slovenski
in prav tako potrebni. Mesta odlične gospodarske važ
nosti nalagajo pač veliko odgovornost ter zahtevajo
preudarne dalekovidnosti in obsežnega gospodarskega
obzorja.
12
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Naša desetletnica!
Deset let leži za nami! Ni to dolga doba, toda
društvo zre s ponosom nanjo, saj pomenja ta doba
popolni preobrat v organizaciji slovenskega trgovstva.
Pred Merkurjem take organizacije sploh ni bilo, zato
je pa tem večjega pomena, če se zavedamo, da je
naše društvo zbudilo slovenskega trgovca iz mrtvila in
mu dalo zlasti v Ljubljani vodstvo stanovskih korpo
racij v roke. Kaj je društvo v teh letih storilo za slo
vensko trgovstvo, razvidimo iz poročila o izrednem
občnem zboru povodom društvene desetletnice, ki se
je vršil dne 8. decembra 1910 v društvenih prostorih.
Društvo ni proslavilo desetletnice hrupno, ampak
v skromnem okviru s slavnostnim občnim zborom in
veselico, katere oba je posetilo nebroj članov in pri
jateljev.
Slavnostni občni zbor je otvoril prvi društveni
podpredsednik g. Alojzij Lilleg, ker je bil društveni
predsednik g. ces. svetnik Murnik vsled bolezni zadržan.
Toplo je pozdravil vse navzoče, imenoma gg. deželna
poslanca dr. Trillerja in Jos. Turka, zastopnike
časopisja in magistratnega nadkomisarja g. Semena.
Za zapisnikarja je imenoval g. Jelač ina ml. V po
zdravnem govoru se je dotaknil namena slavnostnega
zborovanja, podati namreč račun in pregled o dru
štvenem delovanju in napredovanju. Če niso bili uspehi
pred petimi leti, ko smo praznovali petletnico, še tako
znatni, smo danes lahko ponosni na preteklo kratko
dobo, v kateri je društvo doseglo toliko lepih uspehov.
Potem je prečital pismo podpredsednika trgovske zbor
nice g. Iv. Kregarja, ki je opravičil svojo odsotnost,
ter brzojavne pozdrave podružnice v Kranju in Ko
linske tovarne.
Gospod dr. Fran Windischer je nato povzel be
sedo in podal sledeče poročilo:

Ugledna gospoda !
Stanovska organizacija slovenskega trgovstva Slo
vensko trgovsko društvo „Merkur“ je završila prvo
dekado. Ko smo se zbrali današnji dan, da proslavimo
društveno desetletnico praznično, pa brez vnanjega
sijaja, je naravno, da si pred vsem naredimo pregledno
sliko o društvenem delovanju tekom prvih deset let
društvenega obstanka.
Ustanovitev trgovske organizacije v Ljubljani je
pred 10 leti narekovala gola potreba. Brez stika, brez
ognjišča ter brez vodnika in zaupnika je bilo slovensko
trgovstvo dotlej in je živo pogrešalo stanovskega sre
dišča. Mlade stanovske organizacije, ki si je vzela za
svoj delokrog vse slovenske pokrajine, prvo prizade
vanje se je moralo nujno obračati za tem, da zbere
in združi slovensko trgovstvo v čilo enoto; vplivnost
in vpoštevnost, pa tudi delazmožnost organizacije te
melji zlasti tudi na številnosti članstva. Ledino je bilo
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orati društvu „Merkur“, obilo zaprek je moralo zmoči,
številne predsodke je moralo streti, ali smotreno sto
pajoč za svojimi cilji je srečno zmoglo začetne težave.
Že ob petletnici svoji je moglo s ponosom pokazati
na uspešnost svojega organizatoričnega dela, pridobilo
si je zaupanje in zaslombo trgovstva z resnim delom
in razumnim postopanjem ter združilo ponosno število
slovenskih trgovcev in trgovskih sotrudnikov pod svoj
mladi prapor.
Završivši naporno organizatorično delo in zagotovivši si potrebne redne dohodke je moglo trg. društvo
„Merkur“ pričeti z izvrševanjem mnogostranskih nalog
svojega delokroga.
Povzdigi splošne in strokovne iz
obrazbe j eposvečalodruštvo „Merkur“ vedno
vneto skrbnost. V tem pogledu so bila razna
sredstva na razpolago. Predvsem je začelo izdajati
svoje glasilo, prvi dve leti pod imenom „Narodno
gospodarski Vestnik“, pozneje pa po kratki prekinitvi
„Slovenski Trgovski Vestnik“, ki završuje letos sedmi
letnik. Lastno glasilo je ne le odličnega pomena za
organizacijo, ker zagotavlja trajno vez zlasti z vnanjim
članstvom, ter za širjenje poučnih spisov, marveč ima
preko tega svoje neutajljive zasluge zlasti zategadelj, ker
se je tako priredil in praktično uvedel slo
venski trgovski jezik. V svojem glasilu je društvo
skrbelo za poučne spise iz raznih strok, hoteč pa list raz
širiti, je takoj od početka ukrenilo, da vsi člani dobivajo
list brezplačno. L. 1907. je društvo prvič izdalo „Trgovski
koledar“, ki je sedaj že dosegel peti letnik. Koledar
je lepo razširjen v Slovencih; ne le trgovci, tudi drugi
stanovi segajo pridno po njem, ker se ne omejuje le
na koledarsko vsebino, marveč je prava poljudna knji
žica z mnogovrstno vsebino. Brez vsakoršne podpore
je vzelo društvo nase skrb za trgovske knjige in je
izdalo leta 1904 „Menično pravo“, 1. 1907. „Kilometerski kazalec“, 1. 1908. „Knjigovodstvo“, ki je
odobreno za rabo na dvorazrednih trgovskih šolah,
letošnje leto je izdalo praktično brošurico „Sotrud
niški zakon“, prihodnje leto pa da na svetlo
„Trgovsko računstvo za trgovske nadalje
valne šole“, ki je že predloženo v odobritev in izide
v treh snopičih. Za širjenje izobrazbe pa je društvo
skrbelo ne samo s tiskom, marveč tudi s predavanji
in poučnimi tečaji ; priredilo je tečaje za tesnopis,
laščino, knjigovodstvo, korespondenco, strojepis, železnične tarife. Društvo vzdržuje čitalnico in dobro oprem
ljeno knjižnico. Vse to je dalekosežnega pomena po
sebno v naših razmerah, kajti do zadnjih let je bilo
pri nas silno slabo skrbljeno za strokovni pouk sploh
in za pouk v trgovskih vedah posebej. Ponovno se je
v društvu „Merkur“ oglašala zahteva po trgovskih
šolah. Višje trgovske šole še nimamo, položaj se je
pa vendar nekoliko na boljše obrnil, drugo leto že
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imamo deželno dvorazredno trgovsko šolo in letos so
tak zavod ustanovili v Trstu, seveda ob lastnih močeh,
kajti vlada odreka vsako skrb za povzdigo trgovske
izobrazbe v Slovencih. V gremialni šoli, ki je po
svojem ustroju trgovsko-nadaljevalna šola, namenjena
trgovskim vajencem, se ob njeni sedanji uredbi posveča
zadostna skrb gojitvi slovenskega pouka v trgovskih
vedah.
Stalno vodilo društva „Merkur“ je bilo,
uravnati delovanje kar moč praktčno in v
skladu s potrebami članstva. Informativni
službi se je obračala vestna pozornost. Članstvo do
biva vsakovrstna pojasnila, kupčijska in pravna, brez
plačno na ustmena ali pismena vprašanja. Koliko
dragih pravd je na ta način izostalo! Zadnja leta pre
skrbuje društvo članom tudi prestave iz tujih jezikov,
navadno brezplačno, le ob večjih delih proti povračilu
lastnih stroškov. Več let je tega, kar je društvo zasno
valo lastno posredovalnico za službe in mesta, ki
posluje za vse člane brezplačno. Posredovalnica si je
naglo pridobila zaupanje, obsežno je danes njeno
poslovanje.
Posredovalnica za službe in
mesta je prepotrebna naprava, ki ji vodstvo posveča
vso svojo skrbnost. V ilustracijo živahnega poslovanja
te društvene naprave sledeče! Tekoče leto je imela do
konca novembra 1465 poslovnih številk, razposlalo se
je v tem času interesentom 3752 izkazov o prostih
službah, prostih mest je bilo javljenih 255, oglasov
za službo je bilo 499, naznanil o uspešnem posredo
vanju je bilo 180.
Slovensko trgovsko društvo „Merkur“ zasleduje
vse pojave v javnem življenju; vneto se trudi in
poteguje za to, da ne trpe škode trgovski
interesi; umerjenost in p ra vi čn a z ra vn a v a
interesov so vodilo naši organizaciji. Tiho
kakor časa tek je delovanje društva, brez pretiravanja
in brez hrupnosti. Kadar je bilo aktualno v zadnjih
letih kako vprašanje, ki zadeva trgovske interese, vedno
se je trudilo društvo „Merkur“ pripomoči k temu,
da se reši v skladu s koristmi trgovskega stanu. Naj
le spomnim na sledeče zadeve: nedeljski počitek, za
piranje trgovin, obrtno sodišče, zavarovanje zasebnih
nastavljencev, volitve v razne davčne komisije.
Trgovina je v našem narodu jako važen činitelj.
Organizacija kakor je „Merkur“ mora za
tegadelj s paznim očesom motriti razmere
v trgovini; ne more ji biti irelevantno,
kakšno smer jemlje razvoj domače trgo
vine. V Slovencih je obilo naravnega daru za trgo
vanje, sposobnost in nagnjenje je pri nas za kupčijo,
tudi podjetnosti je v naših ljudeh dovolj. Seveda raz
umna podjetnost predpostavlja stvarno poznanje in
strokovno izkušenost. Če zategadelj v industriji ne
stopamo tako naprej, kakor bi si želeli, bi tega ne
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bilo staviti v breme imanentnemu nedostajanju pod
jetnosti, kakor se to navadno rado razlaga, marveč
pred vsem dejstvu, da nimamo še strokovnjakov za
razne industrialne stroke in tudi ne zadostnih prilik
za izvežbanje v strokovnjake. To pa je naravno, ker
ni še razvoj v Slovencih, ki so pretežno agrarni narod,
tako daleč, da bi zadostno število naših ljudi iskalo
svojega poklica v obrtnosti, seveda ne le kot težaki,
tovarniški delavci, rudokopi, skladiščarji in podrejeni
kontorski uradniki. V trgovini stoje razmere zategadelj
boljše, ker je nerazmerno več naših ljudi v trgovinskih
podjetjih, pa imajo ob znatni razvitosti trgovine tudi
več prilike, spoznati in proučiti jo, kakor v obrtnosti,
katere je v naših deželah, vobče tudi tuje še malo.
Zgledi vlečejo, to velja tudi tukaj. Malodušnosti zatega
delj ni treba. Tolažilo imejmo, da je bolje
podvzemati manj, pa tisto oprti na stvarno
izkušenost in strokovnost, nego mnogo pa
tisto diletantsko. Strokovnega znanja je pri nas
žal v premnogih strokah še jako malo. Kako zle po
sledice pa rodi diletantsko snovanje, čuti prav sedaj
celo naše gospodarstvo.
Društvo „Merkur“ se je od početka tru
dilo pripraviti smernost v razvoj naše
trgovine. Pri tem je veljalo prepričanje, da je osa
mosvojitev naše trgovine le mogoča, če prihaja v
trgovino dobro izvežban naraščaj; pravi ljudje na
pravo mesto, bolje deset dobrih novih trgovcev nego
petdeset slabih. Prizadevanje naše organizacije je bilo
obrnjeno seveda tudi na to, da so prišle po možnosti
nove ali izpraznjene postojanke v roke dobrega, do
mačega trgovskega naraščaja. V zadnji dekadi moremo
zaznamovati gotovo vesel pojav, da je prišlo do dobrega
kruha v domači trgovini lepo število trgovskih sotrudnikov izmed našega članstva. Za nadaljni razvoj
naše trgovine je največjega pomena, da se
ustanovi tudi v nas trgovska tradicija. Že
leti moramo trgovskih rodbin, ponos očeta
trgovca naj bo, da more izročiti svojo
kupčijo svojemu sinu. Važna ta produktivna stroka
zahteva kar najboljših moči, najboljše je ravno dobro
dovolj. Zlo je, če zavlada v trgovskih krogih mnenje,
da je ideal, če se potomci potaknejo v uradniške po
klice. Trgovski poklic bodi ponos naših trgovcev. Ne
pride v zadnji vrsti tudi dejstvo v poštev, da more
kupčija izvestno bolje rediti pridnega sina nego urad
niški poklic.
Načelu, da gre trgovina trgovcem, je „Merkur“
verno sledil in bil vedno na strani onih, ki so zahte
vali zlasti za detajlno trgovino tudi po za
konu obrambe. Zavzemali smo se za uvedbo ob
veznega dokaza o strokovni sposobnosti za detajlno
trgovino, in je ta zahteva v novem obrtnem zakonu
tudi prišla do veljave, dasi žal obstajajo važne trgovske
12*
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stroke prejkoslej svobodno torišče za neuke elemente.
Kakor smo v tem oziru doživeli izpolnitev zahteve,
postavljene na zborovanju ob naši petletnici, tako je
tudi naše stremljenje po ustanovitvi trgovskega denar
nega zavoda doseglo svoj cilj s tem, da je s pričetkom
leta 1908 začela poslovati trgovsko-obrtna banka
v Ljubljani, ki je -— naj se reče karkoli — mnogokateremu naših trgovcev dala potrebno oporo ter dokaj
mladim trgovcem pomogla do samostojnosti. Zavod je
premišljeno vojen in gre svojo pot ne meneč se za
zavistne izbruhe narodnih nasprotnikov.
Na polju trgovske organizacije društvo „Merkur“
nima le neposredne zasluge, da je zbralo okoli sebe
odlično število trgovstva. Obstoj in uspevanje
naše organizacije je marveč tudi sicer za
služno in vzpodbudno vplival na razvoj
stanovske organizacije v slovenskem trgov
skem stanu. Leta 1906. se je v Celju ustanovilo
slov. trgovsko društvo, leta 1908. slov. trgovsko društvo
v Mariboru; so to bratske organizacije, ki so z našim
društvom v najtesnejši prijateljski zvezi ter imajo od
početka „Trgovski Vestnik“ za svoje glasilo. Organizacija
se je poslej nadaljevala, meseca novembra leta 1908.
se je osnovalo v Ljubljani „Društvo slovenskih sotrud
nikov“, o Veliki noči 1. 1909. so si zgradili marljivi
slovenski trgovski potniki lastno organizacijo v „Dru
štvu slovenskih trgovskih potnikov v Ljubljani“, ki je
z nami v najboljšem razmerju ter ima v našem listu
stalni razpredelek za svoje objave. Ustrezajoč želji
naših gorenjskih članov se je 25. julija lanskega leta
ustanovila v Kranju podružnica našega društva, ki lepo
uspeva in je takoj od početka posebno na izobraže
valnem polju razvila hvalevredno delavnost. Umeje se,
da smo tudi s trgovskima organizacijama v Trstu in
Gorici zvesti prijatelji.
Z zadovoljstvom je konstatirati, da je
v zadnjih letih napredovala stanovska za
vednost v našem trgovstvu. Živahnejše je zani
manje za vprašanja, ki se tičejo trgovskega stanu, ter
za trgovske stanovske prireditve. Nov pojav v zadnjih
petih letih so trgovski shodi v naših deželah. Za
čelo je naše društvo in je 1. 1906 priredilo trgovski
shod v Postojni, sledil mu je še isto leto trgovskoobrtni shod v Tolminu, ki ga je priredilo trgovskoobrtno društvo v Gorici, leta 1907 smo priredili velik
vseslovenski trgovski shod v Ljubljani, leta 1908 je bil
trgovski shod v Mariboru. Vsi ti shodi niso bili le
lokalnega pomena, njih posebnost — in narodno
politično gotovo vesela posebnost — je, da so na teh
shodih nastopali govorniki iz vseh slovenskih dežel.
Za medsebojno spoznavanje, za gojitev stanovske skup
nosti in za širjenje enotnega naziranja v vodilnih vpra
šanjih je to prevažno dejstvo. Na tej poti bode
hoditi dalje, slovenske trgovske organiza
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cije morajo ohraniti tesne stike. Že ob priliki
praške razstave in letos na narodno-gospodarskem
kongresu se je poudarjala potreba strnitve slovanskih
trgovskih organizacij v državno zvezo; naše društvo
smatra osnovo take centralne organizacije za vrlo po
trebno, zakaj le tako morejo priti slovanske trgovske
organizacije do potrebne pomembnosti, vpoštevnosti in
vplivnosti. Ločenih nas vlada noče vpoštevati in nam
za naša, stanu koristna prizadevanja odreka vsako pod
poro, dočim nemškim organizacijam daje vsakovrstne
subvencije pod najrazličnejšimi naslovi. Naša želja
je, da se čimprej oživotvori taka centralna
zveza, v kompetenčna prerekanja pa, ki so nastala v
tem pogledu v Čehih po zadnjem res nezadostno pri
pravljenem narodno-gospodarskem kongresu, pa se
nismo in se ne bomo spuščali. Taka naprava bi bila
največje praktične koristi za vse slovansko trgovstvo
v Avstriji, in v tem prepričanju se tudi izrekamo za
tako osrednjo zvezo.
Pregled o delovanju naše organizacije v preteklem
razdobju ne bi bil popolen, če ne bi omenjalo poro
čilo, da se je „Merkur“ trudil tudi za dobro
tvorne naprave. Osnovali smo že pred leti zbiranje
za „Podporni sklad“ in mu dali lansko leto posebni
štatut, potem ko se je natekla zadostna glavnica za ta
sklad. Podporni zaklad je sedaj že aktiviran ter ga
upravlja poseben kurator-j. Poleg obresti glavnice, ki
znaša sedaj prilično 11.400 K, ima kuratorij na raz
polago še druge redne dohodke tako, da razpolaga z
lepimi vsotami. Iz podpornega zaklada se dajejo v prvi
vrsti podpore brezposelnim članom, dalje onemoglim
članom ter vdovam in sirotam po naših rednih članih.
Fond za trgovski dom znaša sedaj 21.500 K. Ko bode
zadostno krepek, bodemo našli zanj prav hvalevredno
uporabo ter tako izpopolnili dobrotvorne na
prave v prid trgovskemu stanu.
Društvo „Merkur“ je seveda tudi gojilo družab
nosti. Mnogo lepih in dobro uspelih priredb in izletov
je priredilo, za družabno uglajenost mladine se je
skrbelo s plesnimi večeri. Društvo ima svoj
pevski zbor, ki mu dela ponos in čast s svojimi
nastopi.
Napačno bi bilo misliti, da se je v okrilju „Mer
kurja“ gojilo zgolj za stvari zanimanje, ki se tičejo sta
novskih in gospodarskih koristi trgovstva. V naši
trgovski organizaciji se nismo zadovoljili s takim delo
krogom, gospodarske razmere v našem na
rodu sploh so nas živo zanimale, naravno, saj
je trgovina v tako tesni zvezi z vsemi panogami na
šega gospodarstva. Motreč tako ekonomske razmere v
naših deželah sploh in deželi Kranjski posebej, smo
imeli često priliko obžalovati, da se poli
tično strankarstvo v nas neustavlja ni pred
strogo gospodarskimi vprašanji in da ga ni
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izločiti niti v gospodarskih napravah. Tako
pa je napredek silno težaven, tudi v ugodnejših splošnih
razmerah, kakor so naše. V tem pogledu bo pač treba
kreniti druga pota, sicer nas bo gospodarska premoč
severnih in južnih mejašev udušila. Če se snuje go
spodarska podjetja, je gorje, če se ne vpraša po naj
boljšem, ampak po strankarski pripadlosti. In potem
cepitev gospodarskih sil ter graditev dvojnih naprav,
ko bi ena komaj dobro uspevala. Vsega pod en klobuk
ni moč spraviti, gotove razlike ostale bodo vedno, so
pa velike naprave, ki, če naj bodo kos svoji nalogi
in naj nas oproste pritiska tujih klešč, morajo biti
le slovenske. V politiki najprej in sedaj tudi v go
spodarstvu je zaznamenovati vedno močnejši pritisk od
severa, in vse to po dobro premišljenem načrtu. Čas
je, da se zavemo nevarnosti, ki je pred durmi. V denarstvu nam prav sedanje dni daje nemški kapital
okušati vso svojo gigantsko silo. V takih okolnostih
mora vsak, ki le nekoliko bližje spoznava potrebe naše
trgovine, obrtnosti in denarstva, do duše čutiti, ko
like koristi bi nam mogla biti mogočna
lastna denarna centrala. Kredit je danes
vse, začetek in konec gospodarstva, in ne
srečen je narod, ki mu kredit odmerja in
regulira po svoji svojevoljnosti tuji kapi
talist, vsiljiv v sreči in ob medlih kupčijah,
brezsrčno trd v dneh zadrege in v'isokekonjunkture. Neodvisni od kapric in konjuktur skoro bi
lahko stali Slovenci, če bi 'imeli veliko in krepko de
narno centralo, tako pa smo v trdi odvisnosti od tujca.
Železniške tarifeso važna komponenta
v slehernem kupčijske m obratu, v kalkulaciji
cen prav pogosto odločijo, ali je nabava odnosno do
bava za trgovca ali obrtnika mogoča ali ne. Železniške
tarife v zvezi z določili za železniški prevoz so kom
pliciran in težaven sestav, poznanje tarif gre malokaterim osebam od rok, leta in leta se včasih tarife
napačno navajajo. Strankam, ki imajo z železnico
redno opravka, ni zlahka dobiti o pravem času po
jasnila; na dobro voljo železniškega osobja le prepo
gosto navezani interesentje pri tem svojem dobrovoljnem
svetovalcu ne zvedo zmerom pravega. In temu se ni
čuditi, zakaj temeljito poznavanje železniških tarif za
hteva pred vsem posebne izvežbanosti, potem pa je
treba, da oseba, ki hoče biti dober tarifèr, živi trajno
v tem miljeju in zasleduje dan na dan izpremembe, ki
prihajajo v obilni meri. Ali naloga tarifnega poznavalca
ni izčrpana v tem, da mora dajati na vsa vprašanja
točen in stvarno pravilen odgovor. Tarifèr bodi tudi
zaupni svetovalec trgovca in obrtnika, opozarjaj ga na
to, kaj bi moglo biti boljše in cenejše, opomni ga na
razne skrite določbe, ki jih more izrabiti sebi v korist.
Končno pa je treba tarifèrju rekel bi živeti s prometom,
uglobiti se mora v njegove potrebe ter skrbeti za to,
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da se mu, če nameri na ovire ali nevarnosti, ugladi
pot. Kadar so v razpravi tarifna vprašanja, je prilike
dovolj, do dobra izpoznati, kako malo je oseb, ki se
razumejo v tarifah. To pa ima žalostno posledico, da
interesentje sami često ne vedo povedati, katere preuredbe bi si želeli. V takih razmerah je železnična
uprava seveda zgoraj, lahko igro ima proti nepouče
nemu pošiljatelju. Velike vsote gredo strankam v iz
gubo zaradi nepoučenosti in nepravega navajanja tarif.
Naše dežele so bile vedno pastorka v železnični tarifni
politiki, trdo se je ravnalo z nami tem lažje, ker nismo
imeli vsakomur dostopnih strokovnih svetovalcev. V
kupčijskih krogih naših se prav živo občuteva resna
potreba po mestu, ki bi odpomoglo sedanji naši mi
zeriji. Društvo „Merkur“, ki se je vedno prizadevalo
za uredbo praktične koristnosti, smatra za potrebno
opozoriti naše poklicane činitelje na predmetno po
manjkljivost in želi, da bi kmalu moglo priti do usta
novitve takega informativnega tarifnega
urada, ki bi bil neprecenljive važnosti zlasti za one
slovenske interesente, ki od tujih uradnikov ne morejo
računati niti na dolžen pouk in svet.
Ako je društvo „Merkur“ v prvih desetih letih
svojega obstanka dokaj uspešno vršilo nelahke naloge
obsežnega delokroga svojega, je to v prvi vrsti pripi
sovati lepi harmoniji, ki je vladala v društvu ter po
polnemu zaupanju, ki ga je imelo društveno vodstvo,
potem pa vzglednemu soglasju, izbrani deloljubnosti
in preudarnosti odbora, ki je imel pred očmi le skupno
dobro in zavračal vse malenkostne osebnosti. Dru
štveno vodstvo je vodilo prepričanje, da
stoji na čelu stanovski organizaciji, ki
mora, če naj uspeva, ohraniti strokovni
značaj. Strogo je pazil odbor, da se v orga
nizacijo ne razpase strankarstvo; in iskrena
želja celokupnega odbora je, da „Merkur“
tudi v bodoče varuj e značaj strokovne orga
nizacije; „Merkur“ je trgovska organizacija
in naj ostane trgovska organizacija. V tej
devizi je srečno hodil prvo dekado, in s tem
geslom vstopa v bodočnost. Quod deus
bene vertat!“
Živahno odobravanje je sledilo besedam gospoda
poročevalca in predsednik g. Li 11 eg se je v imenu
zborovalcev toplo zahvalil za temeljito in izborno se
stavljeno poročilo.
Potem je predsednik oddal besedo g. Josipu
Tičarju, ki je govoril takole:

„Častiti zborovalci!
O koristi organizacije je danes vse prepričano.
Vse stremi za tem, da kar največ doseže, vse se zbira
v kolikor mogoče velike celote, vsak stan snuje svoje
zadruge, ker se računa le še z velikimi količinami.
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Posameznik izginja, pridobiva pa na važnosti in
vplivu le velika organizatorična celota.
Organizirali so se obrtniki, tovarnarji, vinorejci,
živinorejci, zdravniki, fotografi, odvetniki i. t. d.
Če se člani teh zadrug, ki so vendar kolikor
toliko samostojni in neodvisni, uvideli potrebo zdru
ženo se potegovati za svoje stanovske koristi, koliko
bolj je potrebno skupno in složno postopanje nastav
ljencev, ker celo v organizirani celoti le s trudom do
sežejo majhne koncesije, ki bi si jih pa posameznik
nikdar ne priboril.
V prvi vrsti velja to za trgovske nastavljence.
Ščititi interese trgovskega stanu, predvsem, pri
dobiti trg. sotrudnikom in sploh trgovskim nastavljencem novih ugodnosti, je bil namen našega slov.
trgovskega društva, ko je pred 10 leti v skromni zi
belki pričelo svoje plodonosno organizatorično delo
vanje.
Kakšne cilje, kakšne želje ima trgovski nastav
ljenec?
Predvsem si želi pridobiti izobrazbe.
Naše slov. trg. šolstvo je danes še v povojih, in
bo trpelo to gotovo še nedogleden čas. Edina Ljub
ljana ima dvorazredno trg. šolo, o katere uspehih se
pa danes še ne da govoriti. Če se pa ozremo po
drugih večjih mestih in trgih naše slovenske domo
vine, ki so kakor Kranj, Radovljica, Novo mesto, Celje,
Brežice i. t. d. eminentne trg. važnosti, se zaman ozi
ramo po poslopju, ki bi nosilo napis: slov. trgovska
šola.
Naloga, ki jo ima dobra trg. organizacija, je
torej, da da svojim članom priliko, vsaj deloma na
domestiti to, kar bi jim morala dati trg. šola.
Naše slov. trg. društvo Merkur je skrbelo s pri
rejanjem knjigovodskih, stenografskih, korespondentnih, italijanskih tečajev za izobrazbo svojih članov.
Izdajalo je in še izdaja knjige poučne trg. vsebine,
lastno glasilo pretežno poučne snovi, prireja poučna
predavanja. Prilike torej dovolj, da si člani pridobe
vsaj delno nadomestilo trg. šole. Le žal, da udeležba
pri teh tečajih ni bila taka kot se je želelo, niti taka
kot se je pričakovalo. Naše društvo je vedno priprav
ljeno prirediti kakršnekoli tečaje, seveda je neobhodno
potrebno, da se ga z obiskovanjem teh prireditev pod
pira. Trgovski nastavljenec želi nadalje po trudapolnem delu razvedrila, hrepeni po družabnosti, išče za
bave. Dobra trg. organizacija daje svojemu članu raz
vedrilo, zabavo, daje mu priliko družabnega občevanja.
Naše društvo je to v polni meri storilo.
Vzdržuje svojim članom v razvedrilo in sestanke
s časopisi bogato preskrbljeno čitalnico in vzorno ure
jeno knjižnico. Društvo ima dalje opetovano odlikovan
pevski zbor.
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Veselični odbor prireja plesne vaje, plesne večere,
koncerte, izlete, veselice, nudi jim torej prilike dovolj,
da se zabavajo, da se razvedrijo po napornem delu.
Dobra organizacija mora slednjič obračati svojo pozor
nost na to, da zboljša razmere svojih članov, da jih
v stiski materialno podpira.
Kaj si želi trg. nastavljenec?
Nedeljskega počitka. Ko se je pred leti ta stvar
obravnavala, ko so se vršile tozadevne poizvedbe, je
imela naša organizacija vplivno, lahko bi rekel, odlo
čilno besedo in priborila je nastavljencem v manjših
krajih vsaj delen nedeljski počitek, ljubljanskim trg.
nastavljencem pa tako vzorno urejeno nedeljsko po
čivanje, da nas lahko zavidajo zanj vsa velika mesta
monarhije.
Dalje si želi trg. nastavljenec ureditve delavnih
ur in končne obligatorne odločitve o zapiranju in
odpiranju trgovine. Tudi za to vprašanje se je naše
društvo živo zanimalo. Šlo je vladi s tozadevnimi na
sveti in predlogi na roko ter ji v ravnanje naznanilo
krajem in razmeram primerne želje trg. sotrudnikov.
Predpoizvedbe vlade so končane in upati je v naj
krajšem času zadovoljive rešitve tega vprašanja.
Trgovski nastavljenec si želi nadalje pomoči v slučaju
brezposelnosti. Kaj mu nudi v tem oziru dobra orga
nizacija? Pomaga mu najti drugo službo, podpira ga
materialno za časa brezposelnosti.
Tako posredovalnico ima tudi naše društvo in
ta posredovalnica posluje brezplačno. Njeno poslovanje
je vzorno urejeno ter izkazuje vsak mesec obilo rezul
tatov uspešnega posredovanja. Ne samo naši domači
trgovci, tudi zunanje tvrdke ji naznanjajo službe.
Tudi brezposelnosti se trg. nastavljencu danes ni
treba preveč bati. Naša organizacija je storila v tem
oziru korak naprej, določila je gotovo vsoto kot zaklad,
ki naj služi kot denarna podpora brezposelnim članom,
onemoglim članom ter njih vdovam in sirotam.
Slov. trgovska organizacija ima dalje nalogo, za
nimati se za to, da se na slov. zemlji naselijo slov.
trgovci. Naše društvo je imelo vedno v evidenci kraje
in prostore, prikladne za slov. trgovca in je dajalo
svojim članom tozadevne nasvete. Nad 140 članov
naše organizacije si je s posrednim ali neposrednim
posredovanjem Merkurja ustanovilo svojo eksistenco.
Naša organizacija daje svojim članom tudi pravne
nasvete. Obilo trgovcev se je že zaupno obrnilo v tem
oziru na Merkurja in blagajna naša izkazuje mnogo
postavk: darilo za dober uspešen pravni nasvet. Iz
vsega tega navedenega smelo trdim, da je trg. sotrudnik, član našega društva, ki je še član trgovskega
boln. in podpornega društva, katero je z našo orga
nizacijo v ozkem stiku, popolnoma preskrbljen.
Naša organizacija mu nudi priliko izobrazbe,
daje mu zabavo, goji družabnost, podpira ga v slučaju
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čaju brezposelnosti, da mu, če je res potreben, tudi
ko onemore, podporo, trg. bolniško društvo pa ga zasigura za slučaj bolezni, daje mu pokojnino, ko one
more. Zato si ne morem kaj, da bi ne opozoril cenj.
zborovalce, dasiravno to ne spada strogo k stvari, na
trg. bolniško društvo, čigar član bi moral biti vsak
nastavljenec, vsak trgovec. Potem lahko z mirnim
obrazom gleda v bodočnost, ker se mu ni treba bati,
da bi na stare dni beračil.
Naj kratko sklenem. Sklep moj naj bo prošnja,
naj bo poziv članom Merkurja, poziv prijateljem, na
svet kolegom : Pridobivajte naši prekoristni organiza
ciji novih, mnogo novih članov, pripeljite nazaj od
padnike. Agitirajte med kolegi, prepričajte jih o ugod
nostih in koristih našega društva.
Naša organizacija ni strankarsko društvo, ona
ima v očeh edino le korist slov. trgovstva, v prvi vrsti
pa blagostanje trg. nastavljencev. In komur je vse to
pri srcu, dobrodošel član nam je.
Delovanje naše organizacije je odprta knjiga jn
kdor ni slep, čita, da naše društvo ni iskalo samo
zase nikakih koristi, nikakega dobička, da ni bilo nik
dar obložena miza za nepovabljene goste, da pa je
imelo vedno odprte roke in odprto srce za potrebnega
člana. Zato še enkrat poživljam, skrbite za naraščaj
članov, s tem bodete koristili v prvi vrsti samim sebi,
ker bodete razširili in utrdili našo organizacijo, kori
stili pa bodete tudi svojim kolegom, ker jim bodete
naklonili vse koristi, vse ugodnosti, ki jih naše društvo
daje. Čim večja bo naša organizacija, tem več vpliva
bo tudi imela na druga dobrodelna društva.
V boj torej z združenimi močmi, v boj za blago
stanje slov. trg. nastavljencev, v boj za njih pravice,
v boj za procvit slov. trgovine.“
Tudi to poročilo je bilo z odobravanjem sprejeto
in predsednik je izrekel zahvalo gospodu govorniku.
Nato se je k besedi oglasil g. deželni poslanec
dr. Triller, ki je izvajal nekako takole : „Veleugledna
gospoda ' Desetletnica, ki jo praznuje Vaše društvo,
presega daleč pomen takega slavja, kajti to je obenem
jubilej slovenskega trgovstva sploh. Iskreno se zahva
ljujem za .čast, da ste me vsa leta volili za predsed
nika društvenega razsodišča, čeprav sem po poklicu
izven Vašega stanu. Delovanje razsodišča je bilo ves
čas negativno, kar je veselo znamenje za razmere v
društvu in dokaz, da so se njegovi člani v složnem in
bratskem delu zavedali važnosti in odgovornosti svo
jega posla. Zagotavljam Vas, da hočem, kakor vedno,
tudi v bodoče radevolje zastavljati svojo besedo in
svoje delo v prid slovenskega trgovstva pri vsaki pri
liki in kolikor mi bodo moči dopuščale. Želim dru
štvu najlepši napredek in uspeh.“
Predsednik g. Lilleg se nato zahvali govorniku
za lepe besede in vsem udeležencem slavnostnega

občnega zbora ter jih povabi na zabavni večer, ki ga
priredi društvo v Narodnem domu. Nato zaključi občni
zbor.
Zvečer se je vršil v Narodnem domu jako dobro
obiskan zabavni večer, pri katerem je sodeloval dru
štveni pevski zbor, ki je pod vodstvom pevovodje
g. Zorka Pr el o v ca žel zasluženo priznanje in odo
bravanje. Izborno je svirala tudi „Slov. filharmonija“
pod vodstvom svojega kapelnika g. Čaj an e k a. Bil
je to krasen in izborno uspel večer in v svoji sredi
smo pozdravljali zlasti mnogo zastopnikov izvenljubljanskih trgovcev.
Skromno, toda dostojno smo proslavili društveno
desetletnico. Pogled nazaj naj nam bo v še večje bo
drilo za delo v naprej. Zavedajmo se pomena naše
organizacije in sodelujmo vsakdo po svojih skromnih
močeh. Ledina je preorana in društvo stoji na trdnih
nogah, zato bo pa delo lažje in uspehi večji, če bo
vsakega navdajal pravi zmisel za stanovsko organiza
cijo, napredek in dobrobit. Le vedno naprej !

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Odborova seja dne 19. novembra 1910. Navzoči: Gg.
Stermecki, Sorman, Priča, Leskovšek in Peternel.
G. predsednik otvori sejo in predlaga, naj bi društvo v zimskem
času prirejalo predavanja, g. Leskovšek meni, da bi kazalo pre
davati o „pomočniškem zakonu“. Predlog se sprejme. Eno preda
vanje se je že vršilo dne 3. dec. ob precej obilni udeležbi, pre
daval je g. dr. Božič, za kar mu društvo tem potom izreka zahvalo.
Nadalje se je razpravljalo, ako ne bi kazalo, letošnji trgovski ples
opustiti, ker je zanj premalo zanimanja. Sklene se, naj se ta točka
reši na sestanku, ki se v to svrho v kratkem skliče. Gosp. Priča
pravi, da bi bilo dobro, ako bi društvo tudi v okolici prirejalo
sestanke. Prošnji „Trgovskega kluba“ v Žalcu se ugodi.

Raznoterosti.
Komercialni ravnatelji. V proračunu ministrstva zunanjih
zadev je omenjeno tudi zvišanje rednih izdatkov za 680.323 kron.
To zvišanje ima največ vzroka v uvedbi komercialnih ravnateljev
pri večjih poslaništvih. Začeli so nastavljati komercialne ravnatelje
koncem leta 1909 in danes se ponašajo ž njimi ona v Berolinu,
Parizu in Carigradu. Slede naj jim pa še druga in to je povod
zgoraj omenjenega zvišanja. Na prvi pogled bi se mislilo, da je
ta nova uredba za trgovino in industrijo velikega pomena, saj bi
bilo pričakovati, da bodo strokovno izobraženi činitelji znali po
speševati trgovino. Vendar temu ni tako ! Saj bo imel komercialni
uradnik v prvi vrsti nalogo, poslanika razbremeniti z zadevami,
katerih ta ne razume in ki mu tudi ne prijajo. Neradi se n. pr.
pečajo konzulati z eksportom, in po nameravani organizaciji teh
uradov, bodo imeli posla samo z visoko politiko .... In potem
še le, ko ne bo drugega dela, bo imel dovoljenje gospod kornere,
ravnatelj, da stavi trgovine, eksporte, industrije tičoče se predloge.
In ravno ta stroga delitev delokroga dandanes ni na mestu. Vsak,
ki se količkaj zanima za narodno gospodarstvo ve, da sta zunanja
in trgovska politika nerazdružljivi tako v svojih sredstvih, kakor v
svojih namenih in smotrih. Le poglejmo našo zunanjo politiko napram Srbiji in videli bomo, kako zelo vpliva na naše trgovske
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razmere. Saj je znano, da nas je v eksportu v Srbijo prekosila
Nemčija. Diplomatu, poslaniku praktične želje njegove države
ne bodo posebno znane in tudi ne k srcu prirasle. Pri izvajanju
svoje visoke politike se tedaj na to stran ne bo oziral. Pač pa bo
moral Komercialni uradnik o vseh korakih vedno poprej obvestiti
diplomata in če bo hotel kaj doseči, se bo moral ta zavzeti za
nameravano akcijo. Onemu tedaj, ki bo stvar razumel, bodo vezane
roke. In zakaj vse to? Samo, da ostane poslanikom oni nimbus,
ki jih je dozdaj obdajal t. j., da jim je neznan carinski tarif in
druge važne trgovinske odredbe, znano pa izvrševanje poslaničkih
dolžnosti v drugem nevažnem oziru — v reprezentaciji. Da se ni
potreba zastopnikom visokega plemstva pečati z zadevami domače
trgovine in industrije, se da to delo plebejskim komercialnim
uradnikom in se važne zadeve vpostavijo na drugo mesto. Seveda
na zunaj je storjen napredek, koliko bo pa trgovstvu koristil, je
drugo vprašanje. Po našem mnenju bi torej v eni osebi združeno
zastopstvo zunanjih in trgovskih interesov imelo edini za trgovstvo
uspešen pomen. Nič seveda nimamo proti temu, ako vpraša di
plomat strokovnjaka za njegovo mnenje, ki je potem pri svojih
poročilih uvažuje, nasprotno : Le na ta način more uspešno zasto
pati gospodarske interese svoje države. Se nekaj drugega je treba
razmišljati pri nameravani dodelitvi trgovsko izobraženih uradnikov
poslaništvom in konzulatom. Slednji so se dozdaj pečali v prvi
vrsti z opazovanjem tuje trgovine in poročanjem o tem, dalje z
informacijami. Razume se, da bodo te posle sedaj prevzeli komer
cialni uradniki, ki so vendar v tem izvežbani in končno v to tudi
poklicani. Kaj ostane tedaj konzulom? V tujih državah vendar ni
toliko avstrijskih podanikov, da bi zasebni interesi zamogli v polni
meri izrabiti njihovo delavno moč! Ali ni tedaj obteževanja davko
plačevalcev s takimi nepotrebnimi uvedbami odveč ? Koristi trgovec
ne bo imel nobene, korist bodo imeli posamezniki, oni, ki bodo
imeli srečo, da bodo splezali na ta visoka uradniška mesta. Vse
te navidezno v prospeh trgovine in industrije uvedene reforme,
nimajo tedaj praktičnega pomena. Vse bolj bi se trgovstvo veselilo,
ako bi nam minister zunanjih zadev namesto slabe razdelitve uradov
in novih uradnikov dal dobre trgovinske pogodbe, nova prometna
sredstva, in še nekaj bi pri tej priliki omenili. Ako se že reformira
v diplomatični službi, naj se odpravi ono veliko število nepotrebnih
konzulatov v Španiji, zato pa se naj pomnoži število teh uradov
v Zedinjenih državah in Argentiniji, kjer je sigurno več avstrij
skih podanikov kot v Španiji; ustanove se naj konzulati v Mandžuriji
in Sibiriji, pomnože oni v Kini in na Japonskem, kar bo našemu
trgovstvu gotovo več koristilo kot vse te bombastične reforme!
*
Jos. Skalar.
Kartel izdelovalcev emajlne posode. V svrho ustanovitve
skupne prodajne pisarne so vsi avstrijski in ogrski tovarnarji plo
čevinastih emajlnih posod sklenili ustanoviti delniško družbo pod
tvrdko „Email-Union“ z delniško glavnico 600.000 kron. Družba bo
imela svoj sedež v Požunu in otvori v kratkem tam in na Dunaju
pisarne. Vse delnice so podpisali dotični tovarnarji, ki bodo tudi
tvorili upravni svet. Dosedanje pogoje glede prodaje so pridržali,
toda sklenili, spričo naraščajočih izdelovalnih stroškov zvišati cene
za 10 odstotkov.
Koncesioniranje izdelovanja sodavode. Z 29. novembrom
t. 1. je izdala vlada naredbo, s katero je obrtno izdelovanje soda
vode, ki je bilo doslej svoboden obrt, vezano na koncesijo. S to
naredbo je vlada ustregla dolgoletni želji avstrijskih izdelovalcev
sodavode, kar je tudi tako, v interesu boljšega razvoja te obrtne
stroke kakor v interesu higiene. Ta odredba, ki stopi z dnem raz
glasitve v veljavo, obsega tudi natančne predpise o osebni in stro
kovni zmožnosti prosilcev, ki hočejo doseči kako koncesijo, o ka
kovosti vode, ki se porablja, kakor tudi obratovališča, o načinu,
obsegu in pogojih izvrševanja tega obrta itd. Tej odredbi ni pod
vržena samo v sifonih polnjena sodavoda, ampak tudi vse druge

vrste, kakor kraherli, iz esenc in sadnih tekočin napravljena šumeča
voda. Osebe, ki imajo že zdaj obrtno pravico izdelovanja sodavode,
jo obdrže tudi nàdalje.
*
Obrestna mera za lombardne posle pri c. kr. poštni hra
nilnici se je -določila do preklica sledeče: za posojila na državne
rente, delna hipotekarna nakazila in zastavne liste avstro-ogrske
banke s 5 'l20/„, za posojila na druge vrednostne papirje s 6% in
za eskompt vrednostnih papirjev s 5%.
*
Stari tovorni listi se smejo rabiti še do 31. decembra 1911.
*
Principielne razsodbe glede pokojninskega zavarovanja.
V zadnjem času je izdalo upravno sodišče nekaj važnih razsodb
glede penzijskega zavarovanja nekaterih vrst zasebnih uradnikov.
V razsodbi z dne 7 oktobra t. 1. je izrečeno, da so kontoristi
podvrženi tudi v tem slučaju zavarovanju, ako delujejo po navo
dilih ali pa diktatu svojega šefa. Dne 11. novembra 1.1. je izreklo
upravno sodišče, da so podvrženi pokojninskemu zavarovanju tudi
trgovski potniki, delavski mojstri in prejemalci
blaga, ker se mora označiti njih posle po večini kot duševne. V
tretji razsodbi je v nasprotju z razsodbami nekaterih nižjih instanc
izrečeno, da pisarji (diurnisti), če tudi imajo mesečno plačo, niso
podvrženi zavarovanju, ker se jih ne sme smatrati kot uradnike in
ker se njihovo delo (prepisovanje itd.) ne more kvalificirati kot
pretežno duševno.
*
Trgovska bilanca naše monarhije. Meseca septembra t. 1.
je imel uvoz vrednost 215'2 milijona kron (za 16'3 milijone manj
kot septembra 1909. leta), izvoz pa 216 2 (+20 8) milijonov kron.
Uvoz v času od 1. januarja do konca septembra t. 1. je znašal
20057 milijonov, za 60 milijonov več kot v isti dobi lanskega leta,
izvoz pa 17547 (+67+) milijonov kron. Trgovska bilanca se je
tedaj izboljšala, vendar znaša pasivum še vedno 251 milijonov kron.
Lansko leto je znašal za to dobo celo 258+ miljonov. Znižal pa se
je pasivum, ker je padel uvoz žita od 78+ na 67'3 miljonov kron.
Uvoz se je zvišal pri rižu, krompirju, jajcih, kožah, kolonial
nem blagu, južnem sadju in tabaku, znižal pa se je pri klavni
živini, semenih in slami ter mrvi. Dalje tudi pri surovinskih izdelkih
za tekstilno industrijo, premogu, bombažu, in železnih izdelkih.
Zvišal pa se je uvoz pri kavčuku, volni, papirju in papirnatih iz
delkih, usnju, strojih, glasbilih itd.
Pri izvozu se je konštatiralo zvišanje pri naslednjih predmetih :
stavbni les, volna, konfekcija, usnje in izdelki iz usnja, steklo, ke
mikalije; znižal pa se je izvoz svile, moke, pijače in premoga.
*

Zanimiva statistika. Kako napreduje industrija v raznih
državah različno nam kaže naslednja statistika: Od leta 1885. do
leta 1909. se je zvišala poraba premoga pri enem prebivalcu v
Zedinjenih državah od 176 na 4+7 ton, na Angleškem od 3’63 na
4'01, v Nemčiji od L50 na 3’27, v Belgiji od 2 25 na 3+2, v Ka
nadi od 0'68 na 2’37 ton. Za ostale države nam pove statistika
samo porabo posameznega prebivalca v 1. 1909. in sicer: na Fran
coskem 1+0, v Avstro-Ogrski 098, na Švedskem 0‘96 ton in
na Ruskem celo samo 200 kg.
*
Produkcija železa. Železa se je pridobilo 1. 1909. 53 9 mil.
ton, na Nemškem 25’5 in na Angleškem 15’2 milijonov ton. Na
Francoskem se pridobiva na leto približno 11 mil., na Španskem
9—10 milijonov, na Švedskem 4 milijone, v Avstro-Ogrski
4»/» mil., na Ruskem do 5l/2 mil. ton.
*
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Kdo ima pravico, imeti vajence? Trgovsko ministrstvo je
v nekem posebnem slučaju opozorilo obrtne oblasti na drugi in
tretji odstavek § 98 obrtnega reda, ki govori o pravici, imeti va
jence. Glasom drugega odstavka ne smejo imeti vajencev oni obrt
niki, ki so bili zaradi zločina, ali prestopka proti nravnosti in dobičkariji obsojeni. Po obsodbi morajo vajence takoj odpustiti in
izgube za vedno pravico, imeti vajence, ne da jevto treba
posebne odločbe obrtne oblasti. Obrtniki, ki imajo navzlic
temu vajence, se pregrešijo proti § 98 o. r. in se morajo kaznovati
po § 133 a, o. r. Kompetentna zadruga ne sme dovoliti sprejema
vajencev.
Tretji odstavek § 98. govori o slučajih, v katerih ima obrtna
oblast pravico, ozir. dolžnost, prepovedati obrtnikom sprejem va
jencev ozir. jim zamore ukazati, da jih odpuste. Zgodi se to v slu
čajih, ko se obrtna oblast prepriča, da obrtnik v moraličnem
oziru ne more več zadostiti zahtevam § 100 o. r. Ni treba tedaj
s o d n i j s k e razsodbe. Zasliši se le dotična zadruga in potem izide
administrativna razsodba dotične obrtne oblasti. V razsodbi
mora biti natanko označen čas, za kateri se vzame obrtniku pravica,
imeti vajence.
•s*

štvom „Zvon“ zadnji pozdrav. Umrlemu bodi zemljica lahka in
ohranjen prijazen spomin.
*
Subvencija. Trgovska in obrtniška zbornica je v svoji seji
dne 12, t. m. dovoliia našemu društvu 500 K podpore.
*

Izplačevanje prejemkov, zaslužka i. t. d. potom poštne
hranilnice. Od 1. januarja 1911. dalje se bodo izplačevali vsi pre
jemki, zaslužki itd. za politično upravo Kranjsko (enako kakor
doslej za finančno upravo) potem poštne hranilnilnice in sicer za
one prejemnike, ki niso pri poštno-hranilničnem prometu potom
posebnih nakazil, za one prejemnike, ki so v clearing-prometu, pa
potom dobropisa na dotičnem računu.

Seja dne 11. decembra 1910:
I. K društvu je pristopilo 5 rednih članov in 1 vajenec.
II. Obolenje je prijavilo 41 članov, od teh so bili sprejeti
4 člani v Leonišče, 2 člana v bolnišnico.
III. Bolniški stroški so se dovolili 23 članom v znesku
1325 K.
IV. Drugih raznih dopisov se je rešilo 23.

Nemčija in svetovna trgovina. Po dotičnih podatkih za
mesec september t. 1. zavzema sedaj Nemčija drugo mesto v sve
tovni trgovini. Njen izvoz znaša namreč v dobi od 1. januarja do
konca septembra t. 1. 268 mil. pfd. sterlingov, oni Zedinjenih držav
248!/s mil. in le Anglija s 318'/2 mil. prekaša Nemčijo. Razmerje
med Nemčijo, Zedinjenimi državami in Anglijo je: 231, 238, 277.
Tudi glede uvoza stoji Nemčija že dolgo časa neoporečno na dru
gem mestu.

Domoljubne slovenske trgovce opozarjamo na

Popravek. V članku „Trgovčeve informacije“ (št. 11. „Vestnikova") se mora pravilno glasiti, da ima Schimmelpfeng čez 1800
(ne 18) nastavljencev in dopisnikov, kar so cenj. čitatelji gotovo že
sami konstatirali.

katere izdeluje in razpečava

Izkaz društvene posredovalnice. Sprejmo se : 3 kontoristi, 1 pot
nik, 1 poslovodja, 6 pomočnikov mešane Stroke, 1 pomočnik špecerijske
stroke, 3 pomočniki modne in galanterijske stroke, 4 prodajalke in
5 učencev. Službe iščejo : 1 knjigovodja, 2 korespondenta, 3 konto
risti, 3 potniki, 2 poslovodje, 22 pomočnikov mešane stroke, 6 po
močnikov železninske stroke, 8 pomočnikov manufakturne stroke,
14 pomočnikov špecerijske stroke, 4 pomočniki modne in galante
rijske stroke, 8 kontoristinj, 10 blagajničark, 14 prodajalk, 4 učenci
in 1 učenka. Posredovalnica posluje za delodajalce in člane društva
popolnoma brezplačno, za druge pa proti majhni odškodnini.

Trgovsko bolniško in podporno društvo
v Ljubljani.

toaletno milo, stearinove
:: in parafinove sveče ::
v U Hi sv. Cirila in Metoda v IHani

■"

J. Pilnaček =
tovarnar

Društvene vesti.

Kralj. Gradec (Hradec Kralové) Češko.

Desetletnica. Dne 8. t. m. je priredilo naše društvo zabavni
večer v veliki dvorani „Narodnega doma“ in s tem zaključilo slavje
svojega desetletnega obstanka. V koncertnem delu je izvajal po
polni orkester „Slovenske Filharmonije“ izbrane komade in pevski
zbor „Merkurja“ je zapel več izborno naštudiranih točk, za kar je
žel burno pohvalo vsega občinstva. Posebno je ugajal Nedvčdov
„Popotnik“ s tenor-solom g. Ježa, ki se je moral celo vsled vihar
nih ovacij, ki jih je prirejalo občinstvo, ponoviti. Po koncertiUse
je razvila prijetna domača zabava, ki je trajala pozno v noč.
*
Himen. Poročil se je dne 20. pret. m. odbornik našega
društva gosp. Ignacij Novak, trg. poslovodja v Ljubljani, z gdč.
Ljudmilo Kraigher. Novoporočencema naše najiskrenejše čestitke!
*
Umrl je 13. pret. m. učitelj prisilne delavnice in bivši pevo
vodja našega pevskega zbora gosp. Alojzij Sachs. Pevski zbor,
za katerega si je stekel rajni mnogo zaslug, se je od prerano
umrlega poslovil s tem, da mu je zapel skupno s pevskim dru

Podpirajte Družbo sv. Cirila in Metoda in vpeljite
te izdelke v svojih trgovinah.

Gospodarsko in konsumno društvo v Lokvi pii Divan
odda v najem svojo

prodajalno z mešanim blagom.
Pogoji pri načelstvu.

Tvrdka Hedžet & Koritnik v Gorici
•
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Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega društva
v Celju“,
Letnik VIII.

iu „Slov. trgovskega in obrtnega društva v Mariboru“.
V Ljubljani, dne 15. januarja 1911.

V drugo desetletje.
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Završujoč prvo desetletje prvega in največjega
slovenskega trgovskega društva, je njegov odbor sklenil
tudi obseg društvenega glasila povečati.
In tako stopa osmi letnik „Slov. trgovskega
Vestnika“ danes v večjem obsegu in z drugim licem
pred svoje prijatelje z nado, da se bodo starega pri
jatelja in svetovalca tem bolj razveselili. V prvi vrsti
smo z izpremembo ustregli onim članom in naročni
kom, ki dajo „Vestnik“ koncem leta vezati, ker se pri
vezavi izpusti vse inserate in je zbrano le poučno
gradivo. Naše glasilo je kolikortoliko strokovna revija
in inserati le motijo in ne napravljajo dobrega vtiska
na čitatelje, ako prebira vezan letnik.
In s tem, da smo list povečali, lahko tudi veliko
več gradiva nudimo čitateljem. Že iz prve številke se
bo lahko vsak prepričal, kakšna bo smer lista. Držali
se bomo dosedanjega načela: praktičnop oučne
stvari v prvi vrsti, potem tudi manj praktične, ki se
tičejo trgovine in obrta; in slednjič splošne gospo
darske stvari, ki so po sebi umevno s tema strokama
kolikortoliko v zvezi.
Že z ozirom na to, ker je trgovina ena najvaž
nejših panog narodnega gospodarstva, kakor tudi z
ozirom na to, da Slovenci nimamo nobene splošne
narodnogospodarske revije, bo naš list semintja na
razpolago tudi strogo narodnogospospodarskim člankom.
Razpredelku „Iz trgovske prakse“ bomo po
svetili posebno pozornost. Tukaj bomo objavljali samo
praktične stvari, ki zadevajo trgovino in sempatja po
sebno važne razsodbe upravnega sodišča.
Večji prostor smo odmenili „Raznoterostim“.
To je nekak listek našega glasila, ki ga noben na
ročnik ne prezre pri prelistovanju. Objavljali bomo v
„Raznoterostih“ kakor doslej domače trgovine se tičoče
stvari .'kakor tudi zanimivejše pojave iz splošne trgo
vine drugih držav. Posebno se bomo ozirali na trgov
sko šolstvo.
Otvorili smo novo rubriko „Statistika“. Da dobro
poznamo gospodarstvo, tako domače kakor tuje, je
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Štev. 1.

primerjajoča statistika v to neobhodno potrebna. Eden
najvažnejših pripomočkov za orientiranje v narodnem
gospodarstvu je statistika in visoke šole imajo za sta
tistiko posebne stolice. Res, da najdemo v naših po
litičnih časopisih precej statistike, toda ta se porazgubi
in ne pride do prave veljave. Ako bomo pa sistema
tično objavljali statistične podatke o vseh zadevah
bodisi trgovskostrokovnih, trgovskopolitičnih in kul
turnih kakor tudi vobče narodnogospodarskih, se bo
od številke do številke nanizal jako lep material, ki
bo tudi v poznejših časih dostopen interesentom. Kdor
ni sam naročen na statistične objave tujih jezikov in
če ne ve, kje bi našel statistične podatke, pride v veliko
zadrego, ako hoče navesti za primero kake statistične
podatke iz prejšnjih let. Zato smo se odločili, da pri
občujemo zbirko najvažnejših statističnih podatkov v
listu.
Kakor doslej bodo v listu tudi v prihodnje ob
javljali slovenski trgovski društvi v Celju in Mariboru
svoje vesti in pa istotako društvo slov. trgovskih pot
nikov. Ker dela poslednje na to, da bi se obstoječa
slov. trgovska društva združila v zvezo slov. trgovskih
društev, bi list gotovo postal potem tudi glasilo te
zveze in bi pridobil še večji pomen.
Dalje razlagati program „Slov. trgov. Vestnika“
bi bilo odveč; uredništvo le obljublja, da se bo po
vseh močeh potrudilo ustreči svojim naročnikom in da
bo tudi rado vpoštevalo želje, ki pridejo iz njih srede.
V tem le želimo, da bi dobili sotrudnike iz vrst naših
trgovcev in nastavljencev. Neradi priznamo, da imamo
jako malo takih sotrudnikov in da bi zlasti glede
praktičnih izkustev v trgovini prav radi imeli poroče
valce. Obračamo se pa vobče do slovenskih pisateljev,
da nam pošiljajo vsebini lista primerne članke ; zdaj
imamo več prostora na razpolago in zato tudi lahko
več objavimo. Čim več sodelavcev, tem boljši oziroma
raznoličnejši bo lahko „Vestnik“ in da ga postavimo
na višek strokovnega glasila slovenske trgovine, bodi
skrb ne samo uredništva, ampak vseh njegovih prija
teljev, katere prosimo, da nam izrečejo tozadevne želje.
l
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Obenem prosimo, da razširjajo naši člani list v prvi
vrsti med stanovske tovariše, potem pa tudi, da ga
zahtevajo v gostilni in kavarni, kamor zahajajo. Kljub
povečanemu obsegu je cena listu ostala ista, torej je
„Slov. trgov. Vestnik“ eden najcenejših slovenskih
listov.

Praktiška geologija.
Dr. Karl Hinterlechner.

Drugi del.
V drugem delu tega spisa se nameravamo pečati
s posameznimi rudami in z njimi sorodnimi, narav
nimi snovmi. Cilj, ki ga hočemo imeti pri tem pred
očmi, je dvojen. Razširjati želimo duševno obzorje v
merkantilno-rudniškem oziru, na drugi strani pa naj
podamo tudi nekaj trgovcu sploh potrebnih informacij
o posameznih rudninskih rabnih snoveh, s katerimi
ima pogojno vsaki dan opraviti. Teorije se mislimo
dotikati tudi tu le v toliko, kolikor je to potrebno v
dosego navedenih smotrov; torej kakor v prvem delu.
Pripomnimo naj pa že tu, da bo brezpogojno treba
v tem delu večkrat poseči po teoretski razlagi, če naj
iztrebimo nazore, kakor se utihotapijo zadevno mine
ralnih snovi celo v naše vodilne liste, ki bi jih pa
moral poznati vsaj trgovec nekoliko, ne da je
geolog, fizik, kemik in bogsigavedi kaj še več. Vsak,
ki se šteje med omikance, zlasti pa naj ve inteligentni
trgovec na primer: kaj je naravni in kaj rafinirani
petrolej. Tudi trgovec v zadnji gorski vasi naj bi
vedel, da je rafinirani petrolej, ki se je pricedil v
sosedovem vodnjaku na dan, iz njegove kleti, iz
njegovega soda, da je njegova osebna last,
in da ne kaže ustanavljati v takih slučajih — akcij
skih družb v svrho pridobivanja petroleja! —

in zlasti če ga pokriva še nekaj blata , ali peska. V
tem slučaju učinkujejo namreč le oni elementi rastlin
skega telesa drug na drugega, ki so bili že v živi
rastlini. Vsled tega se dela sicer tudi tedaj voda in
plinaste snovi, a med tem ko se zmanjšuje množica
vodika in kisika, se ogljikova pri teh razmerah celo
relativno pomnoži; končno preostane skoro sam
ogljik in mineralna snov. Ves kompleks zadevnih ke
mičnih izprememb imenujemo o g 1 j e n e n j e ali oglje
nitev (Verkohlung).*)
Ogljenitev se vrši odkar so rastline na svetu pri
hajale v položaje, da niso mogle segniti. To se torej
vrši že od davnih dob, a z novo snovjo se vedno na
novo pričenja. Zato poznamo rastlinske ostanke, ki
so v prav različni meri poogljeneli in vsled česar raz
likujemo tudi poimence več različkov. Najmlajši je
šota. Starejši od šote je rjavi, še starejši pa črni
premog. Šota ter različni premogi tvorijo torej eno
samo sorodno skupino, v kateri je — vsaj navadno,
če se ne oziramo na posebne izjeme — vsak repre
zentant tem bolj poogljenil, čim starejša je prvotna
njegova snov. Posebna vrsta črnega premoga se ime
nuje antracit, ki ima med premogi največ ogljika
v sebi, ker je najbolj poogljenel.
Grafit smatrajo ponajveč za skrajno poogljenel
člen v vrsti ogljenin.
Nastopno kratek pregled, koliko odstotkov naj
važnejših elementov je (približno) v posameznih doslej
navedenih ogljeninah, oziroma v lesu.
Ogljika

Kisika

Vodika

44
6
50
Les........................
60
34
6
Šota........................
5
Rjavi premog . . .
70
25
82
13
Črni premog . . .
94
3
3
Antracit....................
—
—
100
Grafit
...................
1. Ogljenine.
Kakor je zadostno znano, kopljejo ogljenine, iz
Ogljeninam prištevamo mineralne snovi, ki so
vzemši
grafit, da služijo pred vsem za gorivo. Kdor
nastale potom posebnih kemičnih procesov iz živalskih
je
kedaj
že kuril z raznimi premogi, ta ve, da niso v
ali rastlinskih organizmov. Tu jih bomo delili v pre
moge ter grafit, dalje v petrolej, asfalt in do tem oziru vse vrste, iste kvalitete; to velja tudi tedaj,
če se ne oziramo na nezgorljive primesi. V privatnem
datno v še nekaj sorodnih tvarin.
življenju se odklanja slabo gorivo zaradi varčnosti, v
A. Premogi.
tehničnih obratih je pa ta okolnost včasih življenjsko
Rastlinske snovi sestojé iz približno : 50% ogljika, vprašanje za dotično podjetje; vsekakor pa učinkuje
6% vodika in 44% kisika, če ne upoštevamo mine na končni uspeh in torej na bilanco. Le naravno je
ralne snovi, ki je je vedno nekaj v njih.
, zato, če upliva vsled tega momenta kurilna vred
Rastje, ki ne živi več, gnije pod vplivom po nost (Heizwert) z vsake ogljenine tudi na njeno
sebnih bakterij, če ima do njega prost pristop tržno ceno.
zrak. Pri tem se spremeni organska snov popolnoma
Kurilno vrednost kake ogljenine izpoznajo
v vodo in v pl ine, ki uhajajo v zrak, končno ostane na ta način, da določijo množico toplote (=štepo tem procesu le še mineralna snov.
j vilo toplotnih enot ali kalorij), ki se razvije, ako sezgo
Bistveno drugi kemični procesi se vrše, če zrak
♦) Podrobnejšo tozadevno razlago sem priobčil v „Slooziroma njegov kisik ne more do pomrlega rastlinstva, j vanu“: VII. letnik, štev. VII. do X. Založništvo D. Hribarja v
kar se zgodi na primer tedaj, če leži rastje pod vodo Ljubljani.
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eno utežno enoto dotičnega goriva (== absolutni
toplotni učinek). V to svrho se poslužujejo zaprte po
sode, v kateri sežgo gorivo v zgoščenem kisiku; po
soda sama se nahaja v vodi, ki se pri tem posredno
segreje. Zvišanje njene topline je zato dolo
čitev odločujoče. Da izpoznajo kurilno vrednost
kakega premoga, so sestavili tudi neko formulo, v
katero ustavijo število odstotkov, kolikor jih ovaja
vsakokratna kemična analiza snovi z ozirom na ogljik,
vodik, kisik i„ t. d. Že iz tega se izprevidi torej, da
zgoraj navedene “/„-številke niso le teorija, marveč da
odločujejo tudi zadevno kurilne vrednosti vsakega pre
moga in vsled tega zadevno njegove — cene, kadar
gre za merkantilno-montanske kalkulacije in za skle
panje kupčij.
Poleg kurilne vrednosti kakega goriva je po
sebno važen dalje njegov pirometrični toplotni
učinek. Tako imenujemo ono temperaturo, ki jo
sploh dosežemo s takim gorivom. Da se nas bo raz
umelo, naj navedemo tu za izgled sledeče. Litega že
leza n. pr. ni mogoče raztopiti z (navadnim) lesnim
gorivom, ker ni mogoče doseči tem potom v omenjeno
svrho potrebne temperature kakih 1600 do 1700" C;
nasprotno nas nič ne ovira to s poogljenelim lesom.
Pirometrični toplotni učinek se da izračunati temeljem
absolutnega. Torej dokaz, da je znanje kemične na
rave kake ogljenine tudi v tem oziru vrlo važen mo
ment za oceno njene — praktične vrednosti. Velika
tehnična in prometna podjetja dado vsled tega od
časa do časa v kemično preiskavo svoja goriva; to
zlasti v slučajih, ko hočejo vpeljati kako še ne pre
izkušeno snov na novo. Tembolj se mora zanimati
vsled tega ža to vprašanje montanist dobavitelj.

dajočih plinov, da so razsvetljevali pol leta rudnik.
Pozneje so napeljali pline po ceveh celo na dan,
vsled česar so prihranili dnevno 2 toni (= 2000
metriških stotov) črnega premoga pri kurjavi. Kjer ni
dandanes plinov v premogiščih, tam so prišli narav
nim potom (po razpokah i. t. d.) na dan še predno je
prodrl rudar do premoga.
Da se ne vžge treskava sapa, morajo 1. skrbeti
za zadostno vlago v jamah, kajti dognali so, da je
premogov prah, ki se ga nahaja vedno nekaj v zraku,
neposredni vzrok eksplozij; sicer morajo 2. sploh
oprezno ravnati delavci z ognjem in z lučjo.
Poleg gorljivih plinov se razvija v premogiščih
zlasti še ogljikov dvokis, ki ga imenujejo rudarji du
šečo sapo (Kohlensäure).
Kjer dobivajo rjavi premog, prevladuje navadno
ogljikov dvokis, nasprotno se nahajajo v črnem pre
mogu pogosto samo gorljivi plini ali pa jih je vsaj
navadno več nego ogljikovega dvokisa.
Tudi če zgori premog popolnoma, ostane
vsaj nekaj pepela. Izvora je ta različnega, a vedno
ovaja mineralno naravo. Deloma se nahaja, kakor
omenjeno, rudninska snov že v živem rastju, deloma
je bila ta bivša podlaga rastja, a končno je naplavila
nekaj rudninske snovi tudi voda med rastje, ki je po
zneje poogljenelo. Koliko je v raznih premogih in v
lesu (povprek) pepela, nam ovajajo sledeče številke :
v lesu 1—3"/„, v šoti 5, 10% in še več,' v rjavem
premogu 5—15%, v boljših vrstah črnega premoga
sicer 4—7%, a v slabejših kvalitetah mnogo več. —
Neporedko je primešanega ogljeninam več ali manj
železnega krŠca; ta je kakor bronovina rumen ter
kovinskega sijaja. Vsled poslednje lastnosti so ga sma
Iz ogljenin izdelujejo svetilni plin; a tudi tega trali že marsikedaj za zlato. Kadar zgori, se razvijajo
ne dobé iz raznih kvalitet iste ogljenine iste množice. živemu rastju zelo škodljivi plini. V premogiščih ga
Uspehi zavise od kemične narave uporabljene snovi, pa ne vidijo radi tudi zaradi sledečih njegovih last
torej od razne percentuvalne množice posameznih nosti. Pod vplivom vlage se razkraja; ob enem razgreje
zgoraj navedenih elementov. Zato je lahko umljivo, svojo okolico več ali manj. Ta gorkota pa je, ki vžge
kaka vloga pripade tudi tozadevno kemičnemu mo včasih gorljive pline ali pa celo premog, ne da bi
mentu z ozirom na ceno posameznih ogljenin.
vedeli, kedaj se zgodi zlasti prvo, in ne da bi mogli
Dokler se ni izpremenila kaka ogljenina v čisti take katastrofe preprečiti. Poleg tega se dela iz njega
grafit, se še ni končala ogljenitev v njej, kakor smo neka spojina žvepla in vodika (vodikov sulfid, Schwefel
že omenili. Zato ogljené torej še dandanes take snovi wasserstoff), ki je sila strupen plin za človeško telo.
in vsled tega se delajo tudi še dandanes oni plini, ki Kjer je železnega kršca v zadostni množici, ga dobi
so pomešani z zrakom — kot treskava sapa pre vajo pogojno samega zase, ker je kot tak zelo važna
lahko velika nevarnost za rudarja in seveda tudi za rudnina. Več o tem bo sledilo v posebnem poglavju.
Sicer so primešane premogom še železne rude,
podjetje.
ki
jih
dobivajo same zase, če se izplača. Tudi s temi
Porazdeljeni so plini v premogu enakomerno, ali
se jih pa nabere mestoma (v razpokah) kaj več. Koliko se bodemo pečali v posebnem poglavju.
Doslej smo razložili v principu ogljenitev kot
je v nekaterih premogiščih plinov, in kako se dado
izrabiti vkljub njih nevarnosti za človeško življenje, kemični proces, a to nam še ne zadostuje, da bi do
uče sledeče številke. Pri Dortmundu na Westfal- umeli, kako so se nabrale tolike množice ogljenin,
skem so prišli do tolike množice gorljivih, sem spa kakor jih je v znanih premogiščih. Poslednje velja
l*
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notirala začetkom decembra nekaj čez 11 K pro 50 kg.
— Iz teh zadnjih podatkov se vidi, s kako veliko iz
gubo so tržili oni, ki so vkupili meseca januarja pše
nico v upanju, da ji bode cena tekom par mesecev
(Dalje prihodnjič.)
poskočila. Radi tega padca so trpeli posebno oni peki,
ki so delali v januarju sklepe, s katerimi so se zave
zali, da prevzemajo kasneje pšenico po pozneje te
Pšenični trg.
kočih cenah.
Spisal : dr. M. Brezigar.
Marsikateremu se bode zdelo čudno, da je sploh
Pšenica je bila jeseni pretečenega leta ter letošnjo možno pričakovati višjo ceno nego 15 K pro 50 kg,
zimo tako draga, da so bile cene višje nego kdaj od — katera cena se ni pojavila že toliko desetletji — in
leta 1873 naprej. Posebno v Avstro-Ogrski je poskočila da so bili nekateri trgovci tako neoprezni, da so še
cena na nenormalno višino. Vzrok temu je bila prvič celo v tej nadi špekulirali. Vzrok temu moramo iskati
slaba letina v pretečenem letu ter drugič visoka carina v okolščini, da večina malih in vele-trgovcev operira
na pšenico. Posebno radi slednje okolščine je notirala samo na podlagi nasvetov svojih posredovalcev in da
pšenica na budapeštanski borzi, ki je merodajna za le najbolj inteligentni trgovci se ozirajo tudi na po
celi avstro-ogrski pšenični trg, za cel znesek carine ročila časopisov, ki so pa za presojo trga in posebno
višje nego na pr. na Nemškem. — Koncem pretečene za presojo bodočih cen v toliko pomankljiva, da konzime pa so doživeli pšenični trgovci, ki so računali statirajo samo momentano tržno stanje, ali pa še boljše
na še višje cene, veliko razočaranje. In to razočaranje rečeno, momentano tržno razpoloženje, da se pa nič
je moralo priti, kajti — kakor sem že prej omenil — ne ozirajo na preteklost razvitka cene tržnega pred
pšenična cena je bila pretečeno zimo višja nego v meta, in v gotovih slučajih — kakor ravno v našem —
zadnjih 37 letih. Le slepa špekulacija, ki hoče pod se je dalo na podlagi daleč nazaj sezajoče zgodovine
vsakim pogojem igrati, je mogla dovesti one, ki so striktno sklepati bodočo tržno ceno. Koliko tisočakov
špekulirali na višje cene, do tega usodepolnega koraka. bi si marsikateri pšenični trgovec prihranil, ako bi sam
Le en pogled na pšenične cene zadnjih 30 let bi jih oziroma naročil kakemu drugemu, naj sestavi statistiko
moral odvrniti od špekulacije; kajti najvišje cene pše pšenične cene zadnjih 30 ali 40 let. Le en pogled na
nice na budapeštanski borzi so bile sledeče:
to bi ga rešil velike izgube. —
1. 1882povprečno 12 K pro 50 kg
Poglejmo si natančneje vzroke padca pšenične
„ 1891
„
10-2 „ „ „ „
cene ter skušajmo na podlagi njih in drugih okol„ 1898
„
11'7 „ „ „ „
ščin določiti nje bodočnost. — Že meseca marca
in najnižje cene:
in aprila pretečenega leta so prinašali časopisi vesti
1. 1888
povprečno 7-50 K pro 50 kg
o dobri bodoči žetvi, katere vesti so bile potrjene tudi
„ 1894 in 1896
„
7’30 „
„ „ „
v maju. Za Avstrijo je merodajna v prvi vrsti Ogrska,
„ 1900
„
7-50 „
„ „ „
Pretečeno zimo pa je notirala pšenica tudi do kajti ta producira dvakrat do trikrat več pšenice nego
15 K pro 50 kg. Že ta cena je nevzdržna, a vkljub Avstrija, ter izvaža preostanek v velikih množinah v
temu bilo je mnogo takih nesrečnežev, ki só upali na Avstrijo. Leta 1909 je producirala Ogrska 33 milj. q,
višjo ceno. Koncem zime pa je začela padati cena Avstrija pa le 15'9 milj. q pšenice; leta 1910 pa je
pšenice in sicer je bil kritičen mesec maj, to je namreč producirala prva 53 milj. q, druga pa le 15‘2 milj. q
oni mesec, v katerem se skoro z nekako gotovostjo pšenice. Iz teh podatkov se prvo vidi, da odločuje na
sodi na bodočo žetev. Svoj najnižji nivo je dosegla pšeničnem trgu Ogrska žetev, vidi pa se tudi, da je
cena tudi meseca maja, na katerem je ostala dolgo časa, morala vplivati na cene letošnja bogata žetev. V pod
potem pa se je začela polagoma dvigati. Poglejmo si rejeni vrsti pa so vplivala na ceno dobra poročila iz
natančneje pšenične cene na budapeštanski borzi tekom drugih držav posebno pa iz Balkana, ki zalaga našo
državo s pšenico in drugim žitom. Te vesti, ki so se
ravnokar minolega leta:
širile meseca aprila in maja, so se tudi kolikor toliko
Pšenica je notirala :
uresničile, kakor sledi iz naslednjega, s katerim hočem
14-15 K pro 50
meseca januarja
navesti
cenjeno pšenično žetev leta 1910 onih držav,
13-5—14 n n n n
,,
februarja
ki
pridejo
v poštev za določitev cene na avstrijskem trgu :
13-5 n n n n
,,
marca
1. Rusija:
12—14 n n » »
„
aprila
je producirala 1909 leta 213 milj. q ter izvo
„
maja
9-5—11
n n n
zila 51'4 milj. q pšenice in 1. 1910 je produ
„
junija in julija
9-5 n n n n
cirala 180 milj. q pšenice. Za določitev cene
in potem se je začela polagoma dvigati, tako da je

zlasti tedaj, če upoštevamo, da se zmanjša debelost
nepoogljene plasti lesne tvarine kar za 7/s (sedem
osmink) do časa, ko se spremeni v črni premog! S
tem vprašanjem se hočemo pečati prihodnjič.
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na Avstrijskem v letu 1910 pa je merodajna
le žetev oz. izvoz leta 1909.
2. Rumunska

1909
1910

Produkcija

izvoz oz. za izvoz preostala
pšenica

15'6 milj. q
36 „ „
+ 20-4 „ „

8 5 milj. q
20-25 „ „
+ 11-5-16-5 „ „

Ravno Rumunska pride med vsemi balkanskimi
državami v prvi vrsti v poštev in sicer, ker izvaža v
taki množini pšenico in drugič tudi zato, ker leži ob
Donavi, po kateri je prevoz na Avstrijsko jako cen.
3. Srbija:

1909
1910
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Produkcija

izvoz oz. za izvoz preostala
pšenica

3’8 milj. q
36 „ „
- 0-2 „ „

P4 milj. q
11—1-3 „ „
- 03 „ „

Kakor se vidi, določi Srbija le v podrejeni vrsti
pšenične tržne cene na Avstrijskem, ker je njen izvoz
relativno majhen.
4. Bolgarija je pridelala leta 1909 približno
12-5 milj. q, leta 1910 pa se ceni žetev na
16 milj. q pšenice, torej na 3-5 milj. q več kot
lani. Od tega pridelka izvozi Bolgarija 5’5—6
milijonov q pšenice.
Iz teh podatkov se vidi, da je bila pšenična žetev
v balkanskih državah v ravnokar pretečenem letu mnogo
boljša nego ona 1. 1909. In to je merodajen faktor
— razven ogrske in svetovne žetve — za avstrijski trg.
Cenitve pšenične žetve celega sveta divergirajo,
vendar pa naj navedem eno:

Evropa
Prekmorski svetovni
deli

1909

1910

543'5 milj. q

585'3 milj. q

425-5

„

„

405

„

„

969-0

„

„

990-3

„

„

Torej letošnja svetovna žetev prekosi ono prete
čenega leta za okroglo 20 milj. q pšenice.
Na podlagi teh podatkov in ako se vpoštevajo
dosedanja poročila o sedanji setvi si lahko napravimo
okvir, med katerim bode padala ali rastla pšenična
cena. Pred vsem naj omenim, da je poskočila pšenična
cena tekom pretečenega meseca za več nego 1 K, tako
da je notirala na budapeštanski borzi početkom me
seca decembra približno 11 K, torej je poskočila od
meseca junija naprej za T5 K- Posebno v zadnjem
času so se razširjale iz nekaterih krajev vesti, da so
poškodovale pšenično setev poljske miši in posebno
mrčes. To je bil tudi faktor, ki je dovedel proda
jalce do tega, da so višali cene. Razen tega pisalo se
je mnogo o suši v La-Plata, češ, da je pokončalo

suho vreme že precejšen del pšenične žetve. — V najzadnjem času pa so vsa poročila mnogo bolj ugodna.
Tako se poroča, da je napravilo suho vreme v La-Plata
le malo škode, ter da se upa tudi tam na dobro žetev.
Ravno tako se poroča iz Avstralije in Argentinije, da
se pšenično klasje jako dobro razvija ter da se priča
kuje mnogo pridelka. V Rusiji je zapal sneg, tako da
varuje setev pred mrazovi ter da niso nastale do sedaj
še nikake poškodbe. Ravno tako ugodne so vesti iz
Ogrske, katera bode končno odločevala ceno na av
strijskem trgu. Vrhu tega moramo upoštevati, da se
je pridelalo letos čez 20 milj. q pšenice več nego
leta 1909, torej da so zaloge bolj polne nego so bile
leta 1909. Radi teh okolnosti ne raste več pšenična
cena v najzadnjem času, ampak začela je še celo pa
dati. Ča ne bodo znatno poškodovale kake nezgode
sedanje pšenične setve, je skoro izključeno, da bodo
rastle še nadalje cene, ampak najbrž ostanejo saj za
nekoliko časa na sedanjem nivoju.

Karteli in trgovina.
Spisal Rudolf Šega.
(Dalje.)

5. Prodajo porazdeljujoči karteli.

Porazdelitev razpečavanja pomenja monopolizacijo.
Konsument ne more več izbirati med kartelnimi člani,
temveč je prisiljen obračati se na tistega podjetnika,
katerega določi kartel. Kartel, ki porazdeljuje prodajo,
neposredno izključuje konkurenco. Konkurenca se na
ta način izključi, da se prodajni okoliš porazdeli med
posamezne kartelirane člane.
Na ta način nima
kartelni član v svojem okolišu pri prodajanju nobene
konkurence. Konkurenca se more pa še na drug način
odstraniti. Če ima na primer kartel v gotovem času
samo enega ali dva odjemalca, tedaj se prodajanje po
času porazdeli med kartelne člane, določi se gotov
turnus za kartelne člane.
Prvi način karteliranja se more izpeljati le tedaj,
če ima kartel malo članov, in je le tedaj praktičen, če
se pri transportu prihranijo bistveno višji stroški. Do
gaja se, da se več kartelov nižje vrste združi v kartel,
ki porazdeljuje prodajo. Tako so organizirani skoraj
vsi mednarodni karteli.
Karteli, ki časovno porazdele prodajanje, so na
vadno takozvani submisijski karteli.
6. Ko nti ngentaci j a prodaje.
Tudi če se ne dajo naročila potom submisij, je
kontingentacija prodaje mogoča. V to svrho se postavi
poseben organ (prodajalnica, prodajni sindikat), ki ima
nalogo, sprejemati naročila ter jih razdeljevati med po
samezne kartelne člane. Ta kontingentacija prodaje za
jamči posameznemu kartelnemu članu nekak monopol,
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monopol namreč za vsak posamezen slučaj. Najbolj
znan slučaj take kontingentacije je rensko - vestfaski
sindikat premogokopov.

‘

im'

II. Popraševalni kaiieli.
Mnogo slabeje so organizirani tisti karteli, katere
sklepajo podjetniki kot popraševalci na eni strani na
pram ponujevalcem dela, delavcem, na drugi strani
napram dobaviteljem surovin in polfabrikatov. Zavest
konkurence je pri popraševalcih vobče nejasnejša nego
pri ponujevalcih. Včasih se celo še le takrat ta zavest
vzbudi, če je zadobila ponudba monopolni značaj. Do
tega trenotka namreč nikdo ne uvidi, da konkurenca
med popraševalci ravno tako zvišuje cene, kakor jih
konkurenca med ponujevalci znižuje. Monopolno sta
lišče ponujevalcev sili podjetnike, da sklepajo kartele.
Principialno morejo biti ti karteli ravnotako raznovrstni
kakor ponujevalni karteli. V resnici sta se pa razvila
samo dva tipa, namreč karteli podjetnikov napram po
nujevalcem dela, delavcem, in pa karteli podjetnikov
napram dobaviteljem surovin in polfabrikatov. Oba ta
kartela imata le takrat pomen če sta bila osnovana v
obrambo in varstvo zoper dobro organiziran ponuje
valni kartel.
Pri prvem tipu določijo maksimalne mezde ali se
pa dogovore, da štrajkujočih delavcev sploh ne bodo
več sprejeli v delo ali pa le gotov čas itd. Če grozi
štrajk, tedaj se čestokrat dogovore, da bodo v vseh kon
kurenčnih podjetjih ustavili delo, če bodo delavci samo
v enem podjetju začeli štrajkati.
Karteli podjetnikov napram dobaviteljem so deloma
cenovni karteli, pri katerih se podjetniki dogovore, da
ne bodo svojim dobaviteljem plačevali višjih cen nego
so dogovorjene; deloma rajonski karteli, pri katerih se
vsakemu odjemalcu odkaže rajon, iz katerega sme na
ročati svoje potrebščine. Podjetniki se tudi dogovore,
da ne bodo od gotovih dobaviteljev več jemali blaga.
Taki dogovori trajajo navadno le kratek čas ali se pa
izpremeni v trdnejšo organizacijsko obliko.

je pritiskal na cene in da je vedno bolj vžigal konku
renčni boj med producenti. Če je bila konjunktura
ugodna, je navadno trgovec spravil večji del sadov, z
nerazmerno visokimi cenami je pa pred časom omogočil
ugodno konjunkturo.
Vse to so začeli producentje uvidevati. In s karteli
hočejo dobiti v svoje roke organizacijo menjalnogospodarskega procesa in s tem torej tudi trgovino. To pa
ni v vseh industrijah enako. Trditi smemo, da organi
zacije producentov tem manj vplivajo na trgovino, čim
potrebnejša je ta v narodnem gospodarstvu. Najpotreb
nejša in najvažnejša je nedvomno zunanja trgovina.
In ravno na to stroko so moderne organizacije produ
centov kar najmanj vplivale.
Toda tudi na notranjo trgovino vplivajo karteli
različno. Najmanj vplivajo karteli na trgovino s pro
dukti, katerih izdelovalci so slabo organizirani. To je
trgovina z blagom, ki je zelo podvrženo modi, in pa
trgovina s poljedelskimi pridelki. Vse veliko poljedeljsko
zadružno gibanje je razmeroma le malo učinkovalo na
trgovino. Na žitno trgovino zadruge skoraj nič niso
vplivale. Isto opazujemo tudi pri trgovini z žitom.
(Dalje prih. )

Iz trgovske prakse.
1. Prodajalec.

Mnogo blaga prodati želi vsak trgovec. Uspeh
pa bo imel le takrat, če je prodaja racionalno orga
nizirana. Da doseže trgovec dobičkanosni velik pro
met, mora imeti dobre in zmožne prodajalce. IDobre
prodajalce pa si vzgoji le tisti gospodar, ki ravna s
svojini osobjem dobro in zanj skrbi. Za dobrega go
spodarja vsak rad dela in osobju je napredek pod
jetja toliko bolj na srcu, kolikor večje ugodnosti vživa
od uspeha!
Prodajalec pa se mora truditi, da se izobrazi.
Učiti se mora tujih jezikov, saj velja za toliko glav,
kolikor jezikov zna. Hoditi k predavanjem, obiskovati
IV.
učne tečaje, čitati dobre strokovne knjige, so pota k
Ni skoraj gospodarske panoge, na katero bi karteli boljši službi in k lepši bodočnosti.
bolj uplivali, kakor je trgovina. Skoraj nikjer niso karteli
Mlajši prodajalci večkrat težko dobijo službo, ker
povzročili takih preobratov, toliko novih organizacij.
slabo pišejo in ne znajo dobro jezika. Grdo pisana
Za časa svobodne konkurence je trgovina v me- ponudba s stilističnimi in slovničnimi napakami go
njalnogospodarskem procesu organizirala ponudbo in tovo ne priporoča prosilca. Iz take ponudbe gospodar
popraševanje ter ju skušala izenačiti. Po njenih direk ne sklepa na izvežbanost in zanesljivost. Pismo je
tivah se je vršila produkcija. Pri tem je pa trgovec slika človeka.
izrabljal needinost med producenti ter izigraval enega
Prodajalec je zastopnik trgovine nasproti odje
zoper drugega. Seveda je tako spravil večji del dobička malcu in zategadelj je njegova služba ne samo težavna,
pri zalaganju konsumentov. Njegovo spekulativno de ampak tudi odgovorna. Dober prodajalec zida, slab
lovanje je pa Koristno vplivalo na producente s tem, I razdira.
ker je najrajše za časa depresije, za časa najljutejšega
Znani so slučaji, da je nezadovoljna kupovalka
konkurenčnega boja od njega jemal blago, ko je bilo odvračala druge od dotične trgovine, s katero ona vsled
najcenejše. Toda bilo je pa v trgovčevem interesu, da 1 slabe postrežbe ni bila zadovoljna.

*
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Prodajalec mora biti vljuden. Nastopati mora
ikot človek boljše vrste. Obleka (temne barve) mora
biti snažna, perilo čisto, kravata čedna, brada urejena
ali obraz popolnoma obrit, roke čiste brez večkrat
običajnih žalnih obrobkov. Zunanjost prodajalca mora
biti prikupljiva, toda ne gigerlska. Prijazen in čedno
adjustiran prodajalec ima tudi prijazne odjemalce.
Vljudnost pa ne sme nikoli postati predrzna ter se
mora posebno paziti na vsako besedo pri mladih od
jemalkah.
Prodajalec se nahaja v enakem položaju z go
vornikom; uspeh je odvisen od začetka in konca. Naj
prej si moraš pridobiti naklonjenost prodajalca. Ne
vprašuj po njegovih željah kot kak star eksaminator,
ampak pokaži, kar se ti zdi za odjemalca najbolj pri
merno (in kar bi ti najrajše prodal). Blago hvali, toda
drži se resnice. Razloži dobrote in slabosti blaga, po
đem ti bo kupec zaupal. Ne smatraj svojega blaga za
vse lepote in dobrote vsebujoč predmet.
Strezi s treznostjo in mirno, pa ne flegmatično.
Zanimaj se za želje odjemalca, saj včasih se je pri
pravljal kupec za nakup cel teden ali še več časa. Če
Tedaj vidi, da se ne zanimaš za njegove želje, je raz
žaljen in ti najbrže uide.
Blago mora biti čisto in v dobrem stanju. Po
sebno ovitki morajo biti v redu. Umazano ali zapra
šeno blago, umazani in strgani ovitki ne vlečejo, am
pak vsak bo mislil, da se mu ponuja staro in zale
žano blago.
Kupovalcu se tudi ne sme vedno ugovarjati,
sicer se prodaja otežkoči. Oba postaneta vroča in iz
kupčije navadno ni nič. Če kupec kaj trdi, kar ni res,
rajši bodi gluh. Pogovor pri prodaji ni parlamentarni
razgovor in vljudnost nese več kot stane.
Glavni pogoj uspeha tiči v tem, da veš kaj je v
zalogi, da se vrši ekspedicija redno in pravilno. Ve
deti moraš, kje je kako blago. Dolgo iskati, se pravi
dokazovati nered in neorientiranost.
Kupcu se tudi ne sme pokazati preveč, ker na
zadnje sam ne ve, kaj bi vzel in ne vzame večkrat
nič. Tedaj ne nagrmadi pred nosom odjemalca celega
hriba.
Odjemalca ne sodi vedno po zunanjosti, sicer se
ti lahko pripeti, tako kakor onemu semeniščniku na
Gorenjskem, ki je nahrulil z nevednežem kmeta. Ali
v kmečki obleki je tičal univerzitetni profesor. Zato
bodi z vsakim odjemalcem vljuden.
Ako kupec ne najde nič primernega, ga ne od
pravljaj z opazkami „kaj boljšega tudi drugje ne do
bite“ ali „mi imamo največjo izbero“ itd. Tako od
pravljen kupovalec bo težko zopet odprl od zunaj
vrata tvoje prodajalne. Če pa obžaluješ, da ne moreš
postreči in prosiš za drugikrat, bo gotovo rad prišel
.še večkrat.

Nikoli ne prodajaj blaga tako, kakor na pošti
znamke.
Istotako ne opravljaj nikoli konkurence. Kdor
čez druge slabo govori, sam dosti vreden ni.
Reasumiratn : prodajalec mora biti izobražen,
vljuden, postrežljiv in potrpežljiv (posebno s starimi
in sitnimi odjemalkami).

2. Trgovski potnik.
Če bi živel Knigge sto let pozneje, bi v svoji
knjigi „Umgang mit Menschen“ napisal gotovo tudi
odstavek „Občevanje s trgovskimi potniki“.
V njegovih časih tak odstavek ni bil potreben,
ker takrat so bili potniki v zmislu današnjih trgovskih
potnikov gostje, ki jih je vsak rad sprejel. Taki gostje
so vedeli povedati, kaj se godi zunaj po svetu. Že
leznic ni bilo, časopisov tudi ne ali pa so bili jako
dragi in zategadelj so bili potniki željno pričakovana
in z veseljem sprejeta „živa pošta“ in zaloga novic.
Še danes najdemo trgovske potnike, ki so nosili pred
40. ali 50. leti svojega rojstva kosti po svetu in pri
povedujejo, kako so „rajžali“ v zlatih časih in kako
je danes. Ti „očaki“ pa so tudi danes priljubljeni
gostje, ki sicer ne prinašajo novic, kakor svoje čase,
ali so z veseljem sprejeti znanci.
Stari časi so bili tedaj za potnike v zmislu da
našnjih trgovskih potnikov res zlati časi. Danes je kruh
trgovskega potnika kaj slab in le za dober želodec in
zobe.
Trgovski potnik igra v blagovni trgovini veliko
vlogo, on je eden najvažnejših elementov v organizmu
narodnega gospodarstva. Trgovski potnik je skoraj
odločujoč činitelj v blagovni trgovini, blagovna kup
čija sloni na posredujoči delavnosti trgovskega potnika.
Vkljub temu se pa s tem činiteljem ne ravna
tako, kakor zasluži, ampak trgovski potnik se smatra
za potrebno zlo, se ravna ž njim, kakor z navadnim
krošnjarjem. V čast slovenskemu trgovstvu pa moram
koj na tem mestu omeniti, da je v tem oziru slovenski
trgovec častna izjema.
To prezirljivo postopanje opravičuje velikanska
konkurenca. Pri večjih trgovcih si podajajo potniki
kar kljuke in zategadelj trgovec pa ne more vseh po
slušati, saj časa nima in ne krade.
Ravnotako gotovo pa je, da marsikateri teh pot
nikov zastopa zmožno hišo in lahko nudi ugodnosti.
Da se potniku izogne, se marsikateri trgovec
skrije. Kakor so mi pravili stari potniki, se dobe trgo
vine, v katerih skozi deset let nikoli ni bilo gospodarja
doma. Drugi se ne more ločiti od stare zveze, kjer
kupuje že veliko let i. t. d. Neovrgljiva resnica pa je,
da trgovec, ki se ne upa naročiti drugje, kakor pri
svojem starem dobavitelju, kaj slabo vozi.
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Izvežban potnik v kratkem uvidi, kako stoji z
enim ali drugim, pa se takih izogiblje in rajše poišče
prijaznejše kupovalce. Nekateri trgovci sicer sprejmejo
potnika, ga 5 do 6 krat naročijo k sebi, da mu zad
njikrat povedo, da s kupčijo ni nič.
Pa to še ni vse. Imamo še eno vrsto trgovcev.
Tem trgovcem mora potnik izložiti in razkazati vse
kovčke, samo da končno — ničesar ne kupijo. Hotel
se je le na cen način orientirati o cenah i. t. d.
V detajlni trgovini pa se začenja razširjati še neka
druga neumnost. Majhni trgovci so začeli posnemati
svoje večje tovariše in sicer da tudi oni določajo za
sprejem potnikov le eno ali dve uri na dan ali teden
in v drugem času ne sprejme potnika, če tudi brez
dela za mizo stoji in roke v žepu drži, ampak potnika
z važnim obrazom odslovi.
Take in enake naprave in navade niso samo
škodljive, ampak tudi neumne. Domišljavost je naj
manj na mestu v trgovini. Brezobzirnost in bahatost
nasprotno potniku je kaj slabo izpričevalo za izobra
ženost. Amerikanski in angleški trgovec je s trgov
skimi potniki jako vljuden in ne pozna nobenih zgo
raj navedenih naprav, kakor so mi pravili potniki, ki
potujejo po Ameriki in na Angleškem.
Slovenskim trgovcem pa priporočamo, naj po
sebno s potniki slovenskih in slovanskih podjetij po
stopajo obzirno in ljubeznivo, kakor zasluži pionir
slovenske ali slovanske obrtne marljivosti vsled svoje
trgovske važnosti in zmožnosti. Trgovski potnik je
prvi in najboljši razširjevalec izdelkov in pridelkov
slovenske in slovanske roke.
3. Uradne ure veljajo tudi za potnika.
Neki trgovec, ki je kaj rad varčeval pri osobju,
je jako strogo gledal na točnost glede uradnih ur. To
točnost pa moramo nekoliko razložiti. Zjutraj in po
poldne so morali biti vsi točni v uradu, toda zvečer
pa ni smel nobeden biti točen v odhodu; pol ure ali
še več je moral vsak dodati.
Potnik tega trgovca se pa ni hotel držati te točnosti
in si je rad prihranil zjutraj in popoldne in le zvečer
je vselej tiho a točno popihal. Ko je neki večer zopet
hotel oditi, ga je gospodar dobil in je naročil potniku,
naj spiše neko pismo. Prvikrat je potnik napravil delo,
toda ker se je to vsak večer ponavljalo in je moral
tudi čez dan pridno delati v pisarni, se je potnik raz
jezil in rekel, da je on potnik in kot tak ni primoran
delati v pisarni. V prepiru ga je trgovec takoj odpu
stil brez plače. Potnik je tožil za plačo za čas po
stavne odpovedi, toda je s svojo zahtevo pogorel.
Sodišče je izreklo, da mora potnik pomagati v
pisarni in tudi v prodajalni ali skladišču, kadar ni na
potovanju. Ako se brani delati, se ga lahko odpusti
takoj brez odpovedi.
F. Z.

Raznoterosti.
Trgovska visoka šola v Avstriji. V št. 11. 1. 1. smo se
dotaknili o priliki otvoritve šeste trgovske visoke šole v —
Nemčiji, tudi tega za nas Avstrijce tako perečega vprašanja in.
izrekli nado, da bo tudi naša uprava že vendar enkrat izpregledala
in dala avstrijskemu trgovstvu to, kar nujno potrebuje v svojo po
vzdigo — trgovsko visoko šolo. Zdaj čitamo tudi v nemškem
časopisju podobne glasove, katerih pa ne narekuje tako kot pri
nas stvarnost in nujna potreba, ampak predvsem ohraniti nem
škemu trgovstvu prednost tudi pri učenju in tako imeti najboljši
trgovski naraščaj. Od mnogih strani se je namreč izrekla želja, da
bi se osnovala nova avstrijska trgovska visoka šola v Trstu, kot
največjem avstrijskem trgovskem in edinem obmorskem mestu, ki
pride glede trgovine v poštev. Nemci pa izražajo bojazen, da bi
na šoli v Trstu prevladal kmalu nenemški element, ker bi se po
svečali tej panogi predvsem Italijani, Slovenci in Hrvati, in morda
tudi Srbi. Razume se, da bi potem zavzemali vodilna mesta v
trgovini pripadniki nenemških narodnosti. In tega se bojé pisci
omenjenih člankov, češ, da je trgovstvo nositelj nemštva v Avstriji.
Mi pa smo mnenja, da more nuditi le Trst našemu boljšemu
trgovskemu naraščaju pravi vpogled v razvoj trgovine in upamo,
da ne bodo vodili naše uprave takrat, ko se bo začela resno pečati
s tem vprašanjem, strankarski nagibi in vplivanje že zdaj alarmi
ranih nemških poslancev.
Nimamo pa tudi nič proti temu, da se razširi eksportna aka
demija na Dunaju v trgovsko visoko šolo. Če premore Nemčija
6 takih šol, bosta menda tudi v Avstriji dve lahko prospevali. Na
to delujejo slušatelji in profesorji eksportne akademije sami in
seveda tudi zahtevajo, da se jim dajo vse one pravice, ki jih imajo
slušatelji ozir. absolventje drugih avstrijskih visokih šol. Ta želja
je povsem upravičena. Slušatelji eksportne akademije imajo enako
ali pa še boljšo predizobrazbo kot oni ostalih visokih šol,*) učni
načrt zahteva od njih toliko mnogovrstnega in obilnega znanja,
da se mora smatrati polnopravnim visokošolskim študijam.
Preosnovanje eksportne akademije na Dunaju in ustanovitev
visoke trgovske šole v Trstu, je tedaj za Avstrijo nujna potreba,
ako se hoče naše trgovstvo dvigniti na ono stopnjo kot v sosedni
Nemčiji. Ko se je v delegacijah zahtevalo visoke kredite za mor
narico, se je ta zahteva zagovarjala tudi s tem, da je močna vojna
mornarica potrebna v zaščito trgovine. Če tedaj naša trgovina ne
dobi onega, kar je potrebno za njeno uspešno razvitje, potem tudi
ne potrebuje zaščite!
J. Skalar.
*

Obdačenje tvrdk izven njih obrtovališča. Upravno sodišče
je pred kratkim izreklo jako važno razsodbo za tvrdke, ki imajo
potnike. Neka tvrdka na Dunaju, ki ima veletrgovino z zlatnino in
srebrnino, je svojega potnika večkrat pošiljala v Prago. Ta se je
nastanil vedno v istem hotelu in prihajale so k njemu stranke,
izbirale iz vzorcev ter naročevale blago. Sčasoma ni nosil več samo
vzorcev v Prago, ampak tudi blago in so stranke lahko kar pri
njem kupovale. Davčna oblast v Pragi je to prodajo, čeprav je
bila le začasna in se ponavljala le takrat, ko je prišel potnik v
Prago, obdačila, proti čemur se je tvrdka pritožila. Druga instanca
je priziv odbila, toda upravno sodišče, na katero se je tvrdka pri
zvala, je razsodilo v prilog tvrdki, češ, da tvrdka ni imela stalnega
obrtovališča v Pragi, ampak je potnik le takrat, ko je prihajal v
Prago, prodajal zlatnino v hotelski sobi, ki pa nima kriterija stal*) Opomba. V 1. 1909/10 je bilo na dunajski eksportni
akademiji 358 slušateljev, in sicer 264 gimnazijskih in realčnih
abiturientov, 54 absolventov trgovskih akademij, 8 absolventov
visokih šol, dva poljedeljske srednje šole in dva absolventa jabiturientskih tečajev na trg. akademiji. Torej jako dober material !
Pis.
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-nega obratovališča in trajnega izvrševanja podjetja. Vsled tega to
podjetje tudi ni bilo obdačiti.
Obveznost razsodb upravnega sodišča za nižje instance.
Mnenje, da so razsodbe upravnega sodišča v davčnih zadevah
obvezne za nižje instance in da se morajo te vporabljati na druge
slučaje, ni pravilno, kajti take razsodbe imajo veljavnost samo za
dotični posamezni slučaj. Le ako finančno ministrstvo izrecno ukaže
podrejenim instancam, da se morajo po eni ali drugi razsodbi
upravnega sodišča ravnati, se to zgodi. Navadno izreče finančno
ministrstvo, naj bo davčnim oblastvom razsodba upravnega sodišča
vodilo, v mnogih slučajih pa tega ne stori. Naj navedemo slučaj.
Meseca januarja 1910 je izreklo upravno sodišče, da so tabačni
založniki kot v službenem razmerju z erarjem stoječi kontrahenti
in da torej kot taki niso podvrženi občni pridobnini. O tej raz
sodbi je društvo tabačnih trafikantov takoj obvestilo vse tabačne
-založnike in ti so se pritožili proti predpisu občne pridobnine od
tabačne zaloge. Prizivna oblast je pa zavrnila vse te pritožbe z
motivacijo, da ima dotična razsodba upravnega sodišča veljavo le
za dotični posamezni sporni slučaj in da se ne more ozirati na to
razsodbo.
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upoštevane tudi avstrijske tvrdke in konzorciji. Kakor posnamemo
iz pisma, ki ga je pisal trgovinski minister dr. Weiskirchner po
slancu Baechlétu, je uspeh te vloge že tu. L. 1912. se oddado
avstrijskemu dobavnemu konzorciju naslednja dela : 16.000 svetlosivih bluz, 8500 ravnotakih plaščev, 20.000 hlač in 2500 gamaš in
sicer se bo plačalo za delo pri bluzah 1 K 32 v za kos, za 1 plašč
2 K 91 v, 94 v za hlače in 58 v za par gamaš. — Istotako se je
oddalo obuvalnih del za 1,554.326 K.
*
Obrestna nakazila v hranilnem poštnem prometu, ki so
se dosedaj vedno izdajala koncem leta, ako so znašale obresti več
kot 10 kron, se odzdaj naprej upusté, ker vlagatelji niso polagali
na to posebne važnosti Odslej je tedaj vlagateljem na prosto voljo
dano, da zahtevajo tako obrestno nakazilo, na podlagi katerega se
bodo obresti kot doslej pri vsakem poštnem uradu pripisovale, ali
pa da vpošljejo vložno knjižnico poštni hranilnici, kjer se bodo
vpisale narasle obresti v dobro.
*
Uspehi trgovske podjetnosti. Nekako pred 20. leti se je
združilo narodno-zavedno češko trgovstvo v Kolinu in je ustanovilo
vknjiženo zadrugo z omej. zav. „Kolinsko tovarno za kavne pri
mesi“. Idejo je sprožil g. Kfička, ki je tudi prevzel predsedstvo, ki
ga ima še danes v rokah. Kakor je pokazal čas, so češki trgovci
pravo zadeli. Razume se samo po sebi, da je nemška konkurenca
novo češko trgovsko podjetje vehementno napadala. Nobeno sred
stvo, da bi ž njim uničila mlado trgovsko podjetje, ni pri tem iz
birala, vse ji je prav prišlo proti energičnim češkim trgovcem. Ali
vkljub temu je „Kolinska tovarna“ krasno uspevala in že leta 1898.
se je pokazala potreba izpremeniti registr. zadrugo v trgovsko
akcijsko podjetje. Prvotni akcijski kapital je znašal 600.000 kron.
S tem trenotkom se je začela za „Kolinsko tovarno“ nova plodo-

Novost v brzojavni stroki. Trgovinsko ministrstvo se je
obrnilo na trgovske zbornice, kakšno stališče zavzemajo interesentje
za novo vrsto brzojavnega aparata, ki omogočuje, da vsak lahko
sam brzojavi. V to svrho ima aparat navadne črke. Kot prejemalec
fungira električen aparat popolnoma avtomatično. Ta novost je že
vpeljana v večjih mestih inozemstva (Berolinu) in ministrstvo bi
postavilo te naprave najprej na Dunaju, v Pragi in Trstu, ako se
oglasi dovolj abonentov. Naročiti se mora za dobo 10 let. Na Du
naju bi veljala naročnina na leto približno 650 kron, ako se pri
glasi 100 naročnikov.
*
I eni strani je bila neprijateljska konkurenca, katere se pa novemu
Avstrija, Grško in Srbija in pošta. Ako izvzamemo malo podjetju ni bilo treba več bati; kajti bilo je skozi in skozi solidno
Luksemburško so te tri edine evropske države, v katerih je poštna
in izdelki „Kolinske tovarne“ so se prav rapidno širili po vseh
uprava pasivna. Po ravnokar izdani statistiki za L 1909 so bili v čeških deželah, k čemur je prav izdatno pripomoglo zavedno češko
tej dobi izdatki za 8 milijonov kron večji kot prejemki. K sreči je trgovstvo, ki je znalo ceniti pomen gesla: „Svoji k svojim“. Na
imela poštna hranilnica 6 milijonov dobička, tako da znaša pri drugi strani pa je bilo v začetku prav občutno pomanjkanje stro
manjkljaj v tej upravi „samo“ 2 milijona. Na Grškem znaša pri kovnih, izobraženih sil. Tu si je združeno trgovstvo vedelo prav
manjkljaj l‘/2 milijona in v Srbiji 500.000 K. Anglija ima nasprotno
kmalu pomagati : izobrazili so si potrebne sile sami.
‘93 milijonov kron, Nemčija pa 27 milijonov kron dobička pri poštni
Kmalu prvotna tovarna v Kolinu ni zadostovala več številnimi
upravi. Ker vemo, da sta to prvi evropski trgovski državi, se
naročilom od vseh strani, in zato je bilo treba misliti na ustano
nam nehote vsiljuje primera s temi državami. Zakaj imata Anglija vitev podružnice. L. 1900, torej komaj tri leta potem, ko je Ko
in Nemčija tako ogromen dobiček pri pošti? Ali res le vsled velike linska tovarna postala delniška družba, je že stala nova tovarna v
svetovne trgovine? Kaj pa, ko bi bila tam tudi uprava boljša, Prostéjovu, ki je vsaj nekoliko razbremenila tovarno v Kolinu. In
praktičnejša in svrham trgovine primernejša?!
zdaj, ko je podjetje v čeških deželah na celi črti zmagalo, je na
*
stopilo svojo pot po drugih slovanskih deželah. L. 1900 se je zvi
Prevoznina za kavo. Nemške in angleške parobrodne šala glavnica na 1,200.000 K. K obema tema subskripcijama je
družbe so zvišale prevoznino za Santos-kavo v evropske pristane bilo pozvano predvsem slovansko trgovstvo in udeležilo se je sub•od 35 na 40 + 5°/0 za 1000 kg. Spravljajo to zvezo s povišanjem
skripcije v prav odlični meri slovensko in poljsko trgovstvo. In
kurza v Braziliji, ki ga hoče doseči z ravnokar imenovanim zvi tako danes lahko rečemo, da je „Kolinska tovarna“ splošno vse
šanjem. Prevoznina iz Reke, Trsta in drugih srednjezemskih pri slovansko podjetje. Ker se je razpečavalo vedno več in več blaga,
stanišč je sedaj še cena, vendar se pričakuje tudi tukaj v kratkem se je seveda pokazala potreba zidati nova tovarniška poslopja.
razmeram primerno zvišanje.
Danes ima „Kolinska tovarna“ poleg prvotne tovarne v Kolinu,
*
še sledeče tovarne : v Prostéjovu (na Moravskem), v Ljubljani in
Pisma s prozornim delom za naslov se smejo le tedaj
v Sandovi Višnji (na Poljskem), ki se izroči prometu še letos ; to
uporabljati, ako je izrezek paralelen z daljšim robom kuverte. Kakor varne za sušenje cikorije ima v Kolinu, dve v Rečianih (na Če
se je javilo nekaterim trgovskim zbornicam, ne odgovarja mnogo škem), v Prostéjevu in v Chropinu (na Moravskem) ter v Sandovi
pisem tej zahtevi, pa tudi vlepljeni prozorni papir je premalo pro Višnji (na Poljskem), kjer je vzela v najem veleposestvo, na ka
zoren, tako da se čita naslov le z naj večjo težavo. Taka pisma ima terem sama prideluje cikorijo. Delavstvo in pisarniško osobje jemlje
poštni urad pravico vrniti.
„Kolinska tovarna“ v svojih podružničnih tovarnah vedno le iz
*
tistega kraja in tiste narodnosti, kjer podružnica stoji. Iz Kolina
Dobave za vojaštvo. V št. 10. 1. 1. smo omenili, da se je odpošlje v podružnico le svojega strokovnega ravnatelja.
obrnila zveza avstrijskih industrialcev na člane avstrijske delegacije
„Kolinska tovarna" danes krasno prosperira. Dividende zna.z vlogo, naj delujejo’ na to, da bodo pri oddaji dobav za vojaštvo i šajo 8—lO”^. Rezervni fond je narasel črez 400.000 K.
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Slovansko trgovstvo, ki je udeleženo pri „Kolinski tovarni“,
si je bilo od vsega začetka v svesti, da morajo uspehi njegovega
gospodarskega dela priti v direktno korist narodu. Zato iz svojega
čistega dobička „Kolinska tovarna“ podpira narodno šolstvo na
mejah in daje velike vsote tudi slovenskim obrambenim inštitu
cijam, slovenskemu trgovstvu itd. Narodno-gospodarsko delo je
torej tu eminentno narodno delo.
Iz majhnih skromnih začetkov zraslo je obširno podjetje
vsega slovanskega trgovstva v Avstriji kot plod premišljenega go
spodarskega dela.
V Ljubljano je prišla „Kolinska tovarna“ 1. 1908. To leto je
namreč kupila Jelačinovo „Jugoslovansko tovarno“ in jo je popol
noma preosnovala in preuredila. Tako je „Kolinska tovarna“ danes
edino slovansko podjetje na celem slovanskem jugu.
Ljubljanska tovarna je sezidana lansko leto. Opremljena je
z najmodernejšimi stroji in izdeluje poleg kavne primesi tudi
figovo moko.
„Kolinska tovarna“ je eklatanten primer, kakšne uspehe
doseže smotreno delo na gospodarskem polju. Požrtvovalnost
češkega trgovstva je podjetje ustanovila, samozavest trgovstva ga
je razširila in okrepila in danes stoji tu „Kolinska tovarna“ kot
plod realne slovanske vzajemnosti na gospodarskem polju. Naj bi
se zavedalo pomena tega podjetja naše trgovstvo in naše občinstvo
in pripomoglo, da to edino domače podjetje te vrste na celem jugu
tudi tu požene globoke korenine!
*
Trgovinska pogodba s Srbijo. Dognano je, da bo končno
vendar enkrat — morda še ta teden — stopila v veljavo trgovinska
pogodba s Srbijo. Kakor znano, je obstajal do 1. aprila 1909 po
godbeni provizorij med Avstrijo in Srbijo. V času tega obstoja je
kakor znano nastopila napetost radi aneksije Bosne in Hercegovine,
ki se je ublažila ob istem času, ko je nehal provizorij. Ravno
takrat pa naša država ni skrbela za obnovitev pogodbe, kljub temu
da bi se na Ogrskem s pooblastilnim zakonom lahko uveljavila.
Šele to jesen je avstrijski državni zbor sprejel tozadevni poobla
stilni zakon, toda spet je nastala ovira na Ogrskem, ker je prejšnji
pooblastilni zakon tam pretekel, ne da bi se zopet obnovil. Med
tem časom je tudi skupščina odobrila pogodbo in zdaj je bilo treba
čakati le še na potrditev ogrskega parlamenta. To se je te dni
zgodilo in zdaj ni nobene ovire več, da bi ne stopila ta pogodba
v veljavo, ker se bo v naši državni polovici to zgodilo na podlagi
pooblastilnega zakona. Da je brezpogodbeno stanje avstrijski trgo
vini napravilo ogromno škode, ni treba še poudarjati. V našem
listu smo o tem že večkrat razpravljali, zato danes s tem večjim
veseljem konstatiramo, da imamo zopet pogodbo s Srbijo.
*
Dividenda 2500 odstotkov! Kolonialna rudarska družba v
Berolinu bo za leto 1910 izplačala 2500 odstotno dividendo malemu
krogu svojih delničarjev. Delniška glavnica znaša res samo 100.000 M,
zato je tudi mogoče dati tako ogromno dividendo od čistega do
bička 2‘/2 milijona mark, od katerega dobi delniška družba za
promet skoro tretjino. Čisti dobiček rezultira iz diamantov, ki jih
je družba dobila na svojih diamantnih poljih, ki so najboljša v
nemško južnozahodni Afriki. Pridobivanje diamantov v velikih
množinah je zagotovljeno tudi še za bodočnost. Marsikdo bi bil
rad družabnik te družbe!
*
Ali jamči žena za kazniva dejanja svojega moža, ki jih
je izvršil v njeni trgovini? Najvišje sodišče je izreklo jako važno
razsodbo za zakonce, ki imajo trgovino. V danem slučaju se je
vodila trgovina pod ženino firmo, mož pa je bil poslovodja. Zaradi
nakupa ukradenih stvari je bil mož-poslovodja obsojen, na kar je
oškodovanec tožil ženo kot imejiteljico trgovine v povrnitev škode.
Okrajno sodišče je tožbo zavrnilo, dočim je deželno sodišče (na
Dunaju) pritožbi ugodilo in obsodilo toženko v povrnitev nastale

škode, češ, da je za dogodke v trgovini, ki se vodi pod njenim
imenom, sama odgovorna. Obsojena trgovka se je pritožila na
najvišje sodišče, vendar to ni ugodilo reviziji in sicer iz naslednjih
razlogov: Priznati se mora, da za nepravilno postopanje svojega
moža toženka v kazenskopravnem zmislu ne more biti odgovorna,
ker v tem še ni nikakor subjektivna krivda na njeni strani. Civilno
pravna obveznost za povzročeno škodo se pa mora razmotrivati s
povsem drugega stališča. Sumljivo blago je kupil njen mož kot
njen poslovodja v njenem imenu in na njen račun. Vsled tega je
toženka civilnopravno odgovorna za posledice tega dejanja in se
obsodi v povračilo nastale škode.

Zakotne razstave. Mnogokrat se je že v našem časopisju
opozarjalo na raznotere vrste zakotnih mednarodnih razstav, ki ni
majo drugega namena kot imeti od razstavljalcev primerno lep
dobiček, za to jim pa preskrbeti — razstavne kolajne in diplome.
Nekatera strokovna društva so zato prevzela hvalevredno nalogo,
opozarjati svoje člane na brezpomembnost takih razstav. Tipičen
vzgled ene najnovejših zakotnih razstav opisuje stalna razstavna
komisija za industrijo v Berlinu. „Razstava“ se je otvorila v Lon
donu in je bila zbirka najraznovrstnejših predmetov. Prazne in na
polnjene steklenice raznoterih vin, likerjev in žganja poleg toaletnih
predmetov za gospode, rokavice poleg kuhinjske posode, bilardi
zraven verig, propelerji za zrakoplove zraven čokolade itd. Slika je
bila taka kot v večji zastavljalnici. Vsak razstavljalec pa je dobil
krasno diplomo in kolajno — seveda proti dobremu honorarju. —
Tudi mi opozarjamo naše obrtnike in trgovce na take „razstave“.
Dobro delo, dobro ime je več vredno kot nebroj na zgoraj opisani
način pridobljenih kolajn.

Statistika.
Državni proračun za 1. 1911 in trgovsko šolstvo. Glasom
državnega proračuna za 1, 1911 so proračunjeni izdatki za trgovsko
šolstvo z 1,859.183 K, medtem ko so bili proračunjeni za 1. 1910
s 1,763.161 K. Zanimalo bo gotovo cenjene gg. bralce, kako se
razdele ti izdatki na posamezne kronovine, saj se vidi iz tega stanje
trgovskega šolstva sploh, potem pa tudi, kako skrbi državna uprava
za posamezne kronovine različno. Od proračunj enega zneska od
pade na :
Nižjeavstrijsko...................................................................
61.200 K
Gornjeavstrijsko..............................................................
34.500 „
Solnograško...................................................................
10.000 „
Štajersko............................................................................. 153.961 ,„
Koroško.............................................................................
12.500 „
Kranjsko........................................................................
8.000 ,r
Primorsko........................................................................ 231.343 „
Tirolsko.............................................................................
68.043 „
Češko..........................................
467.700 ,,
Moravsko........................................................................ 298.606 „
Šlezijo............................................................................. 38.898 „
Galicijo............................................................................. 129.821 „
Dalmacijo .......................................................... .... . . 150 523 „

1,665.095 K
Ako prištejemo še izdatke, ki zadevajo vse avstrijske
kronovine, t. j. izdatke za nadzorovanje , trgovskega
šolstva, raznotere podpore itd. per............................. 194.088 ,,
vidimo, da je res proračunjenih za to stroko . ... 1,859.183 K
Že samo ta pregled nam kaže, kako bogato skrbi naša uprava za
druge kronovine, kaže nam pa tudi, da je to šolstvo drugod krasno
razvito, dočim je pri nas še v povojih. Popolnoma vzdržuje država
sledeče trgovske šole: Trgovske akademije v Linču, Gradcu, Ino
mostu, Tridentu, češko in nemško v Brnu, Opavi, Lvovu in Kra
kovu, dalje dvorazredne trgovske šole v Bolcanu, Brody in Splitu.
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Podpira pa : Novo dunajsko trg. akademijo, ono v Ustju, Jablonci,
Karlinu, Kraljevem Gradcu, 2 v Plznu, 2 v Pragi, ono v Libercah,
Olomucu in Prostejevem; izmed dvorazrednih trgovskih šol pa na
Nižjeavstrijskem 3, na Koroškem, Primorskem in Tirolskem po 2,
na Gornjeavstrijskem, Štajerskem, Kranjskem, v Šleziji, Galiciji,
in Dalmaciji po 1 šolo in na Moravskem 10 šol. Pripomniti je, da
da slika ne daje jasnega vpogleda v naše trgovsko šolstvo sploh,
saj je osobito na Dunaju nebroj trgovskih šol, ki jih vzdržujejo
posamezna društva in ki niso vezane na državno podporo. Za
Kranjsko je proračunjen samo prispevek dvorazredni trgovski šoli
v Ljubljani s 7000 K in 1000 K za trgovsko nadaljevalno (gremialno) šolo. Trgovsko šolstvo v Dalmaciji se hoče dvigniti na
višjo stopinjo, saj se je vstavilo razen potrebščine za šolo v Splitu
še 8000 K za novo trgovsko šolo v proračun.
Končno pripominjamo, da je v zgoraj izkazani potrebščini
za Primorsko 201.343 K in za Dalmacijo 105.966 K upostavljenih
za navtično šolstvo.
J. Sk.
*
Nekoliko statistike o avstrijski pošti. Poštnih uradov je
bilo 1. 1909. 9323 proti 9138 1. 1908. Prodajalen za poštne vrednote
je bilo 33.264, nabiralnikov 41 682. Odposlalo se je 1.710,147.520
pošiljatev (proti 1.598,240.180 1. 1908.) in sicer pisem 784,528.550,
dopisnic (razglednic) 563,003.420, tiskovin 231,676.010, trgovskih
cirkularjev 413.200, blagovnih vzorcev 26,233.790, poštnine prostih
(uradnih) pošiljatev 104,292.150 in rekomandiranih pošiljatev
61,661.660. Od vseh pošiljatev odpade na notranji promet 1.216,561.100,
na promet z Ogrsko 144,690.750, na onega z Bosno in Hercegovino
15,937 350 in z inozemstvom 332,958.320 kosov. S 35,255.701 poštno
nakaznico se je vplačalo 1.689,243.456 kron, izplačalo pa na
37,165.674 nakaznic 1.819,766.536 kron. Znamk se je prodalo
1.464,229.598 kosov v vrednosti 120,809.868 kron. -- Telegrafske
proge so imele 1.1909. dolžino 45.48878 km, vse žice pa 230.80P71 km.
Poslovalo je 6839 (proti 6698) telegrafskih postaj, ki so odpravile
120,510.003 (proti 19,836.812) brzojavk.
*
Produkcija premoga novembra 1910 leta je iznašala:
12,590.828 q, briketov 89.548 </3 in koksa 1,714.823
12,478.634,, „
137.804 „ „ „
1,648.165 „
leta 1909
Od januarja |
inklusive no- <
ember 1910 1

127,801.506,,

„

1,352.336,, „

„

18,233.963 „

v isti dobi 1
1,664.979 „ „ „ 18,387.472,,
leta 1909 i 127,023.745 „ „
Pri rjavem premogu je bilo razmerje naslednje
1910: premoga 22,435.6401/3, briketov 202.557 q'
Novembra
171.344,,
1909:
22,997.240,,
Januar inkl.
november 1910:
1,666.917 „
228,476.355 „
,,
1,655.252 „
1909:
236.505.128,,
*
Poraba sladkorja. Od začetka kampanje (1. séptembra do
•30. novembra lansk. 1.) se je spravilo v promet naslednje množine
sladkorja (vse navedeno v milijonih q) :
proti
1909 10
1908 09
191041
Severna Amerika ....
9.90
+ 0-45
- T05
Anglija.............................
9-25
+ 023
- 0-09
Nemčija.............................
7-44
+ 0-43
J- 0-37
Francija.............................
390
+ 0-31
+ 025
Avstro-Ogrska ..
. . .
342
+ 0-20
+ 0-23
Belgija in Holandija . .
148
+ o-io
+ 0-07
Skupaj . . . 34-99
+ 169
— 0 19
*
Trgovska bilanca naše monarhije. Meseca novembra 1. 1.
je imel uvoz vrednost 2464 milijona kron (za 16'4 milijonov manj
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kot novembra I. 1909.), izvoz pa 209-8 (— 2 3) milijonov kron.
Uvoz v času od 1. januarja do konca novembra 1910. je znašal
2490-8 milijonov, za 314 milijonov več kot v isti dobi lanskega
leta, izvoz pa 2179-3 (-(- 684) milijone kron. Pasivum se je tedaj
zopet znižal, največ radi tega, ker je padel uvoz žita. Ugodno je
vplival tudi zvišani izvoz raznoterih industrijskih predmetov, dočim
je izvoz sladkorja padel za 22-8 milijonov kron, dalje klavne živine
za 11'3 milijonov kron in rjavega premoga za 8’4 milijonov kron,
kar je seveda na bilanco tudi neugodno vplivalo.
*
Avstrijska žetev 1. 1910. Obdelane zemlje je bilo 1. 1910
6,518.987 ha t. j. 6T4°/0 vse površine polja. Pridelalo pa se je:
i
v celem povprečno na ha
hektolitrov
pšenice.............................................................. 20,514.170
169
rži................................................................... 39,643.895
19 2
ječmena.......................................................... 22,881.891
206
ovsa
.............................................................. 44,597.560
246
koruze.............................................................. 5,898.834
196
*
Avstrijska papirna industrija se namerava kartelirati. Njena
produkcijska moč se ceni na 230 milijonov kron (na Ogrskem poleg
tega 40 milijonov kron). Izvoz papirja in papirnatih izdelkov znaša
62 miljonov kron. Največje papirnice v Avtstriji so Leykam-Josefsthal
z letno produkcijo 255.000 q' in ona v Neusidlu z 188.000 q\ V
Avstriji pride povprečno na enega prebivalca na leto 9'7 kg papirja,
na Ogrskem 3'9 kg. Vse večji je konsum v Nemčiji: 19 kg na pre
bivalca, najvišji pa na Angleškem s 23 kg. Največ papirja se pro
ducira v Avstriji na Češkem, kateri kronovini slede Nižjeavstrijsko,
Štajersko in Gornjeavstrijsko.
Slušatelji eksportne akademije na Dunaju po narodnosti.
Izmed 358 slušateljev je bilo v šolskem letu 1909 10 225 Nemcev,
42 Čehov, 36 Poljakov, 17 Slovencev, 13 Ogrov, 10 Hrvatov, po
4 Italijani in Romuni, 3 Srbi in po 1 Bolgar, Rus, Grk in Španec.

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Trgovski plesni venček priredi naše društvo v nedeljo po
Svečnici t. j. 5. februarja 1911 v veliki dvorani Narodnega doma
v Celju. Nadejamo se obile udeležbe, zlasti s strani trgovstva.

Društvo slovenskih trgovskih potnikov.
II. redni občni zbor našega društva se je vršil dne 23. de
cembra 1910 v salonu hotela „Ilirije“. Udeležilo se ga je veliko
število članov. Predsednik gosp. Schiffrer je pozdravil navzoče
člane, g. dr. Šviglja in zastopnike časopisja in g. Rakuša, kot za‘
stopnika trg. sotrudnikov ter podal poročilo o društvenem delovanju
v preteklem letu. Spominja se „Merkurja“ ob desetletnici in se
zahvaljuje za otvoritev rubrike v njegovem listu. Težkoče, ki se
stavijo delovanju trg. potnikov, so zelo velike, vendar je društvo
posebno v zadnjem času marljivo delovalo. Društvo stremi za or
ganizacijo in se zavzema za onemogle člane in njih vdove in sirote.: . ;
Najvažnejši faktor v trgovini so seveda slovenski potniki. Vendar .
je v društvu še vedno premalo kolegov, posebno ker je članarina/ , .
tako malenkostna, da ne zahteva niti 9 v na dan. Iz tajnikovega? :
poročila povzamemo, da je imelo društvo 16 rednih in 1
izredno sejo, v eni seji je funkcioniralo društveno razsodišče
Rednih članov je bilo 53, podpornih 63. Informacijski register je
še nerešena točka. Posredovalnica ni delovala v posebno'velikem11'01^'1'
številu, kar je morda dobro znamenje. Blagajnik g.'Armič pordča1"'^'-^'
o materialnem napredovanju društva. Iz lanskega feta'zriäsä'piiei?&''JTOS't'
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335 K 21 v, dohodkov je bilo letos 1691 K 44 v, izdatkov pa
1246 K 29 v. Promet tedaj 2937 K 73 in saldo prenos za prihodnje
leto 145 K 15 v. Trgovska obrtna banka je imela lansko leto 91 K,
vlog je bilo letos za 554 K 30 v, izdatkov 220 K 30 v. Inventar
je vreden 153 K 72 v. Imetje tedaj z vštetimi 334 K trg. obrtne
banke 588 K 8 v. Letni proračun za prihodnje leto izkazuje do
hodkov 1156 K, izdatkov pa 392 K, tedaj prebitka 764 K. Zanimivo
je, da je dobilo društvo dar celo iz Londona in sicer od tvrdke
Wilkinson, Weywood & Clark v znesku 26 K. O določitvi letnih
prispevkov priporoča g. Armič nadalje, naj se prispevki povišajo
od 26 na 32 K. Razvila se je o tem predlogu živahna debata. Pri
glasovanju je obveljal predlog, da ostanejo prispevki 26 K. V
odbor so bili izvoljeni sledeči: kot predsednik: Fran Schiffrer per
acclamationem, kot odborniki: Vekoslav Dolničar, Miro Domicelj,
Žarko Sevar, Dragotin Seljak, Makso Armič, Dragotin Sirec, Fran
Remic, Somer, Šelovin, Pirnat, Teršan, Vernik, Murnik, Borštnik,
kot računska preglednika: Veber in Franke. Društvena praviia se
izpremene v nekaterih točkah. Gosp. dr. Švigelj se izvoli z velikim
odobravanjem kot predsednik razsodišča, kot člana odbora gg. Dol
ničar in Sever, druga dva pa gg. Franke in Lenart. Gosp. dr. Švi
gelj je pristopil kot podporni član društvu. Gosp. Domicelj referira
o starostnem zborovanju. Delo potnika je sicer duševno, vendar to
delo ni samostojno. Baron pl. Härdtl se je izrazil napram neki de
putaciji, da nimajo pred resolucijami nobenega strahu. Potniki pa
odklanjajo starostno zavarovanje za sebe, ker bi plačevali nepri
merno več, kakor pa so ugodnosti, ki jih nudi zavarovanje. Sklene
se resolucija: Upravno sodišče je razsodilo v več slučajih v tem
zmislu, da se prištevajo trgovski potniki med one, ki so zavezani
plačevati starostno zavarovanje po pokojninskem zakonu. Temu je
pritegnilo c. kr. notranje ministrstvo in upravno sodišče. Glede na
delo potnikov in malenkostno pokojnino in pa na dolgo dobo nje
govega križevega pota, ko potniki vendar v poznih letih šele pri
dejo do zavarovanja — stavijo potniki resolucijo in zahtevajo odločno,
da c. kr. notr. ministrstvo oprosti potnike od dolžnosti zavarovanja
po zakonu z dne 16. decembra 1906. — Gosp. Armič govori o
zvezi trgovskih društev, ki se je ventilirala že pri desetletnici trg.
društva „Merkur“. Potrebe trg. potnikov se krijejo s potrebami
trg. sotrudnikov, zato je naravno, da se zavzemajo eni za druge.
Sklene se, da se potrudi odbor za ustanovitev zveze in da se stopi
v tej zadevi v zvezo s trg. društvom „Merkurjem“. Nato se sklene,
da poleg Armiča, Dolničarja in Borštnika stopijo v dogovor z dru
gimi društvi. Dr. Švigelj govori o starostnem zavarovanju. Postava
je jako nerodno sestavljena, sicer v dobrem mnenju, pa brez prave
opore. Upravno sodišče tudi ni na jasnem. Odobrava, da se potniki
izrečejo proti zakonu. Organizirati se je treba in zato je treba pri
tegniti kolikor mogoče mnogo članov. Stanovske koristi pa se po
kažejo šele v organizaciji. Vedno bo svoje moči posvetil društvu,
upa pa, da ne bo treba prepogosto pravne pomoči. Predsednik je
nato po iskrenih zahvalnih besedah g. dr. Šviglja zaključil občni
zbor po 12. ponoči.

Društvene vesti.
X. redni občni zbor našega društva bo v nedeljo, dne
29. januarja t. L ob 10. dopoldne v društvenih prostorih. Na dnevnem
redu so sledeče točke : Pozdrav predsedstva, poročilo tajnika, po
ročilo blagajnika, poročilo preglednikov računov, volitev odbora in
slučajnosti. Gospode člane vabimo k prav obilni udeležbi.
*

Trčkove razglednice. Dne 30. avgusta 1910 je umrl velik
dobrotnik trgovskega stanu g. J. Trček, ki je jako veliko glavnico
zapustil trgovskemu in bolniškemu podpornemu društvu v Ljubljani.
Trgovci se moramo njegovemu spominu hvaležne izkazati in skrbeti,

da ne izgine tako hitro. Opozarjamo le, kako drugi stanovi ali ves
narod slavi svoje mecene in zato hočemo tudi trgovci osvežiti in
kolikor mogoče dolgo ohraniti spomin na prvega večjega dobrot
nika, ki se je ob smrti z velikim darilom spomnil človekoljubnega
zavoda kranjskih trgovcev. Merkurjev odbor je zazdaj sklenil, da
založi razglednice v spomin J. Trčka z njegovo sliko in primernim
besedilom. Uverjeni smo, da bodo trgovci pridno segli po njih.
Kadar izidejo, objavimo to v našem glasilu.
*

Plesni venček. Plesni odsek našega društva priredi dne
4. februarja t. 1. v veliki dvorani „Narodnega doma“ plesni venček.
Začetek ob pol 9. zvečer. Sodeluje slavna „Slovenska Filharmonija“.
Vstopnina 2 1< za osebo. Plesni odbor se za to prireditev pridno
pripravlja, ter je poskrbel, kakor vsako leto tudi letos, za lepa
damska darila in vstopnice. Vabila se bodo v kratkem razposlala.
Če bi kdo po pomoti morda ne dobil vabila, prosimo, da nam ta
oprosti, ker je po sebi umevno mogoče, da se pri največji paznosti
lahko kako osebo prezre. Vstopnice se bodo dobivale pri tvrdkah
Gričar & Mejač, J. Samec, V. Petričiča naslednik in
Ivan Kostevc. Gg. člani in prijatelji društva, udeležite se te
prireditve z rodbinami v obilnem številu !
*
Koledar. Tudi V. letnika našega koledarja smo že mnogo
razpečali, kar kaže, da tudi ta letnik, ki nudi res mnogo poučne
vsebine, ugaja. Koledarjev imamo še nekaj v zalogi, ter opozarjamo
tem potom vse interesente, ki ga še nimajo, da si ga pravočasno
nabavijo.
*

Trgovski dom. Kolinska tovarna je nakazala prispevek
„Trgovskemu domu“ za drugo polovico leta 1910 v znesku 600 K.
Hkratu apelujemo na slovenske trgovce in trgovske sotrudnike, da
se zavzamejo kar najvneteje za to solidno slovansko trgovsko pod
jetje. Ker na eni strani je kakovost res izborna, na drugi strani
pa daruje podjetje mnogo v narodne namene.
*
Etabliranje. Naš večletni član g. Niko Weber je pod tvrdko
Weber & drug, otvoril v Trebnjem na Dolenjskem rastlinsko de
stilacijo. Vrlemu članu želimo obilo sreče.

f Anton Ravnik. Umrl je 5. t. m. večletni član našega
društva gospod Anton Ravnik. Umrlemu bodi zemljica lahka in
ohranjen prijazen spomin.
*
Izkaz društvene posredovalnice. Sprejmejo se: 4 kon
toristi, 2 poslovodja, 6 pomočnikov mešane stroke, 1 pomočnik
manufakturne stroke, 2 pomočnika modne in galanterijske stroke,
1 kontoristinja, 4 prodajalke in 6 učencev. Službe iščejo: 2
knjigovodja, 1 korešpondent, 3 kontoristi, 2 poslovodja, 2 potnika,
3 skladiščniki, 22 pomočnikov mešane stroke, 8 pomočnikov že
lezninske stroke, 6 pomočnikov manufakturne stroke, 14 pomočvikov špecerijske stroke, 3 pomočniki modne in galanterijske stroke,
7 kontoristinj, 9 blagajničark, 11 prodajalk in 5 učencev.
Posredovalnica posluje za delodajalce in člane društva brez
plačno, za druge pa proti majhni odškodnini.

Književnost
G. Freytags Verkehrskarte 1911 von Österreich-Ungarn
mit den Balkanländern. Cena K 2'40, na platnu 5 kron. Ta pre
gledni in porabni zemljevid priporočamo interesentom.

TRGOVSKI ©VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega društva
v Celju“, in „Slov. trgovskega in obrtnega društva v Mariboru“.
Letnik Vili.

V Ljubljani, dne 1. februarja 1911.
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nalogo v nelahkih razmerah ter si pridobil čvrsto
pozicijo.
Navzlic neugodnim razmeram na denarnem trgu
Leta 1907 se je osnoval v Ljubljani pod firmo v drugi polovici leta 1910 in vkljub hudim stresljajem
„Trgovsko-obrtna zadruga v Ljubljani, vpisana zadruga zadružne organizacije je Trgovsko-obrtna banka završila
z omejenim jamstvom“ nov denarni zavod, kateremu poslovno leto z lepim uspehom, ki dokazuje rastoč
se je nadelo leta 1909 ime banka, ki odgovarja toč napredek v razvoju mladega zavoda. Ker pa se trajno
neje dejanskemu poslovanju. Trgovsko-obrtna banka množe kreditne zahteve do zavoda in to v toliki meri,
je bila ustanovljena iz faktične potrebe, katero so po da se jim ob najboljši volji z razmeroma skromnimi
udarjali naši trgovci in obrtniki ob raznih prilikah. sredstvi ne more zadoščati, dasi bi nudile zdrave, pod
Izpopolniti ji je bilo domačo kreditno organizacijo. pore vredne in izplačljive kupčije, je vodstvo, poznavajoč
Poglavitni namen tega zavoda je dan v tem, da nudi točno stvarni položaj, prišlo po temeljitem preudarku
kar možno cen kredit naši domači, zlasti srednji trgo do zaključka, da je prišel čas, ko je umestno postaviti
vini in obrtu ter da omogoča razvoj in krepitev domače zavod na širšo in večjo podlago. Oprijelo se je zdrave
trgovine in obrta z dajanjem kredita na način, ki se misli, da se Trgovsko-obrtna banka spoji z odličnim slo
prilaga v naših razmerah obstoječim potrebam. Naravno venskim in izborno napredujočim delniškim zavodom,
je in lahko umevno, da si je mladi zavod, ki ga je v z Jadransko banko, ki so jo dejanske razmere in po
življenje postavila iz resnične potrebe izvirajoča želja trebe njenih kupčijskih stikov same dalj časa že navajale
interesentov, naglo pridobil zaupanje in lepo klientelo. do tega, da za Kranjsko, to prevažno zaledje Trsta,
V kratkem času je naraslo število glavnih deležev po osnuje podružnico v Ljubljani. K temu važnemu koraku
100 K na 110.000 K in se je tako dosegla svota za se je vodstvo Trgovsko-obrtne banke odločilo po
družne glavnice, kakor je skoro ne izkazuje na zadru vestnem premisleku tem laže, ker so se od strani
žnem temelju zgrajeni denarni zavod v slovenskih Jadranske banke stavili za njene člane jako častni in
deželah. Od početka se je uveljavilo v Trgovsko-obrtni ugodni pogoji. Prehod se izvrši v kratkem, že prve
banki načelo, da se mora gibati zavod na po naši dni meseca februarja se vrši odločilni občni zbor, ki
sodbi edino zdravem načelu, ki veli, da se daje dostop brezdvomno pritrdi vseskoz premišljenim nasvetom
med člane z glavnimi deleži vsem resničnim interesentom načelstva in nadzorstva. Formalno se spričo postavnih
ter da se absolutno zavrača pri nas žal večkrat zasto določil izvede stvar tako, da preide Trgovsko-obrtna
pano, malosrečno prakso, ki se prikazuje v tem, da banka v Jadransko banko, ki takoj otvori v sedanjih,
so privilegirani glavni deleži in s tem usoda zavoda jako ugodnih prostorih Trgovsko-obrtne banke svojo
v rokah nekaterih posameznikov. V vodstvo zavoda, podružnico. Jadranska banka bode izvestno nadaljevala
ki šteje sedem članov načelstva in pet članov nadzor načela in vodila Trgovsko obrtne banke, glavno vodilo
stva, so si člani izbrali odlične, v denarstvu izkušene ji bode gotovo biti pred vsem trgovski zavod. Poslo
može, ki so po večini trgovci ali obrtniki. Zavod je vanje pa bode seveda obsežnejše, postavljeno na dokaj
v resnici trgovski in obrtni. S hvalevredno vnemo in širši temelj, kajti velika delniška banka ima prostran
požrtvovalno skrbnostjo so se v vodstvo poklicani delokrog in more kot milijonski zavod voditi kupčije
možje lotili svoje naloge ter so previdno, sicer pa v neprimerno večjem obsegu.
Dogovorjeni izhod je jako srečen za oba priza
vedno s pravim umevanjem potreb domače trgovine
in obrta vodili zavod. Danes, po treh letih obstoja, se deta zavoda, hkratu pa je ta predstoječa fuzija največ
more ugotoviti, da je mladi zavod vestno vršil svojo jega pomena za našo trgovino in obrtnost, ki dobita

Spojitev Trgovsko-obrtne banke v
Ljubljani z Jadransko banko.
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novo krepko oporo. Z nastanitvijo novega, velikega,
slovenskega bančnega zavoda pridobi tudi Ljubljana,
ki je središče trgovine v naši deželi. Raz splošno
narodno-gospodarsko stališče slovensko sodeč se mora
le z veseljem pozdravljati, da pride v Ljubljano tako
odličen slovenski zavod, kakor je Jadranska banka, to
tembolj ker ekspanzivni tuji kapital prodira smotreno
v naše dežele. Zlasti v sedanjih kritičnih časih se je
resno bati, da dobi Ljubljana nove nemške bančne
zavode, zakaj nemškemu kapitalu služeče časopisje pač
ne izpodkopava brez vzroka že več mesecev zaupanje
v slovenske zavode. Od naše škode bi radi profitirali.
Nepobitna resnica ostane, da rabimo velikih, denarno
krepkih domačih zavodov, ki imajo umevanje za naše
gospodarske potrebe in ekonomska stremljenja, če ho
čemo napredka v nadaljnjem razvoju naše trgovine
in povzdige za našo še tako skromno obrtnost. Brez
umnega zaslanjanja naše podjetnosti po lastnih mo
gočnih denarnih zavodih bi bilo vsako upanje v bodoči
gospodarski napredek in razvoj brez podlage. Tako
pa ponavljamo, da je bližnja udovršitev naše organi
zacije v denarstvu v resnici vesel in bodreč dogodek
sredi kritičnih časov! Ko skoro stopi v Ljubljani ob
stran ponosno napredujoče Ljubljanske kreditne banke,
ki v bližnji bodočnosti zopet pomnoži svoj delniški
kapital vsled svojih čvrsto rastočih kupčijskih poslov,
na slovanskem jugu tako renomirana Jadranska banka,
mora ta napredek v našem denarstvu in to ojačitev
naše kreditne organizacije pozdravljati z resnično ra
dostjo vsakdo, ki mu je pri srcu gospodarska evolucija
slovenskega naroda.

I

Zavarovalna dolžnost trgovskih usluž
bencev.
Priobčil dr. Rud. Marn.

N tem tako za trgovce kakor za trgovske usluž
bence važnem vprašanju je naš list vedno natančno
informiral interesente o vsem, kar se tiče zavarovanja
privatnih uslužbencev. Nejasnosti, ki so se ob uveljav
ljenju tega zakona, po sebi umevno, pojavljale glede
zavarovalne dolžnosti, postajajo vsled že precej šte
vilnih razsodb upravnega sodišča čimdalje bolj jasne.
Zlasti se je pravni položaj ravno glede trgovskih usluž
bencev, precej izpremenil in pojasnil. Da v kratkem
ponovimo one vrste trgovskih uslužbencev, ki niso
podvržene zavarovalni dolžnosti, jih še enkrat našte
jemo. V prvi vrsti so to prodajalci vsake vrste, bla
gajničarke in komiji, ne glede na to, kakšno po
stransko opravilo imajo še poleg tega, potem skla
diščno osobje, manipulantje, ekspedienti, strojepisci,
stenografi, kopisti in pisarji. Kot zavarovanju pod
vržene je pa upravno sodišče priznalo trgovske
potnike, zastopnike (Platzvertreter), nastav
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ljence, katerim je izročeno knjigovodstvo, korespon
denca, kontorno blagajniško opravilo in delovodje,
ako imajo nadzorovalno pravico in če njih glavno
opravilo ni manualno (ročno).
Trgovstvo je mnenja, da so še druge vrste trgov
skih uslužbencev, ki jih je treba izločiti iz zavarovalne
dolžnosti, kakor jih priznava upravno sodišče, zato se
namerava uvesti večja akcija, ki naj dovede do zbolj
šanja tega zakona v tem oziru. V kratkem se bo vršila
parlamentarna anketa glede tega in brez dvoma se bo
uveljavila novela k zavarovalnemu zakonu, ki bo na
tančno določila krog zavarovancev. Do tedaj naj se
pa vpoštevajo navodila, ki jih dajemo v našem listu,
ter zavaruje one, ki so izrecno kot zavarovanju pod
vrženi od upravnega sodišča priznani kakor odglasi
one, o katerih je upravno sodišče izreklo, da niso
podvrženi zavarovanju.
Da bodo interesentje vedeli, kako vtemeljuje
upravno sodišče zavarovalno dolžnost posameznih vrst
trgovskih uslužbencev, priobčujemo v izvlečku nekaj
takih razsodb.
I.
Zavarovalna dolžnost trgovskih potnikov. Delo
vanje trgovskega potnika obstoji v tem, da išče naro
čila, da se pogaja z odjemalcem in ga pripravlja za
sklep kupčije in če ima tako pooblastilo tudi, da sam
sklene kupčije.
To delovanje zahteva — ne glede na
potrebno duševno usposobljenost in pri
pravnost — znanje cen in prodajnih raz
mer, kakovosti blaga, znanje razmer na
dotičnem trgu, včasih tudi poznanje oseb.
Poraba teh lastnosti in znanja v svrho, da
se s kolikor mogoče ugodnim uspehom za
principala sklene kupčija, zahteva delo
vanje misli, ki tvori bistveni del opravil,
ki jih ima trgovski potnik izvršiti. Fizično
delovanje telesnega gibanja torej ni pred
met in vsebina opravil, ki jih mora potnik
vršiti. Zato se morajo taki uslužbenci pri
števati k onim osebam, ki se porabljajo za
pretežno duševna dela.
Ako ugovarja delodajalec v pritožbi, da njegovi
potniki nimajo dispozicijske pravice, ker smejo skle
pati kupčije le po natančno jim predpisanih direktivah
šefovih in le s pridržkom, da jih on odobri in da
samostojno ne smejo kalkulirati cen, so to posamez
nosti, ki sicer omejujejo obseg trgovskega opravila,
toda na bistveni vsebini delovanja trgovskega potnika
ničesar ne izpremene, ker obstoja ta v tem, da prego
vorijo odjemalce k sklepu kupčije porabivši trenotni
položaj.
Isto velja o analognih izvajanjih pritožbe dru
gega delodajalca, ki se opira na to, da dotični potnik
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obiskuje le one odjemalce, ki mu jih principal ime
noma označi, da pa nima pravice hoditi na potovanje,
kadar in kamor hoče, in samostojno, za šefa obvezno,
določevati dobavne in plačilne roke. Tudi tako ome
jeno delovanje se bistveno razlikuje od navadnega po
šiljanja kake osebe s kakšnim naročilom v tem, da ne
obstoji v mehaničnem posredovanju izjav med trgovcem
in odjemalcem, ampak v pogajanju in osobnem na
stopanju v svrho, da se uvede in sklene kakšna
kupčija.
Ako pa pritožitelj končno ugovarja, da njegov
uslužbenec ni potnik v pravem pomenu besede, ker ga
le štiri do petkrat na mesec odpošilja na zunanje trge,
ostali čas pa v Linču, kjer je sedež trgovine, naročila
sprejema, je odgovoriti na to, da je kakor poprej re
čeno delovanje, ki se ga razvija pri poiskanju naročil,
ne pa potovanje merodajno za kakovost službe kot
pretežno duševno.
Pritožbe je bilo tedaj kot neutemeljene zavrniti.

dence, s katerim se komitenti obveščajo o sklenjenih
kupčijah.
Vodstvo skladiščne knjige in sestavljanje seznama
naročil ni mehanično kopirno delo po enako se gla
sečih originalih ali konceptih, ampak prenos posameznih
dat iz drugače urejenih pripomočkov v knjigo, oziroma
v sezname, in brezdvomno zahteva delovanje možgan,
ki se mora kot duševno delo označiti, in je že samo
na sebi opravilo, ki spada v kontorsko službo. Po že
v začetku utemeljenem pravnem naziranju upravnega
sodišča ne gre pri presoji zavarovalne dolžnosti kontorskih nastavljencev za to, kakšno posebno opravilo
je trenotno izročeno nastavljencem v kontorski službi
in če zahteva njih delovanje posebni duševni napor
ali višjo stopnjo duševnega dela ; temveč je že poklicno
zaposlenje s specifičnimi kontorskimi deli označiti kot
dovolj utemeljeno za obstoj zavarovalne dolžnosti
Vsled tega je bilo pritožbo zavrniti.

II.
Zavarovalna dolžnost skladiščnikov. Ministrstvo
za notranje stvari je v takih slučajih vedno izreklo, da
obstoji zavarovalna dolžnost, in temu je pritrdilo tudi
upravno sodišče in sicer iz naslednjih razlogov:
O zavarovalni dolžnosti kontoristov, to je v trgo
vinah pri korespondenci, knjigovodstvu in vodstvu bla
gajne stalno zaposlenih oseb je upravno sodišče že v
razsodbi z dne 7. oktobra 1910 št. 9926 razsodilo, da
so podvrženi zavarovanju, uvažujoč poglavitno, da je
pri opravljanju navedenih glavnih strok kontornega
dela duševno delovanje bistveno, ročno delo pa da
večinoma le služi za fiksiranje in vtelesenje dušev
nega dela.
V zadevni pritožbi navaja delodajalec le one
uslužbence kontorske službe kot pretežno duševno za
poslene, ki so namestniki principala — kakor proku
risti, ravnatelji, oddelni vodje — ali ki imajo — kakor
knjigovodje, samostojni korešpondenti — dispozicijsko
pravico, samostojni delokrog in pravico, po lastnem
preudarku odločevati pri izvrševanju svojih del.
Tem izvajanjem je oporekati, da pokojninski za
varovalni zakon ne zahteva kot kriterij zavarovalne
dolžnosti niti dispozicijske pravice, niti samostojnosti
uslužbencev glede njih službenih opravil in da na
drugi strani delo ne izgubi značaja kot duševno delo,
ako se izvršuje po več ali manj detajliranih ukazih šefa
ali s pridržkom odločitve in odobritve od strani tega.
Dotični od pritožitelja samega kot kontorist ozna
čeni nastavljenec ima po navedbah pritožbe voditi
skladiščno knjigo in sestavljati zaznamek naročil na
zastopane tvrdke. Skladiščna knjiga ima evidenco o
došlem in odposlanem blagu, je torej del knjig, ki se
vodijo v kontorju, zaznamek naročil je del korespon

Odstotno računanje.
Spisal F. Zelenik.

Računanje odstotkov zavzema v trgovskem ra
čunstvu najvažnejše mesto, saj služi za podlago naj
različnejšim računom. Vsak dan rabi trgovec odstotno
računanje in zategadelj mora biti tudi dobro izvežban
v računanju odstotkov.
Izraz odstotek ali procent pomeni znesek od 100
in označuje razmerje, nanašajoče se na številko 100,
ter se rabi za odstotek ta le znak „%“• Takoj na tem
mestu omenimo tudi odtisoček ali promile to je znesek
od tisoč in sicer rabimo ta izraz v označenje razmerja,
nanašajočega se na številko 1000. Znak za odtisoček je
ta le
Številka, ki nam pove razmerje do številke 100,
ali koliko enot moramo računati za 100 enot, imenu
jemo „odstotni ali procentni postavek“. Na primer 2%
se pravi, da se na vsakih 100 kron ali kilogramov ali
oseb računa dve kroni ali dva kilograma ali dve osebi
i. t. d. Odtisočni ali promilski postavek nam pa pove,
koliko enot moramo računati na vsakih tisoč enot. Na
primer V2%n provizije se pravi, da pride na vsakih
tisoč kron pol krone provizije.
Odstotni postavek ima v prometu najrazličnejša
imena ali izraze in zategadelj najprej razložimo neka
tere teh strokovnih izrazov.

Strokovni izrazi.
Skonto je vsakomur znan. S tem izrazom ime
nujemo odstotni odbitek od računskega zneska za
takojšnje plačilo. N. pr. trgovec dobi blago na tri
mesece. Če pa plača takoj ali tekom enega meseca, si
sme od računskega zneska odbiti 2%.
2*
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Opravnina ali provizija se zove odškodnina,
katero plača naročnik (komitent) opravniku (komisionarju) za njegov trud pri izvrševanjn naročil na
ročnika. N. pr. A naroči B-ju., naj kupi 500 bal kave.
B izvrši to naročilo po prejetih predpisih in A mu
mora plačati za to posredovanje odškodnino, ki se
imenuje opravnina ali provizija (tudi komisija).
Mešetarina ali senza ri j a. Zapriseženi in za
sebni posredovalci, mešetarji ali senzali kupčij dobe
za svoje posredovanje mešetarino ali senzarijo (Sensarie, Maklergebühr, Courtage, Brokerage. Na borzi se
imenuje mešetar Makler, na Francoskem Courtier, na
Angleškem pa Broker).
Diskont, eskont ali eskompt je obrestni
odbitek, ki se dovoli za pred dospelostjo vnovčene
menice.
Obresti se plačajo za porabo tujega denarja.
Nad a vek ali ažija (Agio) se zove znesek, za
katerega v prometu novec več velja kakor je njegova
zakonita vrednost. N. pr. zlato ima v Italiji 1% ažije,
to se pravi za vsakih 100 lir v zlatu se mora dati 101
lira v papirju.
D is ažija ali damn o pa se zove tisti znesek,
za katerega v prometu velja novec manj, kakor je
njegova zakonita vrednost. N. pr. na Portugalskem ima
papir 30% disažije, to se pravi da se dobi za 100
milreisov v papirju samo 70 milreisov v zlatu
Dividenda se imenuje delež na dobičku, ki ga
dobe družabniki ali delničarji družbenega ali delniškega
podjetja. Samo po sebi je umevno, da dobe družabniki
ali delničarji le tedaj dividendo, če je podjetje delalo
z dobičkom. Navadno dobe tudi vodje in uradniki
takih podjetij delež na dobičku in se ta delež vodij ali
uradništva imenuje tantiema.
Kosmata ali bruto teža je teža blaga z ovoj
nino vred.
Tara se imenuje teža ovojnine same, tedaj teža
vreč ali bal, zabojev sodov, steklenic i. t. d. in se tara
velikokrat računa v odstotkih od kosmate teže.
Čista ali neto teža blaga brez ovojnine.
Premo k, lekaža, dekalo se imenuje vdobritev
za izgubo pri tekočinah vsled iztekanja.
Kalo, fusti, besemšon so se imenovale vdobritve za blago, katero je ostalo na embalaži n. pr.
mast, ki se drži soda i. t. d. Take in enake vdobritve
pa niso več običajne.
Rabat. Trgovec ali tovarnar ima za vse svoje
odjemalce enake cene ali na te cene pa dovoli gotov
popust, ki se ravna po dogovoru ali pa po velikosti
naročila. N. pr. Kolinska tovarna kavnih surogatov
daje na cene za škatljice tri ali štiri in če je veliko
naročilo tudi več kron rabata.
Delkredere. Opravnik navadno prevzame od
govornost za vse od njega posredovane kupčije, to je,
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on jamči za izterljivost in če se pri dolžniku ne dobi
plačila, mora plačati posredovalec. Za to odgovornost
pa mu plača naročnik ali komitent (prodajalec) odškod
nino, ki se zove delkredere.
Voznina se plača za prevoz blaga in se na
vadno računa od teže.
Carina se plača državi za blago, katero se uvaža
(importira). V Avstriji se mora plačati carina v zlatu
in se morejo le zneski do 10 kron plačati v srebru in
drobižu.
P r i m a ž a, k a p 1 a k e, se zove pribitek k pomorski
voznini in se plača sedaj lastniku ladje, prej pa so
dobili mornarji.
Zavarovalnina. Zavarovalec zavaruje kak
predmet, t. j. prevzame odgovornost in nevarnost iz
gube ali pokvarjenja. Zategadelj pa plača lastnik za
varovanega predmeta zavarovalcu zavarovalnino, katera
se navadno računa v odtisočku.
Razložili smo najvažnejše izraze, ki se najčešće
rabijo. Sedaj preidemo k razlagi odstotnega računanja.
Vsemu odstotnemu računanju služi za podlago
številka 100 in zategadelj se imenuje ta številka
„osnovna številka“. Pri odstotnem računanju moramo
paziti na tri količine, 1. na vsoto (v), t. j. številka, od
katere se računajo odstotki ; 2. na odstotni postavek
(o) in 3. na znesek (z), t. j. množino, ki jo dobimo z
izračunanjem odstatkov. Tu navedene okrajšave bomo
rabili v celem spisu.
Odstoten račun je trojen. Odstotki se računajo ali
od sto (von Hundert) ali nad sto (auf Hundert) ali
pod sto (in Hundert). Od sto računamo odstotke
tedaj, kadar imamo čisto vsoto, t. j. brez odstotnih
pribitkov ali odbitkov. Na primer: koliko znese 2%
provizije od 1000 kron? Od 100 kron se dobi dve
kroni provizije, tedaj od 1000 kron lOkrat toliko ali
20 kron provizije.
Nad sto računamo odstotke tedaj, kadar je vsota
(v) povečana za znesek (z). Primer: Blago stane z 2%
provizijo vred K 1224’—; koliko znaša provizija?
Znesek provizije bomo dobili, ako množimo vsoto z
odstotnim postavkom, zmnožek pa delimo z osnovno
številko 100 povečano za odstotni postavek, v našem
slučaju tedaj s 102.
Pod sto računamo tedaj odstotke, kadar je vsota
za znesek že zmanjšana. N. pr.: računski znesek znaša
po odbitku 2% škonta K 1176' — ; koliko znaša škonto?
Škonto izračunamo, če množimo vsoto z odstotnim
postavkom in zmnožek delimo z osnovno številko sto,
zmanjšano za odstotni postavek, ker je tudi vsota za
znesek manjša, v našem slučaju tedaj z 98.
Računanje od sto.
Kakor smo že zgoraj omenili, računamo od sto
tedaj, kadar je vsota čista, tedaj ne zmanjšana ali po
večana za znesek.
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Primer:
Račun je znašal K 3.900.— ter si je trgovec odbil
za rabat K 156.— ; koliko % si le odbil?
156 krat 100
156 39 = 4
3900
Trgovec je tedaj odbil 4 %' računskega zneska.
Račun bi lahko rešili tudi s sklepanjem :
1% od K 3.900 bi bilo K 39.— ; 156 kron je
tedaj toliko % kolikorkrat je 39 v 156 zadržano,
tedaj 4%.
Trgovec kupi s posredovanjem borznega senzala
srečko in plača za srečko 2.750 kron, mešetarju pa
K 2.20 mešetarine; koliko %„ mešetarine je plačal?
od K 2.755 je plačal K 2.20
„ „ 1.000 »
»
» ?
tedaj
0/ ----/00—
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2 2krat 1 000

= 220 :275= 0-8%„.
2.750
Na loge.*)

Izračuni:
440-—
11 11 3/0
°/ od 844-25
od
5%
i/ 0/
90-—
„ 1.750'—
4%% »
/8/0
400-—
„ 1.000-—
0-2%
2%% JJ
33%% „ 427-23%% „ 12.000-5% % „ 375-729-—
6% % J J
9%% „ 3.624-—
l%7oo
8.880'—
„ 1.814-39
>5
%%
o-oi % „ 8.710-55
1%%« n 9.460'—
Nekdo ima na leto 1684 kron dohodkov in plača
7% dohodarine; koliko znaša ta davek?
Neko mesto ima 6360 prebivalcev. Od teh ni 15%
polnoletnih; koliko oseb tedaj ni polnoletnih?
Od 523 12-letnih ljudi doseže 83 % 30. leto;
koliko oseb tedaj doseže 30. leto?
Prvi trgovec prodaja sladkor po eno krono, drugi
pa za 2’/2% ceneje; po čim ga prodaja drugi?
Voda Atlantskega oceana ima 36-7% soli. Koliko
soli je v kubičnem metru te vode, ki tehta 1025£g?
V nekem konkurzu dobijo upniki 58 % % svojih
terjatev. Koliko dobi A za 4217'—, B za 4500’— in
C za 266-32?
V nekem mestu se je rodilo v enem letu 1650
otrok, 52 % dečkov in 48 % deklic ; koliko se je rodilo
dečkov in koliko deklic?
Avstrijske dvajsetice so imele 5OO%o čistega srebra ;
koliko čistega srebra je bilo v eni dvajsetici, če je
tehtala 2 % gV nekem konkurzu dobi upnik za terjatev 1152 K
le 768 K; koliko °/0 je izgubil?
Katera številka je za 3 % večja od 200, 700, 800,
1000?
*) Pisatelj je pripravljen izvršitev teh nalog pregledati proti
odškodnini K 1.—, kar se lahko priloži v znamkah. Naloge se mu I
naj pošljejo na naslov Fr. Zelenik, Trst, Skorklja 770.

Nekdo je izgubil pri neki kupčiji K 2165-— ali
24% vložene glavnice; kolika je bila vložena glavnica?
Katera vsota da po 2 % K 48-—, po 4 % % 50,
po 3% 74, po 5-5% 110?
22 % prebivalcev nekega mesta znaša 572 oseb ;
koliko prebivalcev ima to mesto?
Iz 169 kg apnenca se nažge 83% kg živega apna;
koliko % izgubi apnenec pri žganju?
4 hi pšenice imajo toliko hraniva kakor 5 hi rži ;
koliko % je v pšenici več hraniva kakor v rži?
Žitni trgovec kupi za 1215 kron krompirja in ga
proda s 62/s% dobička 100 Ag- po K 9%; koliko
krompirja je bil kupil?
Od blaga, ki je vredno K 1480-—/plača se me
šetarju K 9’25; koliko u/0 se je plačalo mešetarine?
Senzal je dobil K 2-63 ali % %„ senzarije ; koliko
je znašal račun?
Računanje odstotka (odtisočka) nad 100 (1000).
Nad 100 (1000) računamo tedaj odstotke, kadar
nam je znana za znesek pomnožena vsota, n. pr. na
kupna vsota prištevši stroške, prodajna vsota vštevši
dobiček, večja obratna glavnica i. t. d.
Znesek nad sto se izračuna po nastopnem obrazcu :
v X o
znesek ,
100 + o
Primer:
Trgovec je prodal blago za K 4600-96 in je za
služil 6%. Za koliko je kupil to blago? (Prodajna
vsota je pomnožena, nakupna vsota pa čista vsota).
To nalogo lahko rešimo na dva načina; najprej
izračunamo znesek dobička, ki ga odštejemo od prodajne
vsote, ali pa izračunamo naravnost čisto vsoto.
Rešitev:
Najprej izračunamo po zgoraj navedenem obrazcu
odstotni znesek.
4.600.96 krat 6
Znesek =
— —~
je K 260-43

Pomnožena vsota znaša K 4.600-96
odštevši dobiček
„ 260-43
je tedaj čista ali nakupna vsota K 4.340-53
Čisto vsoto izračunamo naravnost.
v krat 100
4.600-96 krat 100
Cista vsota =

, 0+ 0

=

= K 4.340-53
2. p ri m er :
Račun znaša s 4% provizijo vred K 9048’— ;
koliko znaša račun brez povizije in koliko provizija ?
Rešitev.
9.048 krat 4
Provizija =
= K 348-—

Pomnožena vsota K 9.048-—
provizija znaša
„ 348-—
Znesek računa brez provizije K 8.700-—
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Izračunanje pomnožene vsote.
V neki državi se pomnoži vsako leto 10.000 pre
bivalcev za 16 glav; koliko bo tedaj znašalo prebi
valstvo drugo leto, ako šteje dotična država letos
38,518.000 prebivalcev?
Rešitev:
Letos znaša prebivalstvo 38,518.000
16 od 10.000 je L6%0 tedaj
61.629
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duktov z določenimi varstvenimi znamkami. Nekateri
karteli vplivajo s tem škodljivo na trgovino, da zahte
vajo od trgovcev kavcije. Drugi karteli pa zopet ugodno
uplivajo na trgovino s tem, da zmanjšajo število in
vrste kvalitet svojih izdelkov.
Glede plačilnih pogojev so karteli zelo mnogo
izpremenili. Prav posebno v tekstilni industriji so kon
dicijski karteli velikega pomena. Trgovci so ostrejše
pogoje, vsled katerih so morali imeti več kapitala na
bo drugo leto znašalo prebivalstvo 38,579.629
razpolago, le neradi in neprostovoljno sprejeli. Tudi
trgovci
so se organizirali. In še danes divja v mnogih
c) Izračunanje o d s t o t neg a p o st a v k a n ad 100.
industrijah ljut, popolnoma modern boj za kupčijske
Primer:
pogoje. Čestokrat skušajo karteli razbiti zveze trgovcev
Trgovec naredi inventuro in vidi, da se je nje
s tem, da ne dovolijo nekaterim večjim trgovcem po
gova obratna glavnica pomnožila za K 2346-23 in znaša
sebne pogoje, če se zavežejo izstopiti iz trgovskih zvez.
danes K 25.576’23; za koliko odstotkov se je zvišala
To se je tudi tupatam zgodilo. Posebno se pa rado
obratna glavnica?
zgodi, da so le nekateri veliki trgovci v direktni zvezi
Rešitev:
s karteli, dočim morejo ostali trgovci še le od teh ve
Pomnožena glavnica znaša glasom
likih trgovcev dobivati potrebno blago. Nasprotno temu
inventure..................................
K 25.576’23
pa tudi zveze trgovcev morejo vplivati na kartele pro
od te vsote odštejemo dobiček . .
„
2.346~23
ducentov. Zveze trgovcev podpirajo nekartelirane pro
je tedaj znašala prejšnja glavnica . K 23.230’—
ducente. S tem prisilijo kartele, da ublažijo nekoliko
Odstotni postavek sedaj izračunamo od 100 (obrazec svoje pogoje, ali jih pa sploh razbijejo. Če se torej
glej zgoraj).
trgovci dobro organizirajo, tedaj njihov boj ni vedno
2.346-23 krat 100
neuspešen.
°“
23.230
= 10-10%
Vpliv podjetniških kartelov na trgovino je seveda
tudi
od
tega odvisen, kako močno je monopolistično
Obratna glavnica se je tedaj pomnožila za 10’10%
stališče kartelov, ali z drugimi besedami, v koliko mora
(Dalje prih.)
kartel računati s konkurenco nekarteliranih podjetij.
Čim manjša je ta konkurenca, tem odvisnejši je trgovec
Karteli in trgovina.
od kartela, tembolj bo skušal kartel omejiti trgovca.
Spisal Rudolf Šega.
Trdno organizirani karteli skušajo vsled tega sami or
(Dalje.)
ganizirati veliko trgovino, tako da postane ta popolnoma
Popolnoma lahko je razumljivo, da so producentje odvisna od kartelov. Največja odvisnost obstoja v tem,
le malo vplivali na trgovino z blagom, ki je zelo pod da smejo trgovci prodajati samo produkte kartelnih članov.
vrženo modi. Tem večji je pa ta vpliv na trgovino s
Vpliv kartela na trgovino je odvisen tudi od tega,
produkti, ki se izdelujejo v velikih množinah. Vsled če je kartel le cenovni ali produkcijski kartel, ali pa
tega opazujemo, da karteli navadno najbolj vplivajo če je trdno organiziran porazdelilni kartel. Slabo
na one pridobitne panoge, ki so tudi za sklepanje organizirani karteli so nesigurni in trajajo navadno le
kartelov najpripravnejše in najugodnejše. Zatorej naj kratek čas. Pri neugodni konjukturi navadno razpadejo.
bolj vplivajo na trgovino s premogom, železom, pe Zhčne se zopet konkurenčni boj. To slabo vpliva na
trolejem in kalijem.
trgovino, ker ji otežkočuje kalkulacijo. Ti neorganizi
V posameznih slučajih je vpliv kartelov zelo rani karteli pa ne omejujejo trgovcev v njihovih odnoodvisen od oblike kartela. Najbolj vplivajo na j šajih napram odjemalcem, dočim organizirani karteli
trgovino kondicijski karteli. Ti karteli vpeljejo ravno v tem oziru najbolj vplivajo na trgovce.
Zvišanje cen od strani kartelov ne vpliva vedno
navadno enotne dobavne pogoje, kar je vobče tudi za
trgovino ugodno. Dočim je imela pa prej trgovina večjo tako škodljivo na trgovce kakor na konsumente. Dokler
moč in je nalagala producentom zelo neugodne kon to zvišanje ne prekorači gotove meje, bo trgovec vedno
dicije, obremenjujejo zdaj čestokrat producentje trgovce lahko zvalil te visoke cene na ramena konsumentov.
z neugodnimi dobavnimi pogoji. Tako prisilijo karteli Čim sigurnejše je monopolistično stališče kakega kartela
trgovce, da točno sprejmejo, kar so naročili, dočim se tim sigurnejše more trgovina slediti njegovemu zviše
karteli nočejo vezati na določene dobavne roke. Ravno vanju cen. Včasih ima trgovec celo interes na tem, da
tako je mnogokrat za trgovino škodljivo, da organizi prodajalne cene niso prenizke, ker obstoja njegov do
rani karteli ne prevzamejo garancije za dobavo pro biček navadno v gotovem procentualnem prebitku k
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prodajalni ceni. Velika konkurenca med trgovci seveda
mnogokrat povzroči, da ne morejo tega zviševanja cen
od sebe odvaliti. Na drugi strani je pa nevarnost, da
tudi organizirani trgovci izrabijo svoje monopolistično
stališče ter preveč zvišajo cene. Posledica tega je na
vadno, da se konsum zmanjša. Navadno pa ravno v
trgovini take visoke cene ne trajajo dolgo, nova kon
kurenca nastane — vsled tega začno cene naenkrat padati,
Trdno organizirani karteli skušajo dandanes v
interesu svojih članov vpeljati večjo enakomernost cen.
In čimbolj se jim to posreči, tem ugodnejše vplivajo
karteli na trgovino. Kajti ta enakomernost cen olajšuje
trgovcem kalkulacijo in nakupovanje. Če trgovčev kon
kurent pod ceno prodajaja, tedaj trgovec to prav lahko
spozna, dočim mora pri svobodni konkurenci vedno
misliti, da njegov konkurent cenejše kupuje nego on.
Seveda kartel navadno ne postopa z vsemi trgovci
enako. Čim več blaga jemlje kak trgovec od kartela,
tem višji rabat tudi dobiva. Nekateri karteli pa celo
samo tistim trgovcem dobavljajo, ki odvzamejo gotovo
najmanjšo množino blaga.

Iz trgovske prakse.
4. Mračnice.

V večjih dnevnikih lahko vsak dan čitamo oglase,
v katerih se ponuja v stiski se nahajajočim trgovcem,
kavalirjem i. t. d. akceptni kredit, bančni kredit, iz
menjava menic i. t. d. Take in enake oglase smo vi
deli pred nekaj časom tudi v slovenskih dnevnikih ali
so v kratkem izginili v dokaz, da pri nas niso vlekli
in da so naše gospodarske razmere urejene.
Taki oglasi so le ponudbe fabriciranih menic.
Gre za izdelovanje in kupčijo menic, ki nosijo podpise
dvomljivih eksistenc, oseb brez vsakega premoženja in
kreditne vrednosti, oseb, ki za majhno provizijo akcep
tirajo vsak papir, saj ne morejo in ne bodo nikoli
nič plačale.
Take menice, ki nimajo „vrednosti v sebi“ niti za
podlago legitimnega kupčijskega razmerja, imenujemo
mračnice (Nemci pravijo „Kellerwechsel“) ker izhajajo
navadno iz zaduhlih prostorov velikih mest.
Na Nemškem je kupčija s takim menicami jako
razvita in pritegniti hočejo v vrste svojih odjemalcev
tudi avstrijske trgovce.
Kako love taki industrijci menic odjemalce za
svoje papirje nam kaže ponudba, ki jo podamo v na
stopnem.
„Ponujam Vam vljudnostne akcepte raznih tvrdk,
s pogojem, da skrbite ob dospelosti sami za pokritje.
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Želite kredita 25000 — dobite od mene razne
trimesečne menice z bančno vrednostjo, akceptirane in
izstavljene od uglednih tvrdk.
Menice bodo žirirane na Vas in plačljive pri zaželjeni banki. Ako diskontirate te menice, dobite po
trebni denar.
Ob dospelosti morate skrbeti za točno pokritje.
Pa tudi tukaj Vam pomagamo.
Pred dospetkom starih menic Vam pošljemo nove
menice. Te zopet diskontirate in s prejetim denarjem
plačate prejšnje menice.
Na ta način postopate tako dolgo, dokler potre
bujete kredit.
Provizija za moje posredovanje znaša tri odstotke
in se plača naprej.
Izguba je izključena, a denar dobite po ceni . . .“
Dobe se pa tudi ponudbe z nastopno vsebino:
„Obveščamo Vas, da Vam lahko preskrbimo me
nice na......... K z enim ali več podpisi. Te menice
lahko diskontirate pri svoji banki ali jih daste v pla
čilo svojim trgovskim prijateljem kot akcepte svojih
odjemalcem in dolžnikov.
Obnovitev menic Vam jamčimo za toliko časa,
dokler želite, bodi tudi pet let.
Vsakokrat bi Vam kakih 10 dni pred dospetkom
starih menic poslali nove, katere diskontirate in s pre
jetim denarjem plačate stare menice.
Menice bodo „plačljive“ pri kakšni večji banki,
kateri morate seveda nekaj dni pred dospelostjo menic
poslati denar in jo prositi, naj plača za Vas menice
in Vam jih pošlje nazaj.
Računamo Vam za to svoje posredovanje za
troške l°/0, kar morate obenem z naročilom plačati,
provizije 1 % plačljivo po prejetju menic. Za obnovitev
menic plačate samo 1%.
Naročilo izvršimo z obratno pošto.
Pričakujemo cenjena naročila in beležimo z od
ličnim
spoštovanjem . . .“

Na tak in enak način spravljajo fabrikantje menic
svoj izdelek v promet.
Glavni znak mračnic je ta, da so navadno domicilirane, to je, da niso plačljive v kraju, kjer biva
akceptant in tedaj seveda tudi ne v njegovem stanonovanju. Bivališče akceptanta večkrat niti navedeno ni,
pač pa je razločno zapisana banka, pri kateri je plač
ljiva menica.
Omeniti moramo še menične jezdece. To so akceptantje iz vljudnosti oziroma delajo s takimi akcepti.
Primer :
Trgovci A B in C rabijo skupaj 120.000 kron
denarja. A podpiše B-ju, B C-ju in ta zopet A-ju za
40.000 kron menice. Na eni menici je A izdajatelj na
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drugi akceptant na tretji žirant. Na ta način so si pre
skrbeli denar in ko treba plačati, pokrijejo menice ali
pa zajezdijo nove menice. Ta pripomoček za preskrbo
denarnih sredstev se rabi posebno v časih denarnih stisk.
5. Ni vedno dobro molčati.
Trgovec s papirjem je naročil pri nekem tovar
narju razglednice in je potnik dotične kraje fotografiral.
Trgovec je čakal in čakal, toda razglednic ni bilo od
nobene strani vkljub vsem urgencam. Nazadnje se na
veliča čakati in naroči drugje. Za leto dni pa pride
potnik prvega počasnega tovarnarja in izjavi, da so se
slike ponesrečile in ni bilo mogoče narediti razglednicZategadelj bo sedaj na novo fotografiral. Trgovec se
je seveda zahvalil za to prijaznost in izjavil, da raz
glednic ne rabi več. Čez pet tednov pa dobi zavoj
razglednic proti povzetju. Trgovec jih kajpada ni pre
vzel in ga tudi vse grožnje fabrikanta niso pripravile
do tega.
Končno ga je tovarnar prosil, naj prevzame raz
glednice proti velikemu popustu na ceni, ker je bila
krivda na njegovi strani. Ako bi svoj čas sporočil,
zakaj ne pošlje razglednic, bi mu naročnik poslal novo
sliko, tovarnar bi prihranil sebi in trgovcu sitnosti.
Tedaj ni vedno dobro molčati in se tudi ne sme.

6. Drag zrezek.
Nek trgovski potnik je naročil natakarju železnične
postaje zrezek z opombo, da se mu mora dati takoj,
ker v 30 minutah gre vlak naprej. Natakar je hitro
odšel, toda zrezka ni bilo od nobene strani. Potnik čaka
in čaka zastonj in ker je čas potekel, je pograbil svoje
stvari in hotel iti na vlak. Ali restavrater je zahteval
plačilo zrezka, ki ga potnik ni niti videl, še manj pa
jedel. Seveda se je branil plačati, in ker gostilničar ni
odnehal, mu je dal potnik svoj naslov. Restavrater je
tožil in potnik je bil obsojen v plačilo. Sodnik je
vtemeljil sodbo, da ne zadostuje, češe zahteva takoj,
ampak se mora natačno določiti, v katerem času mora
biti naročeno gotovo.
Potnik je svojo izkušnjo in pa nezaužit zrezek
drago plačal. Za zrezek je zahteval natakar K l'3O,
toda potnika je stal s stroški vred 25 kron.
Tedaj trgovski potniki, tudi pri naročilu jedi se
mora natančno določiti čas dobave, ne samo v naro
čilih odjemalcev.

Raznoterosti.
Otvoritev nove železnice. Pred kratkim so izročili prometu
ozkotirno električno železnico Gruž-Dubrovnik, ki služi za zdaj le
osebnemu prometu.
*

Panamski prekop. Glasom zadnjih poročil bodo vsa dela
pri panamskem prekopu dovršena koncem leta 1913. Oficialna
otvoritev bo seveda še le 1. prosinca 1915, ker potrebuje uprava
najmanj eno leto, da preskusi vse zatvornice, prometne naprave
itd. Vendar bo tudi že v tem poizkusnem letu dovoljen na lastno
odgovornost promet ladjam, ki odrivajo manj kot 5000 ton vode.
Stroški tega prekopa znašajo P9 miliard kron. Važnost prekopa
se razvidi iz dejstva, da bo znašala direktna morska pot iz Evrope
do Vzhodne Azije za 4500 morskih milj ali 52% manj kot dozdaj
(okoli južne Amerike).
Trgovinska pogodba s Srbijo. Že v našem zadnjem listu
smo izrekli, da bo stopila trgovinska pogodba s Srbijo še tekom
meseca prosinca t. 1. v veljavo. In res se je to 24. p. m. zgodilo.
Dne 23. prosinca t. 1. sta se izmenjali v belgrajskem zunanjem
ministrstvu tozadevni pogodbi in srbska vlada je odredila takoj vse
potrebno, da stopi pogodba že 24. prosinca v veljavo. Pogodba je
veljavna do 31. decembra 1917.
Z rešitvijo te pogodbe je tedaj Avstrija v pogodbenem raz
merju skoraj z vsemi balkanskimi državami (Srbijo, Romunijo in
Črno goro), le razmerje z Bolgarijo se mora še urediti. Z Romu
nijo živimo v kar najboljših odnošajih, s Srbijo se je seveda
ohladilo in tako nima tudi nova pogodba za nas onih udobnosti
kot prejšnja. Vplivale so pa tu tudi druge balkanske države, ki
niso pripustile Srbiji starih udobnosti. Tako je sedanja pogodba
celo slabša od načrta iz 1. 1908. Po tem bi znašal uvoz živine iz
Srbije 35.000 volov in 70.000 prašičev, sedanja pogodba pa dovo
ljuje samo 15.000 volov in 50.000 prašičev. Agrarni interesi so bili
tudi tukaj odločilni. Razume se, da tudi Srbija ni mogla Avstriji
dati onih koncesij kot v stari pogodbi.
Vendar pa moramo biti kot praktični trgovci veseli, da je
prišlo zopet do normalnih trgovskih odnošajev med obema drža
vama. Kontingent, ki se je dovolil Srbiji za uvoz živine, sicer ni
velik, pa bo vseeno ugodno vplival na naše razmere. Težje pa bo
naši industriji zopet pridobiti izgubljena tla. Pred kratkim objav
ljena srbska trgovska statistika primerja I. polletje 1910. 1. z isto
dobo 1. 1909. In tu vidimo, kako je nazadoval avstrijski uvoz v vseh
predmetih, posebno pa pri sladkorju, petroleju, svečah, milu, barvah,
usnjatih in papirnatih izdelkih, steklu itd. V isti meri kot je naš
uvoz nazadoval, pa se je povečal uvoz naše zaveznice, prijateljice
in zaščitnice — Nemčije. Razume se tedaj, da zasledujejo v Nem
čiji pozorno vse naše trgovsko gibanje s Srbijo. Vodilni trgovski
krogi pri nas pa imajo vendar le še veliko upanje, da bo priznano
dobra naša industrija kmalu izpodrinila nevarnega konkurenta.
Predvsem ji bo pomagalo temeljito znanje srbskege trga in dejstvo,
da trgovske zveze navzlic skoraj petletne carinske vojne, niso še
popolnoma pretrgane. Pa tudi ugodna geografična lega naše mo
narhije nam bo lahko mnogo pomagala. Izgubljeno tedaj ni še
vse, četudi bo treba zopet vztrajnega dela, da se bo zvišal naš
eksport v Srbijo na ono stopinjo, kot pred carinsko vojno.*)
Naši diplomatje so pa menda obogateli za eno izkušnjo več
in tako imamo upravičeno upanje, da se ne bo izstavljalo naše
države in našega obrta tako riskantnim poizkusom, kot je bil oni
s Srbijo.
J- Skalar.
*
Cene kave so padle. Od srede meseca prosinca 1.1. padajo
cene raznih kavnih vrst Standard-znamka Santos Good Average,
ki je notirala 13. prosinca v Havru še 7375 Frcs in 21. istega
meseca 70'25 Frcs per 50 kg, je padla 22. prosinca že na 69 Frcs.

*
*) Svoje dui smo krili skoraj vse potrebščine srbskega trga,
kako smo nazadovali se vidi iz tega, da je znašalo to kritje 1. 1908.
le še 42’51°/0, 1. 1909. pa le še 24'21°/0.
Pis.

Stran 22.

Št. 2.

SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.

družba sladkor v Zagreb in je bila vsled tega obsojena od razsodišča
dunajske blagovne borze na 1941 K kazni in povračilo vseh stroškov.
Družba se je pritožila na trgovsko sodišče in njen zastopnik je
izvajal pri obravnavi sledeče : Sodba razsodišča je v nasprotju z
važnimi zakonskimi določili. Vse avstrijske cukrarne so kartelirane
in določajo ceno sladkorja. Avstrijski kartel se je pogodil z ogrskim,
da je izključen uvoz iz ene v drugo državno polovico in da se to
lažje izvede, se izdajajo omenjena sklepna pisma. S tem se lahko
diktira cene sladkorju, ki je vendar tako važno konsumno blago
in tako se lahko trdi, da so že kartel sam, potem pa tudi ta sklepna
pisma v nasprotju s § 4 koalicijske postave in proti § 878 s. d. z.,
ker gre tukaj za določilo, ki omejuje prosti promet. Končno je
predlagal zastopnik družbe „Union“, da se predložita pogodbi obeh
kartelov. Zastopnik teh se je temu protivil, češ da so to listine, ki
se ne nahajajo v rokah toženca. Tožba je sploh neutemeljena, ker
se določil sklepnega pisma po § 878 s. d. z. ne more smatrati kot
nedovoljenih. Zastopnik „Uniona“ je na to predlagal, naj zasliši
sodišče merodajne osebe sladkorne industrije o obstoju in namenu
kartela. Senat se je pridružil temu predlogu in je preložil obravnavo.
O njenem izidu bomo zaradi važnosti in zanimivosti svoječasno
poročali.
*

Novi tarifi donavskih paropiovnih družb. Vse tri donavske
paroplovne družbe so se zedinile za popolnoma enak tarif. Dogo
vori obsegajo tudi določbo, da je znižanje tarifov brez dovoljenja
ostalih dveh družb nedopustno. Vobče je omeniti, da bo prevažanje
po Donavi tudi odslej, navzlic zvišanju za 25—30Vo, ceneje kot
po železnicah.
*
Čekovni promet pri poštni hranilnici v Avstriji in Nem
čiji. Dasi se je vpeljal čekovni promet v Nemčiji po vzorcu naše
poštno-hranilnične še le s 1. prosincem 1909, vendar se je v tej
kratki dobi tako dobro razvil, da skoro dosega svojo učiteljico —
Avstrijo že zdaj. Nas to zanima že iz tega vzroka, ker se je Nem
čija od nas nekaj naučila, potem pa tudi, ker so se s tem razvojem
odprla vrata mednarodnemu žiro-prometu. Kako razumevajo nemški
podaniki pomen tega prometa, nam kaže dejstvo, da se ga udeležuje
že zdaj toliko računo-imetnikov kot pri nas po 22 letih obstoja,
t. j. nad 60.000. Denarni promet na teh računih seveda zaostaja za
Avstrijo za 1700 milijonov kron. Število transakcij na Nemškem
pa že presega našo poštno hranilnico. Zanimivo je, da ni treba na
nemških položnicah za eventualne pismene podatke plačati pristoj
bine in da se te podatke tudi lahko napiše na čeke. Dobro bi bilo,
da se to tudi pri nas vpelje. Končno še pregled vsega prometa:
Avstrija

Računoimetnikov..........................................

102.574
Mil. kron

Nemčija

60.023
Mil. mark

Dobroimetje....................................................
38878
12178
Promet......................................................... 27.371’—
21.808’ —
Od tega v clearing-prometu................... 12.275’—
9.094 —
Število vknjižb pri poštni hranilnici. . .
62’53
64’43
*
Vrnitev obiska turškim industrialcem in trgovcem. Nižjeavstrijska trgovska zbornica namerava prirediti protiobisk avstrijskih
industrialcev in trgovcev v Carigradu, ker so turški trgovci obiskali
lansko leto avstrijske kraje. Dan odhoda je določen na torek, dne
11. aprila 1.1. in prihod v Carigrad na Velikonočno nedeljo zjutraj.
Bivanje v Carigradu je določeno na 4l/a dni in stanujejo obisko
valci tudi med tem časom na parniku. Odhod iz Carigrada se vrši
20. in prihod v Trst v petek, 28. aprila. Na povratku se ustavi
družba za en dan v Solunu in Smirni in bodo udeležniki imeli
priliko obiskati Atene. Skupni stroški potovanja (vožnja s prehrano
izvzemši pijačo, bivanje in ogledovanje Carigrada, Smirne in Soluna)
je za posameznega udeležnika proračunjeno na 1500 K. Priglasi se
lahko vsak pripadnik kake trgovske korporacije.
*

Kolka prosta izpričevala knjigovodskih tečajev. C. kr.
finančno ministrstvo je z ukazom z dne 12. decembra 1910 odre-,
dilo, da so izpričevala o obisku knjigovodskih tečajev,
ki jih priredijo državni ali pravico javnosti imajoči učni zavodi,
državni uradi in zavodi, obrtnopospeševalni zavodi, obrtne zadruge
zveze obrtnih zadrug ali druge prostovoljne obrtne združbe za
samostojne obrtnike in njih pomožne delavce ter za pripadnike
trgovskega stanu v interesu obrtnega pospeševanja brezpogojno
kolka prosta, ako pouk v teh tečajih ne doseza pouka na kaki
trgovski ali obrtnonadaljevalni šoli, ampak gre pri tem le za stro
kovni elementarni pouk.
*•

Sklepna pisma sladkornega kartela. Celjska družba
„Union“ za nakup kolonialnega blaga je kupila novembra 1909 od
breclavske cukrarne na podlagi 3 sklepnih pisem sladkor. Ta pisma
so imela določilo, da družba ne sme prodajati posredno ali nepo
sredno sladkorja na Ogrsko in v Bosno-Hercegovino in je bila do
ločena konvencionalna kazen na 5 K za q\ Navzlic temu je prodajala

j
Studijsko potovanje. Povodom aktiviranja trgovinske po
godbe s Srbijo je avstrijski trgovski muzej odposlal v Belgrad
poročevalca, ki ima nalogo študirati tozadevne gospodarske razmere
in poročati o izkušnjah, ki jih bo nabral pri izvedbi pogodbe. To
opravilo se je poverilo konzulentu dunajske trgovske zbornice
dr. H. pl. Sauterju, ki je svoj čas sodeloval pri ustanovitvi trgovske
zbornice v Sarajevu in si je takrat pridobil posebne gospodarske
izkušnje.
*

Konkurenčna klavzula. Z novim zakonom o službenem
razmerju zasebnih nastavljencev se je konkurenčna klavzula zelo
omejila in kakor vidimo iz judikature, se jo hoče čim najbolj
utesniti, ker preveč ovira trgovske nastavljence v njih eksistenci.
Navajamo slučaj iz zadnjega časa.
Najvišji sodni dvor je v januarju t. 1. v nekem takem slučaju
v nasprotju s prejšnjimi razsodbami razsodil v prilog nastavljencu.
Neka protokolirana tvrdka je tožila nele prejšnjega nastavljenca
ampak tudi njegovega šefa na plačilo konvencionalne kazni 10.000
kron radi kršitve konkurenčne klavzule. Omejitev, na katero sta se
tožnik in nastavljenec dogovorila, je veljala za Avstro-Ogrsko,
Bosno in Hercegovino ter Nemčijo. Graško deželno sodišče je
tožbeni zahtevek zavrnilo ter utemeljilo razsodbo s temi izva
janji. Za odločitev procesa je merodajno le zelo sporno vprašanje
o dopustnosti in veljavnosti konkurenčne klavzule. Prepir o tem
vprašanju se še ni končal in se ne bode mogel še tako kmalu
veljavno in popolno rešiti na polju zakonodaje, ker gre pri tem za
enega najvažnejših interesnih konfliktov modernega socialnega
življenja. Konflikt se morda s tem še poostruje, ker prihajajo v
industriji vsak trenotek jako dragocene iznajdbe na dan in izraba
teh iznajdb je največje materialne vrednosti. Varstvo industrialne
skupine je potrebno, brez njega bi prišlo do boja na pesti, ali vsaj
k hudim nepostavnostim. Ta obramba, ki si jo hoče industrija za
gotoviti potom pogodbe, potrebuje pa reguliranja, omejitve v varstvo
interesov druge skupine. Nikakor ne gre, da bi se ta gospodarsko
slabejša skupina potlačila s sredstvi, ki so veliko preostra. Pogoji,
katerim se je prejšnji nastavljenec tožiteljice v konkurenčni klavzuli
podvrgel, se morajo v celoti označiti kot brezmerni. Vrhovno
sodišče je to razsodbo potrdilo.
*
Poraba kaznencev v Nemčiji. Kakor pri nas tako so tudi
v Nemčiji porabljali do zadnjega časa kaznence za razna obrtna
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dela. Vsled velike konkurence začela so razna strokovna društva
skupno akcijo in prvo, ki je upoštevalo te želje, je bilo višje
državno pravdništvo v Kielu. Odredilo je, da se morajo opustiti v
kaznilnicah obrti, kaznence naj se pa rajše porabi za kmetska dela,
kjer primanjkuje delavcev. Državno pravdništvo se je tudi obrnilo
na razne korporacije, ki se pečajo z obdelovanjem sveta in je do
bilo jako povoljne odgovore. Tudi pri nas v Avstriji se je že ope
tovano opozarjalo na konkurenco, ki jo delajo obrtnikom kaznenci.
JVlnogo se je v tem oziru že doseglo, vendar še vse premalo. Za
torej priporočamo zgoraj navedeno porabo kaznencev v hvalevredno
posnemanje!
*
Kolinska kavna primes je zdaj že znana po vsem Sloven
skem in se je že povsod zelo priljubila. Storiti pa bo treba še
marsikaj, da se razširi tudi v tiste družine, kamor še ni prodrla.
Trgovci lahko v tem oziru store prav mnogo. Oni so v vednem
stiku s kupujočim občinstvom, ki rado posluša in upošteva njih
nasvete. S primerno besedo ob primerni priliki se da doseči prav
mnogo. Slovenski trgovci lahko kolinsko kavno primes priporočajo
v zavesti, da priporočajo dobro blago iz domačega trgovskega
podjetja. Procvit Kolinske tovarne je procvit slovenskega trgovstva !
Zato na delo za Kolinsko kavno primes!
*
Priznanje eksportne akademije kot trgovske visoke šole.
Pod to devizo je priredile društvo diplomiranih eksportnih akade
mikov in slušateljev eksportne akademije veliko zborovanje, o ka
terem priobčujemo glavne misli in predloge poročevalcev. Ne da
se tajiti, da naši trgovski krogi večkrat trdijo: „Kaj mi koristi še
tako učen trgovski visokošolec v mojem podjetju? Treba mi je
praktičnih komercialnih uradnikov. In za izobrazbo teh zadostuje
trgovska srednja šola“. To je pri manjših in morda srednjih pod
jetjih gotovo res. Večji obrati pa, ki imajo znatno zunanjo trgovino,
potrebujejo na vodilnih mestih uradnikov širšega obzorja. Za izob
raževanje takih trgovcev pa srednja šola ne zadostuje več, ker je.
vsled velikanskega razvoja tehnike in vsled tega tudi svetovne
trgovine, potrebno mnogo globlje in znatno obširneje znanje, ki si
ga lahko pridobi šele v zrelejši starosti. Tudi se trgovska srednja
šola ne more pečati s specializiranjem, ker mora svojim učencem
poleg trgovske nuditi tudi splošno izobrazbo. Če se pomisli, da
ima Severna Amerika osem, šolam sicer sovražna Angleška štiri,
Nemčija šest, Italija štiri, Japonska tri trgovske visoke šole, se ni
čuditi, da se Avstrija ni še povspela do ene svobodne trgovske
visoke šole. Glavni poročevalec na omenjenem zborovanju je na
jasen in pregleden način razložil potrebo, da se eksportna akade
mija preosnuje v svobodno, samostojno trgovsko visoko šolo in
merodajne osebe iz trgovstva so pritrjevale izvajanjem poroče
valca in obljubile, da bodo čim najbolj podpirale tozadevna priza
devanja. Bila bi najmanj naloga pravičnosti, da bi vlada, ko je
preosnovala toliko drugih strokovnih visokih šol, naposled tudi
tako važnemu faktorju gospodarskega življenja države, kakor je
trgovina in industrija, namenila dostojno mesto trgovskih ved.

*
Obratovališče provizijskega agenta. Upravno sodišče je
izreklo za trgovino jako važno razsodbo, da je bivališče provizij
skega agenta, ki spravlja nanj poslano blago toliko časa, da pridejo
odjemalci ponj, njegovo obratovališče, ki se mora posebej obdačiti.
V zadevnem slučaju se je nekemu vinskemu trgovcu, ki je že
obdačen v svojem bivališču, tudi od vinske zaloge njegovega
provizijskega agenta v nekem drugem mestu predpisala občna
pridobnina. V pritožbi zoper to odmero se oporeka davčni dolžnosti,
češ, da ni nikakega obratovališča, kajti provizijski agent dobiva le
tedaj blago, če je to naročeno, vsled česar ne more biti govora o
stalnem obratovališču v bivališču provizijskega agenta. Ta slučaj
je torej nedopustno dvojno obdačenje ene in iste tvrdke.

Upravno sodišče je pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo
in zlasti poudarjalo: Neoporečno je, da se provizijskemu agentu
pritožitelja bodisi z njegovim posredovanjem ali brez tega od slu
čaja do slučaja pošilja prodano blago in agent hodi po blago na
kolodvor ter ga spravi toliko časa, da pridejo odjemalci ponj. To
dejstvo popolnoma zadostuje, da je smatrati v zmislu § 37 zak.
o osebnih davkih to za obratovališče. Pod pojmom „obratovališče“
je razumeti nele onih naprav, kjer se vrši izdelovanje in prodaja,
ampak v najširšem zmislu vse one naprave, ki so določene, da
služijo obratu podjetja.
*
Ne tako dalje! Žalostno dejstvo je, da se je pri nas zadnji
čas nad mero oslabilo v širših krogih zaupanje v gospodarske
organizacije, zgrajene na zadružni podlagi. Kakor današnje gospo
darstvo vobče, slone tudi zadružni zavodi na kreditu, ki se ga daje
in jemlje. Kredit pa je rahlo občutljiv liki magnetna igla in predovzeten za vsak stresljaj. Rahlanje splošnega nezaupanja mora
imeti nedogledne posledice. V vseh vrstah kupčije je treba zategadelj
z največjo pozornostjo čuvati si svoj dober sloves. Kjer igra prvo
vlogo zaupanje, treba izbrane previdnosti pri slehernem podvzemanju
posebno še v razmerah, kakršne ustvarjajo pri nas narodni in
strankarski prepiri. Polom dveh zadružnih naprav je silno kvarno
učinkoval na naše gospodarstvo, ves naš renomiran trg je zadel
in je zlasti omajal vero v zadružništvo poglavitno zategadelj, ker
se je razburjalo najširše kroge nad potrebno mero, namesto, da bi
se mirilo. Iz dveh posameznih slučajev se je generaliziralo in ne
opravičeno sodilo splošno. Tako pa je zdravo prizadeto in trpi
dobro zaradi slabega. Zle posledice segajo potem dalj, nego si je
v svesti nepremišljeno pero. napolnjeno s strankarsko strastjo. Ves
trg je udarjen, kadar zavlada nezaupanje pri kupčijskih zvezah.
Vsa kupčija je motena in ovirana. Želimo, da na slovenski strani
prodre preudarnost, naj se ne pozablja na dvoreznost razdiranja.
Ne da se vendar premeriti, kje in kdaj neha uničevati skala, ki je
zahitela po strmini. Nepregledna škoda utegne zadeti celo naše
gospodarstvo ter zatreti za dolgo dobo vsak gospodarski napredek.
Ne izgubimo iz vida, da so k našemu gospodarskemu razvoju v
prvi vrsti, zlasti tudi glede trgovine in obrti, pripomogli v veliki
meri domači denarni zavodi, zgrajeni na zadružni podlagi, kajti
ne prezirajmo dejstva, da trgovino, obrt in kmetijstvo pospešujoče
prizadevanje naših posojilnic ni mogla kvarno posegati ona sovražna
roka, katere peza se sicer uvelja vsepovsod proti našemu gospodar
skemu napredku. Trud in prizadevanje vseh dobro mislečih Slo
vencev naj bi veljalo pomirjevanju in utrjanju zaupanja. Stremiti
treba za tem, da zopet začno ustanovljene razmere, ker ob času
kriz ni prilike za gospodarsko delo. Ne pozabimo, da je izguba, ki
zadene premoženje posameznega, efektivna izguba narodnega imetja.

Statistika.
Avstro-ogrska izvozna trgovina leta 1909. Trgovsko mi
nistrstvo je ta mesec objavilo statistiko o zunanji trgovini naše
monarhije v letu 1909, ki pojasnuje ves zunanji trgovski promet
s posameznimi državami glede uvoza in izvoza. Obenem primerja
odgovarjajoče date leta 1907 in 1908 glede posameznih blagovnih
vrst. Spodaj priobčujemo le številke, iz katerih se vidi, koliko je
posamezna država udeležena na izvozu in uvozu v Avstro-ogrsko.
To velja za skupni promet, izključen je le promet z žlahtnimi
kovinami.
Na uvozu so udeležene:
1907
1909
1908
z milijoni kron
Belgija............................. ........................
46'7
49-8
43-8
Nemčija........................ ........................
992-7 1010-3 10816
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Francosko ......................................
Grško...........................................
Angleško......................................
Italija...........................................
Nizozemsko.................................
Romunija......................................
Rusija...........................................
Švica...........................................
Srbija...........................................
Turčija . .......................................
Angleška Indija........................
Nizozemska Indija...................
Egipet...........................................
Argentinija.................................
Brazilija......................................
Združene države ameriške . . .
na izvozu :
Belgija...........................................
Bolgarija......................................
Nemčija......................................
Francosko
..................................
Grško...........................................
Angleško......................................
Italija...........................................
Nizozemsko.................................
Romunija......................................
Rusija...........................................
Švica...........................................
Srbija...........................................
Turčija
......................................
Angleška Indija........................
Egipet...........................................
Združene države ameriške . . .

1907
1909
1908
z milijoni kron.
83-8
82-9
98-2
19-4
26-4
42-2
224.0 227-3
253-0
119-0
124-2
'124-5
17-9
22-3
18-3
31-2
125-9
34-8
127-4
181-4
1397
99-1
88-1
110-3
267
15-5
11-2
43-9
41-3
42-0
188-7
151-2
200-6
26-4
25-7
25-2
42-4
34-5
361
21-4
22-6
21-8
53-0
46-5
53-0
231-4
222 1
2392

.
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.
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.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
26-7
.
30-6
. 10850
.
75-3
.
27-9
. 229-0
. 211-3
.
31-9
.
123-3
.
85-8
.
182-4
.
28-2
.
119-4
.
54-5
.
52-7
.
698

21-8
24-4
974-4
67-6
22-0
237-0
237-0
25-2
101-8
79-1
132-0
31-3
907
610
35-9
59-8

22-7
33-9
972-4
72-0
18-3
249-2
2395
27-0
97-5
84-8
151-5
20-5
101-2
62-3
35-8
86-4

*

Avstrijske državne železnice. Dohodki avstrijskih državnih
in od države v lastni režiji obstoječih železnic so znašali: Prevozilo
se je leta 1910 116,345.700 oseb in dohodki od oseb in prtljage
so znašali 175,157.800 K, dočim se je to leto prevozilo 82,879.200
ton blaga in dobilo od tega 504,171.800 K dohodkov. Skupni do
hodki so znašali leta 1910 679,329.600 K in leta 1909 629,779.792 K,
torej več leta 1910 49,549.808 K- Višji dohodki leta 1910 rezultirajo poglavitno vsled zvišanja tarif za blago kakor za osebe.
*

Promet s tobakom leta 1909 nam kažejo ravnokar izdani
tozadevni statistični podatki. V celem se je prodalo 393.677 q\ in
sicer v tuzemstvu 384.003 q‘, v inozemstvu 9674 g”. V primeri z
1. 1908. se je prodalo za 8134 q3 = 24 % več. Za prodano množino
tobaka se je dobilo v tuzemstvu 266,162.358 K, v inozemstvu
6,109.437 K, skupaj 272,271.795 K in v primeri z letom 1908. za
10,191.017 K = 3-9°/„ več. Največ se je prodalo cigaret (36-65%),
dalje cigar (31'95°/0), ostalih vrst tobaka pa 27 95 °/0. Zanimivo je,
da se konzum cigaret vedno veča, dočim je pri cigarah in ostalih
tobačnih vrstah vedno manjši.

ukreniti vse potrebno, da bo ta prireditev vredna dosedanjih plesnih
prireditev našega društva, ki so postale jako priljubljene. Vabila
se bodo razposlala še ta teden. Ker pa pri največji pazljivosti ni
izključeno, da bi se kakega prijatelja naših prireditev ne prezrlo,
usojamo se vse dotičnike, ki bi vabila tekom tega tedna ne prejeli,
najvljudneje prositi, da zahtevajo vabila pismeno ali ustmeno pri
društvu. Vstopnice se bodo prodajale v trgovinah gg. Gričar
& Mejač , I. Samec, V. Petričiča nasi, in I. Kostevc, dobile
se pa bodo tudi na večer prireditve pri blagajni. Pri plesnem venčku,
čigar čisti dobiček je namenjen dobrodelnim napravam društva, bo
svirala slavna „Slovenska Filharmonija“. Začetek ob pol 9. zvečer.
Kot vsako leto so tudi letos prireditelji oskrbeli za krasne plesne
rede za dame (damska darila). Za prireditev vlada živahno zani
manje, ter po tem sklepajoč upamo, da bo udeležba velika in bode
vsakega posameznika zadovoljila.
*
Trgovski koledar. Ker ima letošnji koledar res zbrano,
poučno in vsak dan v praksi potrebno vsebino in ga imamo le še
malo v zalogi, vabimo vse interesente, ki koledarja še nimajo, da
ga čimprej naroče. Cena koledarja je i K 20 h s poštnino vred.

*
Slovensko trgovsko društvo „Merkur“ v Ljubljani. Ker
29. t. m. sklicani občni zbor ni bil sklepčen, sklicuje predsedstvo
slovenskega trgovskega društva „Merkur“ drugi občni zbor v po
nedeljek dne 6. svečana t. 1. ob 9. zvečer v društvenih prostorih
z istim sporedom, ki bo sklepčen ob vsaki udeležbi.

*
Izkaz društvene posredovalnice. Sprejmejo se: 3 kontoristi, 2 poslovodja, 8 pomočnikov mešane stroke, 1 pomočnik
manufakturne stroke, 2 pomočnika modne in galanterijske stroke,
1 kontoristinja, 6 prodajalk in 8 učencev. Službe iščejo: 3 knji
govodji, 2 korespondenta, 4 kontoristi, 3 poslovodji, 2 potnika,
4 skladiščniki, 25 pomočnikov mešane stroke, 10 pomočnikov železninske stroke, 10 pomočnikov manufakturne stroke, 15 pomoč
nikov špecerijske stroke, 4 pomočniki modne in galanterijske stroke,
6 kontoristinj, 8 blagajničark, 12 prodajalk in 6 učencev. Posredo
valnica posluje za delodajalce in člane društva brezplačno, za druge
pa proti majhni odškodnini.

Trgovsko bolniško in podporno
društvo v Ljubljani.
Seja dne 20. januarja 1911:
I. v društvo se je sprejelo 12 rednih članov;
II. obolenje je naznanilo 31 članov;
III. za bolniške stroške se je izplačalo 15 članom K 1035'99;
ljubljanskim zdravnikom se je izplačalo za II. polletje 1910
K 2348-in ljubljanskim lekarnarjem za IV. četrtletje 1910 K 46770.
Določilo se je, da se člani, ki so s članarino na dolgu
izključijo iz društva, če ne plačajo do 15. februarja 1.1.
Dopisov se je rešilo 104.
Umrlo je v letu 1910 11 članov.

Poštni čeki.

Društvene vesti.
Trgovski plesni venček. Kakor smo že poročali, priredi
plesni odsek našega društva dne 4. februarja t. 1. v veliki dvorani
Narodnega doma plesni venček. Prireditelji so si stavili za nalogo,

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.

TRGOVSKI © VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega društva
v Celju“, in „Slov. trgovskega in obrtnega društva v Mariboru“.
V Ljubljani, dne 15. marca 1911.

Letnik VIII.

Finančni načrt in novi davki.
Dr. Rud. Marn.

Kakor se dober gospodar zanima za svoje go
spodarstvo, da natanko ve, koliko je porabil v enem
letu in da na podlagi tega lahko proračuna, koliko bo
približno porabil v prihodnjem letu ter da pravočasno
poskrbi za pokritje, če vidi, da redni dohodki ne bodo
zadoščali, tako se mora vesten državljan brigati tudi
za gospodarstvo svoje države in imeti vsaj približen
pregled o njenih dohodkih, kakor tudi o izdatkih.
Vsakdo si mora misliti, da je sam udeležen pri tem
in da je član one velike družbe, ki na eni strani daje
državi sredstva za vzdržavanje gospodarstva, na drugi
strani je pa zopet udeležen na izdatkih, ker pridejo ti
tudi njemu v korist, če ne direktno, pa indirektno.
Državne potrebščine morajo dovoliti ljudski za
stopniki v državnem zboru, zato je državni proračun
vsakemu na vpogled. S pričujočim člankom nimam
namena, pojasniti proračun ali ga podvreči kakšni
kritiki, ampak podati majhno sliko o uspehih gospo
darstva v letu 1910 — o tem le o dohodkih — in pa
o pokritju proračuna za leto 1911 ter se dotakniti
novih davkov, ki jih namerava država v najbližjem
času, ali vsaj tekom leta 1911 uvesti, seveda če bo
vladnim načrtom pritrdil državni zbor. Za podlago
vzamem govor finančnega ministra dr. Meyerja v pro
računskem odseku dne 8. t. m.
Državni proračun pretresava sedaj proračunski
odsek državnega zbora. Ko se je ta proračun sestav
ljal, niso bili še uspehi računa za leto 1910 znani.
Zdaj so po večini že znani in na podlagi rezultata
leta 1910 se lahko primerja, katere postavke ne od
govarjajo razmerju med računom leta 1910 in pro
računom za leto 1911. Finančni minister je omenil
nekatere postavke in sicer čiste dohodke posameznih
strok državnega gospodarstva. Tako znaša dohodek iz
direktnih davkov leta 1910 (t. j. zemljiški, hišni, pridobninski, osebnodohodninski in rentni davek) 368’3
milijone kron, dočim je dohodek direktnih davkov za
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leto 1911 proračunjen na 368’6 milijonov kron. Raz
lika je malenkostna. Nasprotno je pa dohodek pri
užitninskih davkih 1.1910znašal 3937 milijonov kron
in za 1. 1911 je proračunjen na 380-2 milijonov kron,
torej je proračun za 13'5 miljonov kron manjši. Isto
tako je dohodek pri kolekih, taksah in pristojbinah
1. 1910 za 2F1 milijona kron večji, nego proračun za
1. 1911 ter pri davku na vozne liste tudi za F6 milijona
kron večji. Prav tako je tudi proračun pri tabačnem
monopolu ugodnejši, ker je dohodek 1. 1910 večji.
Drugače se pa nam pokaže razmerje med pro
računom 1911 in računom 1910 pri dohodkih iz pošte
in brzojava. Proračunjeno je 147 milijonov kron, do
hodkov 1910 je pa le 3'8 milijonov kron. Najslabše je
pa razmerje pri dohodkih iz železnic. Tukaj zaostajajo
dohodki 1. 1910 za približno 35 milijonov kron za pro
računom. Iz navedenega razmerja je razvidno, da za
ostajajo dohodki 1. 1910 precej znatno za dohodki, ki
so proračunjeni za leto 1911. Pri pokritju te razlike
se nekoliko lahko računa na dviganje dohodkov, ki
se vsako leto pokaže, nasprotno se mora pa vpošte
vati, da se primerijo lahko tudi neugodni nepredvidni
slučaji, recimo slaba letina, gospodarska kriza ali kaj
enakega, kar ne bo niti zvišalo dohodkov, ampak po
prej zmanjšalo.
Ako se dalje ozremo na dovoljene kredite dele
gacij za vojne potrebščine, ki se bodo deloma pokrile
s kreditom, deloma pa tudi iz rednih dohodkov, nam
je umevno, da je finančni minister v zadregi, kje bo
dobil pokritje. Z novimi davki vsekako in minister je
izjavil, da je tudi brez pokritja višjih vojnih potrebščin
neobhodna potreba, da se davki zvišajo. Samo za
zvišane vojaške potrebščine je treba v tem letu 63 mi
lijonov več.
Znano nam je še iz prejšnjega časa, da je prejšnji
finančni minister vitez Bilinski predložil celo vrsto
davčnih predlog, ki pa doslej še ni bila nobena spre
jeta. Torej se dohodki iz leta 1911 ne morejo pokriti
iz novih davkov, ker ni še noben uveljavljen. Država
si bo zategadelj morala pomagati na drug način, ki
3
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ga je finančni minister tudi pojasnil. V prvi vrsti pride
v poštev dobiček pri kovanju novcev, ki se, kakor
znano, kujejo v manjši vrednosti nego so v prometu.
Dalje bo dala avstroogrska banka večji dobiček de
loma iž rednih dohodkov, deloma ker ima več ban
kovcev v prometu, kateri so obdavčeni. Tudi koleki
in pristojbine bodo na podlagi računskega sklepa iz
leta 1911 dali veliko več dohodkov nego je proračunjeno. Vse, kar bo še manjkalo, hoče država pokriti
z novim kreditom, torej s posojilom, ker ji drugega
ne preostane.
Brez uvedbe novih davkov pa država ne bo mogla
uzdrževati ravnotežja v gospodarstvu, kajti primanjkljaje
pokrivati z vednimi posojili, ne gre, ker bi to privedlo
državo do gospodarskega poloma. Poleg tega pa na
stanejo nove potrebščine vsako leto in še zahtevajo ne
glede na ogromne vojaške potrebščine nove dohodke.
Treba bo deželam pomagati, saj so skoro vse avstrijske
kronovine v večji ali manjši denarni stiski, dalje se
bodo zvišali izdatki za državno uradništvo, izboljšati
se bodo morale prometne potrebščine ter uvesti socialne
reforme, kar vse se bo v najbližjem času moralo iz
vršiti. Deloma se bodo višje potrebščine pokrile z zvi
šanimi davki, kajti ravno davki izkazujejo vsako leto
rastoče dohodke, deloma pa z novimi davki, ki se
bodo morali uvesti, kakor je zatrdil finančni minister.
Prejšnji finančni minister je hotel uvesti davek
od dedščin in daril, davek na vino in pivo, davek na
sodavico, davek na vžigalice in še več drugih davkov,
od katerih pa nobeden ni uveljavljen in najbrž tudi
ne bo, razen zadnjega. Novi finančni minister se bo
za sedaj zadovoljil z zvišanjem davka na žganje
in osebne dohodnine. Nato bo pa vlada zelo de
lala, da se še v sedanjem zasedanju sprejme zvišanje
teh davkov.
Glede davka na žganje mi je omeniti, da se je
tozadevna davčna predloga vložila že leta 1908 tako
avstrijskemu kakor ogrskemu parlamentu. Namen te
predloge je bil zvišati davčni postavek pri hektolitru
žganja od 90 K na 140 K. V ogrskem parlamentu so
to stvar rešili, toda zvišanje se tam ni moglo uveljaviti,
ker se v Avstriji ni sprejelo. Vlada bo torej delala z
vso močjo na to, da se zvišanje davka na žganje v tem
zasedanju sprejme. Če se to zgodi, se bo najbrž konzum
žganja zelo zmanjšal.
Večje važnosti je zvišanje osebne dohodnine.
Sedanji finančni minister bo skušal novelo k zakonu
o osebnih davkih, ki jo je že njegov prednik vložil,
držati in spraviti do uveljavljenja. Davek se zviša v
trojnem oziru in sicer se bodo davčni postavki za do
hodke nad 20.000 K primerno zvišali. Dalje bo vlada
na vsak način obstajala na tem, da bo vsakdo na
zahtevo davčne oblasti primoran dati svoje kupčijske
knjige na vpogled. Tej zahtevi so se že pri pred
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logi v državnem zboru uprli zlasti trgovski in obrtni
krogi. Vlada upa, da bodo vsled te uvedbe napovedi
veliko bolj resnične in vsled tega davek večji. Slednjič
se hoče modificirati davek delniških družb in sicer
deloma s tem, da se davčni pribitek za višje di
vidende zviša do 10 odstotkov in deloma s tem, da
se nagrade ravnateljev in upravnih svetnikov podvržejo
posebnemu davku na tantieme. Kako bo državni
zbor sprejel ta zvišanja, ne moremo še vedeti. Na vsak
način pa pride ta stvar v najkrajšem času na dnevni
red in najbrž bodo te davčne predloge tudi sprejete,
izvzemši morda prisilna predložitev trgovskih knjig na
vpogled, kar bi bilo s trgovskega stališča le želeti.

Ljubljanska kreditna banka.
Dne 7. t. m. se je vršil v Ljubljani ob številni
udeležbi delničarjev XI. redni občni zbor. Ta občni
zbor je bil obenem tudi nekak jubilej desetletnega ob
stanka Ljubljanske kreditne banke, ker je bila ustanov
ljena leta 1900. Iz skromnih začetkov se je razvila
Kreditna banka v razmerno kratkem času v podjetje,
kije po prometu, obsegu poslovanja, številu uradništva,
številu podružnic itd. tačas najmočnejše na slovanskem
jugu. Kdor pozna naše razmere, se mora res čuditi temu
napredovanju; saj se je morala boriti takoj spočetka
z mnogimi nasprotniki — ne le v tujih, temveč žalibog, tudi v lastnih vrstah — z nemško konkurenco
in dalje tudi z nezaupanjem našega ljudstva, ki ni po
znalo do tega časa drugih denarnih zavodov kot poso
jilnice in hranilnice. Zaradi tega se je težavno in le
s pomočjo češke Živnostenske banke preskrbel skromni
začetni kapital K 500.000'—; v letu 191 0 vidimo pa
že skoraj 3‘/2 milijona kron v slovenskih, 500.000'—
kron hrvaških in 1 milijon kron v čeških in drugih rokah
placiran. V letu 1911 poslujejo poleg centrale podružnice
v Splitu, Celovcu, Trstu, Sarajevu in Gorici, in se bode
to število v vsakem letu pomnožilo. Posebno važnost
polaga vodstvo banke na to, da se zadovolji upraviče
nim trgovskim in industrialnim zahtevam svojih strank ;
v zadnjem času, ko je postavljeno naše mlado zadru
žništvo na mnogih krajih v kritični položaj, posreduje
banka radevolje povsod, kolikor to dopuščajo njena
pravila. Priporočamo torej vsem interisiranim krogom, naj se le v kar največji meri
obračajo v svojih trgovskih, obrtnih in in
dustrialnih zadevah na banko, ki jim bode
gotovo vedno najkulantnejše ustregla. Iz
bilančnega poročila, ki je v ostalem znano že iz dnev
nikov, pripomnimo le sledeče.
Delniški kapital znaša sedaj K 5,000.000'—, reservni in pokojninski fond pa doseže z dotacijami iz
lanskega dobička K 610.000'—; skupno lastno pre
moženje znaša torej K 5,610.000'—. Vloge in upniki
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= močvirja]) so na ta način nastale plasti dandanes
skoro 10 metrov debele. Kako hitro debelé šotišča na
raznih krajih, zavisi od klimatskih in drugih okolnosti.
V Srednji Evropi narase debelost v 100 letih pri
bližno za 5—6 metrov. V geologiji je 100 let isto, ko
trenotek v človeškem življenju; enkrat nastale razmere
se lahko ohranijo vsled tega tako dolgo, da postane
šotišče večkrat po 5 ali 6 metrov debelo. Misliti si pa
moramo tudi sledeče razmere : Vsled silnih vremenskih
katastrof preplavlja od časa do časa tekoče vodovje
močvirja ter pokrije vse rastje z grezom, peskom in
prodom. Starejše rastje ogljeni pod temi snovmi; nad
njimi se pa razvije nova flora, in vse prejšnje razmere
so več ali manj zopet obnovljene v višjem nivoju. Take
izpremembe se ne zgode morda le enkrat; vsled tega
delé zgoraj omenjene usedline (sedimente) mestoma v
močvirjih rastlinske plasti v več etaž. Omenjena ame
riška močvirja (swamps) ležč deloma ob morski obali ;
vsled tega jih preplavlja pogojno tudi morje ter jih
Praktiška geologija.
pokrije pri takih prilikah pogojno deloma s tanjšo ali
Spisal dr. K. Hinterlechner.
debelejšo plastjo mineralnih snovi. To je zlasti zato
(Dalje.)
važno, ker nahajamo mestoma v premogiščih okaKdor hoče razumeti, kako se je nabralo mestoma m eni n e (Versteinerungen), ki so popolnoma zanes
toliko lesovine, da so se naredila iz nje ogromna pre- ljive priče, da so prišla ta bitja nekdaj tja le vsled
mogišča, ki jih hočemo na kratko navesti pozneje, kakih povodnji ali kratko, vsled katastrof ob morski
mora biti dotičnik na jasnem z vprašanjem, kako so obali.
Mestoma rasejo šotni mahovi in vresje posebno
nastala najmlajša premogišča : šotišča. P remobujno
(vsled ugodnih klimatskih razmer itd.). Pod
gišča niso namreč v pretežni večini nič
drugega, nego popolnoma poogljenela šo takimi pogoji se razprostré to rastje tudi precej v šir
tišča, in če sploh še treba, naj pripomnimo javo in preko močvirskih meja; če so gozdovi v bli
izrečno, da velja to enako za rjavi kakor za žini, seveda tudi v te. Tu podušč prej ali slej celo
drevje.
črni premog.
*
*
vtKjer zastaja voda kakor v močvirjih, plitvih jezerih
Mogočni ameriški veletoki (kakor je na primer
ter morskih zalivih, ki so zavarovani po sipinah itd.
proti silnemu valovanju vode, se naselijo poleg različ Mississippi) preplavljajo včasih svoje bregove ter od
nega drevja razne močvirske rastline. Zlasti iz njih našajo ob takih prilikah neizmerne množice drevja v
korenin se naredi prej ali slej neka klobučinasto zme morje in na plitvejša mesta svojih strug. Obenem z
dena snov, ki se razširja bolj in bolj od bregov proti rastjem in še pozneje nanesó seveda tja tudi mnogo
sredini vodovja, oziroma proti odprtemu morju. Če greza in peska. Ta okolnost je dovedla geologe do
stopimo na to, včasih navidezno docela trdno rast misli, da so nastala vsa premogišča, kakor smo
linsko preprogo, se vderemo. Več ali manj je namreč ravnokar omenili. Saj bi bilo ravno po tej teoriji tako
prepojena z vodo; včasih sploh le plava na vodi. jasno in lahko razumljivo, zakaj se menjavajo v vseh
Novo rastje se razvija ter rase na površju; spodaj po- premogiščih tolikokrat (včasih več kot po stokrat) pre
mrje. Vsled tega pa debeli zgoraj omenjena, klobuči mogove plasti in peščene, skrilave ali laboraste (kon
nasto zmedena snov. Zaradi lastne teže se pogreza glomeratartig).
Ne more se tajiti, da so nastala marsikatera pre
potem bolj in bolj v vodo, ki prekine polagoma vsako
njeno zvezo z zrakom. Tu nastanejo one razmere, v mogišča ali pa vsaj nekateri njih deli na označeni
katerih ne gnijo rastlinske snovi, ampak ogljene, in ki način, za vse pa to vendar ne velja. Pretežna večina
smo jih omenili v 1. štev. letošnjega letnika. Tako se je nastala na vsak način tako, kakor smo opisali ves
dela šota, tako debelé šotišča. Spodnje plasti so torej proces na prvem mestu. Proti drugi razlagi govori
najstarejše ter zato najtemnejše. Vse višje ležeče so namreč večja vrsta tehtnih vzrokov, kakor so zlasti
toliko mlajše in zato tem svetlejše, kolikor bližje ležč sledeči :
I. Mnoga premogišča merijo kar po več sto kva
sedanji površini. Ponekod (v Severni Ameriki, v takoimenovanih swamps [izgovori: svomps, slovensko dratnih kilometrov v obsegu, kakor bodemo pozneje

znašajo 18,259.489-01 kron, dolžniki pa K 12,788.994-71.
Dobiček za lansko leto znaša inkl. prenosa iz leta 1909
K 358.273-72 in se bode uporabil v prvi vrsti k izpla
čevanju 7 % ne lani 6 72% ne dividende v znesku
K 210.000'— k dotiranju raznih fondov, skupno
K 71.934-46. — Na novi račun se prenese K 50.290-15.
Na občnem zboru se je sklenilo, zvišati delniški
kapital za K 3,000.000-—- na K 8,000.000'—, ter se
je pooblastil upravni svet da ukrene vse potrebne pri
prave. Pri volitvah v upravni svet, se je izvolil namesto
iztopivšega gospoda slavbnega svetnika Frana Pav
lina gospod Fran Maliy, trgovec in industrialec
v Ljubljani, v nadzorstveni svet pa namesto gospodov
JosipaLavrenčičain FranaMallyja, gospodje
Fran C r o b a t h, veletržec v Kranju, in gospod Ivan
Mejač, veletržec itd. v Ljubljani.
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navedli. 2. Debelost posameznih horizontov je pogosto
v ogromnem okolišu konstantna, in 3. ni primešana
premogovi plasti sami pogosto prav nikakršna mine
ralna snov, kar bi bilo vse troje popolnoma izključeno,
če bi imeli opraviti v takih slučajih z naplavljenimi
snovmi. 4. Ohranjena so v premog izpremenjena, dre
vesna debla v taki legi, da smemo reči, da so okamenela na istem mestu, kjer so svoj čas
zrasla. Na Nemškem je posebno eno premogišče
znano (Senftenberg) po svojih mnogih, poogljenelih
drevesnih štorih. Zlasti kjer dobivajo premog pod
nebom (Tagbau), je tam videti premogišče kot ne
kakšen okamenel, posekan gozd z neštetimi parobki
(a odstranjenimi debli). 5. Korenine drevja tiče še sedaj
popolnoma pravilno v mineralni snovi, ki je vsako
kratna podlaga kake premogove plasti; v Šleziji so
našli že 27, v Novi Škotiji pa celo 68 takih horizontov.
Vse navedeno govori torej v prilog onim nazorom,
po katerih so nastala zlasti zelo razsežna premogišča
iz ondi rastočega rastja, kjer jih nahajamo
dandanes. Zato pa prihajajo v poštev, kakor smo
omenili, le ali zlasti razno velika močvirja, ki so se
razvila deloma iz jezer in plitvejša mesta ob morskih
obalah pri izlivu sladkega vodovja. Z navedenim pa
ne mislimo reči, da v tako nastalih premogiščih ne bi
bilo mogoče izslediti tudi vsaj nekaj — naplavljenega
in pozneje poogljenelega rastja. Sladko vodovje donaša
vedno v morje nekaj lesa.
Navidezno so predstoječi momenti gole teoretske
špekulacije brez vsakega praktičnega ozadja, a to le
za nestrokovnjake, kajti geologu so tozadevna neovržna
spoznanja pogojno zanesljiva podlaga za zelo daleko
sežne sklepe, kakor izprevidimo iz sledečega, in
kakor bodemo še pokazali pozneje posebej z ozirom
na premogišča južnih avstrijskih kronovin.
Rastje, ki ga je voda splavila, ima zlasti svoje
šibke, tanke ter že zategadel nežnejše dele in organe
poškodovane; vsi občutnejši deli so polomljeni. Splav
ljena debla vsaj pogosto ali navadno ne stojé, kakor
vidimo rasti živo drevo. Obenem z rastjem nanese
voda tudi več ali manj greza in peska; vsled tega
niso torej premogove plasti same zase čiste, to se
pravi brez primešanih mineralnih snovi. O takih pre
mogiščih se pa sme dalje vsaj domnevati, da se njih
debelost rada vrlo hitro —■ menjava in da niso
posebno razsežna! — Mislim, da mi ni treba v
očigled tema faktorjema pestrejše slikati praktičnega
ozadja raznih, doslej navedenih momentov, ako še
kratko pripomnim, da zavisé od množice rabne snovi
vsaj vprašanja: koliko se sme investirati, kaj še riski
rati in se sme li sploh kaj zaupati takim tvorbam.
*
*
*
Ako vpoštevamo opisani postanek premogišč in
dejstvo, da se sipki pesek-ter prodnjača in blato sča

Št. 3.

soma strdijo, tedaj je prvi hip jasno, da so premogi
nekako vzročno združeni s peščenjaki, konglo
merati in s temnobarvanimi glinastimi snovmi.
V poslednjih se nahajajo posebno pogosto okameneli
rastlinski ostanki. Glinaste usedline obdajajo (navadno)
premog vsestransko, to je spodaj in zgoraj, ali pa mu
služijo vsaj kot podlaga. Peščenjaki se nahajajo na
vadno med posameznimi premogovimi horizonti; okamenelih rastlinskih snovi ni v njih posebno veliko.
Včasih jih sploh nič nimajo. Apnene tvorbe so le
redko v kaki tesnejši zvezi s premogi ; zlasti jih manjka
onim premogiščem, ki niso nastala v bližini morskih
obal. Kjer je s premogom apnenec v ožji zvezi, tam
je dobiti namreč tudi kaj okamenelih ostankov morskih
živali, kar jasno priča, da se je torej sesedel apnenec
iz morske vode. Apnenčeva eksistenca poleg kakega
premogišča je celò nekako znamenje, da ni smeti po
gojno veliko pričakovati od takih „premogišč“. Pre
moga tu prelahko kar nepričakovano zopet zmanjka,
ker je bilo prvotno na dotičnem mestu pač le malo
in sicer najbrže naplavljenega rastlinskega materijala.
Sicer pa smemo reči, da tam, kjer je mnogo
apnenca, prav gotovo ni za kako rudniško podjetje
zadosti premoga; zlasti velja to o velikih, zelo razsežnih ter 300 do 700 in več metrov debelih apnencih
one dobe ali periode*), ki se imenuje sicer po
premogu: premogova ali karbonska.
V primeru z ravnokar navedenimi hribinami je
premoga silno malo. Po več 100 metrov debelim plastem
peščenjakov, konglomeratov in drugih sorodnih snovi
odgovarjajo pogosto le par metrov debele premogove
žile ali plasti, ne da bi se sploh morale vedno naha
jati v njih bližini.
Število posameznih premogovih plasti, njih
debelost in razsežnost se zelo menjava. Splošno
smemo le reči, da ovajajo premogišča karbonske
dobe večje število posameznih premogovih plasti
nego mlajše tvorbe. Pri tem se oziramo in posebno
na tercijarno formacijo kot na specijalno nahaja
lišče rjavega premoga. Obratno je dognano, da
so posamezne plasti karbonskega premoga
splošno mnogo tanjše nego one tercijarnega.
Razsežnost je pa zopet pri karbonskih tvorbah
večja nego pri tercijarnih. Tozadevno sledeče šte
vilke :
*) Naša zemlja se je razvijala dolge veke, predno je dobila
sedanjo svojo obliko in predno je bila tako zgrajena, kakor je
dandanes. Ker ne obvlada človeški duh vsega tega časa, ne da bi
ga delili v odlomke, zato razlikujemo, podobno kakor v človeški
zgodovini, več konvencionalno določenih, časovnih odlomkov, ki
jih imenujemo dobe ali periode; snov, ki je nastala v kaki
dobi se imenuje njena formacija. Posamezne periode nazivljamo (pričenši z najstarejšimi) takole: 1. kambrijska, 2. silurska,
3. devonska, 4. premogova ali karbonska, 5. permska,
6. trijadna, 7. jurska, 8. kredna, 9. tercijarna in 10. kvartarna doba.
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Kjer dobivajo rjavi premog, kakor n. pr. v
južnih avstrijskih kronovinah, tam imajo opraviti na
vadno le z eno plastjo ali k večjemu s kakim malim
številom premogovih plasti; v karbonskih premogiščih, kjer kopljejo črni premog (Šlezija,
Plzenjsko ozemlje na Češkem itd.), jih je pa vedno
mnogo več. Ponekod jih imajo 100 do 130; v nekem
belgijskem premogišču so jih izsledili celo 160.
Normalna debelost karbonskih tvorb znaša
1—5 metrov in le redko meri ta kakih 10 ali 15 metrov;
nasprotno ni nič nenavadnega, če merijo tercijarni
premogi 15—25 metrov v debelosti, kakor bodemo
navedli pozneje tudi izglede iz štajerskih premogov
nikov; saj ovajajo včasih kar 40—50 ali pa celo
100 metrov in še več! Pri tem se oziramo seveda le
na take plasti, kojih pridobivanje se izplača, kajti
včasih so plasti tudi le par milimetrov debele ali pa
niti toliko ne: to velja za rjavi kakor tudi za črni
premog.
Da dobimo pravi pojem o razsežnosti raznih
premogišč, naj navedem še sledeče številke. Na Westfalskem (Nemčija) merijo nekatere plasti (črnega
premoga) okroglo 8—10, na Angleškem pa 25—30
kvadratnih milj, a navečja premogišča ta še nikakor niso,
kar sledi iz nastopnega. VSeverni Ameriki poznamo
6 ozemelj, kjer dobivajo premog in ki merijo posamez:
d) 1200km1 (=kvadrat. kilom.)(Pennsylvan.); b) \.3QQkm'(Rhode Island); c) 1,718.000 km1 (Michigan); d) 120.000
km'1 (Ilinis, Indiana Kentucky itd.); e) 150.000 krti1
(Pennsylvania, Maryland) in/) 200.000 km1 (Jowa Misso
uri) itd. Zlasti pri poslednjem najmanj služi kot merilo
ozemlje Avstro-Ogrske monarhije obenem z Bosno
in Hercegovino, ki merijo 676.666 km1 ali vsa mo
narhija le okroglo trikrat več nego en sam teritorij !
Z ozirom na velikost Kranjske pa dobimo tu sledeče
številke: Kranjska meri 9965 ali približno 10.000 km1.
Manjša kot vsa Kranjska dežela sta le prva
dva ameriška teritorija, a nasprotno je šteti teritorij
(/) sam zase vsaj 20krat večji! Naj večjo, številkoma dolo
čeno, posamezno plast ali žilo premoga pa poznamo
doslej iz Pittsburga (vPennsylvaniji); njena ploščina*)
meri 35.000 km1 [= 3 1/2 kvadrat, ploščina Kranjske dežele]
njena debelost pa znaša (povsod enako) 3 metre.
Za Ameriko se odlikuje po svojih ogromnih premogiščih pred vsemi drugimi Kitajska država, kjer
so žgali premog že v 13. stoletju. Tu naj navedemo
le nekaj najznamenitejših nahajališč karbonskega pre
moga. V provinciji Hunan cenijo razsežnost na
47.000 km1. Še več imate premoga pokrajini Šansi
in Šensi; v prvi se nahaja neko 340.000 km1
Avstro-Ogrske obenem z Bosno in Hercegovino) veliko
premogišče, ki ovaja več plasti, ki merijo vse skupaj
*) Glej zgoraj podatke pod črkama a) in e).

preko 12 metrov v debelost. Ta premog je antracit.
Poleg njega se nahaja izborna železna ruda. 10 met
ričnih stotov (centov) premoga stane približno 50
vinarjev. V zapadnem delu iste provincije so dalje na
hajališča, ki merijo v debelost približno 8 metrov; njih
ploščina pa kakih 55.000 km1. Tu stane 10 stotov pre
moga približno 26 do 34 vinarjev! Toliko z ozirom
na črni premog in njega največje tvorbe.
Zadevno rjavega premoga najmanj zadostuje,
da so njegova nahajališča mnogo manjša premo
gišča. Včasih merijo par kvadratnih milj — eden večjih
revirjev meri (na Češkem) približno 900 km1 — a dobiva
se tudi popolnoma lokalno, saj se mestoma niti ne
izplača, da bi ga kopali. Kako se nahaja rjavi premog
pri nas, bodemo razložili v eni prihodnjih številk.
(Dalje prihodnjič.)

Društveni občni zbor.
XI. redni občni zbor našega društva se je vršil
dne 6. februarja t. 1. v društvenih prostorih. Prvi pod
predsednik g. A. Lilleg je otvoril shod, konstatiral
sklepčnost ter pozdravil navzoče zborovalce. Spominjal
se je umrlih članov v preteklem letu in sicer gg. Jerneja
Bahovca in F. Schantla, trgovcev v Ljubljani,
Janka Terčka, trgovskega potnika v Ljubljani,
Franceta Omersa, staroste kranjskih trgovcev v Kranju
in Alojzija Sachsa, učitelja v Ljubljani, ki je bil več
let vodja društvenega pevskega zbora. V zlasti toplih
besedah se je predsednik spominjal umrlega Terčka,
ki je zapustil okrog 50.000 K „Trgovskemu bolniškemu
in podpornemu društvu“ v Ljubljani. Bil je v pravem
pomenu prvi trgovski mecen, zato ga moramo ohraniti
vedno v svežem spominu. Govornik poživlja navzoče,
da zakličejo njegovemu spominu: Slava mu! Zboro
valci so se odzvali temu pozivu ter vstali s sedežev.
Poročilo tajnika g. Goloba se je glasilo nekako
tako-le :
„Ni še dolgo tega, odkar smo praznovali na tem
mestu desetletnico obstanka našega društva. Na tem
zboru je podal temeljito poročilo o delovanju društva
v dobi preteklih 10 let gospod dr. Windischer.
Ker je vsebovalo poročilo gosp. dr. Windischerja
tudi vse važnejše pojave društvenega delovanja v pre
teklem letu, bo moje poročilo kratko ter bo obsegalo
le bolj statistične podatke.
Odbor se je konstituiral v seji dne 30. januarja
1. 1. pod predsedstvom društvenega predsednika gosp.
ces. svetnika Ivana Murnika. Vse nadalnje seje sta
vsled obolelosti predsednika vodila podpredsednika
gg. Lilleg in Derčar. Odborovih sej je bilo 11. Kakor
vsako leto tako se je tudi letos delo razdelilo v od
seke, ki so imeli odboru poročati in staviti predloge.
Med odseki naj omenjam v prvi vrsti redakcijski od-
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sek, v čigar delokrog spada urejevanje „Trg. kole
darja“ in društvenega glasila „Slov. trg. Vestnika“.
Odveč bi bilo omenjati podrobno delovanje tega od
seka, ker si zborovalci, ki čitate koledar in „Vestnik“,
o tem sami lahko napravite sodbo.
Učnemu odseku je naloga prirejati učne tečaje,
predavanja in skrbeti za izdajanje slov. trg. knjig. Ta
odsek je sklical dne 17. septembra 1. 1. sestanek čla
nov, na katerem se je sklenilo prirediti letos laški
tečaj, ki ga vodi gosp. dr. Robert Eržen.
Dalje naj omenjam, da bode društvo po iniciativi
tega odseka izdalo in založilo „Trg. računstvo za
trgovske nadaljevalne šole in enoletne
trgovske tečaje za deklice“ in sicer v treh delih.
Vsi trije deli so že poslani c. kr. ministrstvu za uk in
bogočastje v aprobacijo.
Posredovalnica, katere poslovanje se je v pre
teklem letu zelo pomnožilo, je delovala vzorno in
uspešno. Posredovalnica je imela v preteklem letu 1609
poslovnih številk, ter razposlala proti prejšnjemu letu
2878 izkazov prostih služb. Prostih mest je bilo 32
več prijavljenih kakor v pretekli poslovni dobi. Za
službo je prosilo 199 interesentov več kakor lansko
leto. Uspešno se je posredovalo v 109 slučajih več
kakor preteklo leto. Kosmatih dohodkov je imela po
sredovalnica 214 K 62 h več kakor lansko leto.
Pevskemu odseku je podrejen društveni pevski
zbor. Pevski zbor je zapel v preteklem letu 1 pod
oknico in 3 žalostinke. Pevski zbor je priredil dne 3.
in 4. aprila 1. 1. poučen izlet v Zagreb. Pri tej priliki
je tudi sodeloval pri koncertu hrvaškega trgovskega
društva „Merkur“. Dne 16. aprila 1. 1. je priredil za
bavni večer v Švicariji, 5. junija je priredil izlet v
Podbrezje ter 25. junija izlet v Idrijo in napravil ondi
koncert v prid „Podpornemu društvu za idrijske
realce“. Čisti dobiček, ki smo poslali dotičnemu na
menu, je znašal 127 K 53 h. To priliko so porabili
izletniki v to, da so si ogledali svetovni idrijski rudo
kop za živo srebro. Vse te prireditve so se izborno ob
nesle ter ostanejo udeležnikom v najlepšem spominu.

Nadalje naj omenjam še čitalnico in knjižnico.
V čitalnici je članom 37 časopisov na razpolago. Knji
žnica se je v preteklem letu zopet zdatno pomnožila.
Posebno oddelek slovenskih knjig smo zelo popolnih.
Knjižnico oskrbuje gosp. Lisac vzorno.
Podružnica v Kranju, ki smo jo lansko leto usta
novili, šteje 1 ustanovnega člana, 49 rednih ter 7 pod
pornih članov. Podružnica vzdržuje tudi laški tečaj, ki
zelo dobro napreduje. Dne 9. junija je sklicala po
družnica sestanek, na katerem je govoril g. dr. Rudolf
Marn o zakonu radi zapiranja in odpiranja trgovin.
Na sestanku so se sklenili soglasni tozadevni sklepi,
ki jih je podružnica sporočila na kompetentna mesta.
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S slovenskim trgovskim društvom v Celju in Ma
riboru smo v stalni zvezi. Obe društvi imata naš list
„Slov. trg. Vestnik“ za svoje glasilo.
Društvo je priredilo 21. maja 1. 1. sestanek trgov
cev in trgovskih sotrudnikov, na katerem so se pojas
nila navzočim določila državnega zakona o delavnem
času v trgovinah in o zapiranju trgovin, ki je že v
veljavi od 4. maja 1. 1. Na tem dobro obiskanem se
stanku se je sklenilo storiti potrebne korake v ta na
men, da vlada izda potrebne nadaljne ukaze glede
zapiranja trgovin v Ljubljani in na deželi. Društvo je
napravilo tozadevno vlogo na deželno vlado. Kakor
smo poizvedeli, je vlada uvedla glede tega vprašanja
poizvedbe po deželi, na podlagi katerih bo izdala po
trebna določila za posamezne kraje. Na tem sestanku
je g. dr. Windischer tudi poročal o najnovejši odločbi
upravnega sodišča, ki je izreklo, da trgovski sotrudniki niso podvrženi penzijskemu zavarovanju. Slednjič
je omenjal tudi nevarnost, ki preti našim trgovcem
radi tega, ker se poteguje neka tvrdka za dovoljenje,
da bi smela prodajati petrolej od kraja do kraja na
„tank-vozovih“. Sklenilo se je, da se društvo obrne
do deželne vlade s prošnjo, naj ne da koncesije za to
novo vrsto krošnjarstva s petrolejem, ker je nabava
petroleja pri nas lahka in konsum petroleja jako zna
ten in bi s podelitvijo take koncesije bili naši trgovci
občutno prizadeti.
Društvo je prejelo v preteklem letu sledeče znat
nejše podpore: od Kolinske tovarne 1200 K, od trgov
ske in obrtniške zbornice 500 K, od mestnega magi
strata 500 K, od gremija trgovcev 400 K, gosp. Hinko
Suttner je daroval 100 K, pokojni gosp. Fran
Omersa, trg. v Kranju, je daroval 100 K, slavna
„Kmetska posojilnica“ je darovala 50 K in gosp. Fran
Stupica pa je daroval 50 K za pevski zbor.
Bodi izrečena navedenim in vsem drugim, ki so
količkaj darovali v prid našega društva, topla zahvala.
Društvo je izposlovalo za vse svoje člane proti
legitimaciji 20% popusta pri slovenskih gledaliških
predstavah.
Poleg posredovalnice je društvo v preteklem letu
rešilo 991 raznih dopisov.
Pismeno in ustmeno se je dalo obilo pojasnil.
Pojasnila so se dala med drugim tudi glede penzij
skega zavarovanja, o zapiranju in odpiranju trgovin in
o delovnem času v trgovinah, o odpovednih rokih, o
poškodbi blaga na železnicah, o tarifnih zadevah, o
prevzetju blaga, mnogim interesentom smo preskrbeli
naslove od tvrdk za nabavo in prodajo blaga, dalje
smo preskrbeli več prevodov iz tujih jezikov i. t. d.
Dopise glede pravnega sveta je reševal naš odbornik
g. dr. Windischer, za kar mu gre iskrena zahvala.
Slednjič naj še omenim, da je meseca avgusta
posetil naše društvo gosp. Georgi T. Pejev, delegat
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trgovske zbornice v Sofiji. Imenovani si je ogledal
vse naprave našega društva ter se zelo laskavo izrazil
o vzornem delovanju in napravah društva.
Dne 30. avgusta 1. 1. je umrl velik dobrotnik
trgovskega stanu g. J. Trček, ki je jako veliko glav
nico zapustil trgovskemu bolniškemu in podpornemu
društvu v Ljubljani. Trgovci se moramo njegovemu
spominu hvaležne izkazati in skrbeti, da nam blagi
pokojnik ostane v trajnem spominu. Zato je naše
društvo sklenilo, da založi razglednice v spomin
J. Trčka z njegovo sliko in primernim besedilom.
Uverjeni smo, da bode naše trgovstvo pridno segalo
po njih.
Dne 14. in 15. avgusta 1. 1. se je vršil v Ljub
ljani narodno-gospodarski kongres avstrijskih Slovanov.
Ta kongres je bil prvi poskus, zbližati vse interesirane
slovanske organizacije v mejah avstrijskih dežel, ter
jih zbrati na skupno posvetovanje. V trgovskem od
seku tega kongresa je bilo zastopano tudi naše društvo.
Dne 8. decembra je praznovalo naše društvo 10letnico svojega obstanka. Dopoldne se je vršil v dru
štvenih prostorih slavnostni občni zbor ter isti dan
zvečer zabavni večer.
Društvo je štelo koncem leta s podružnico vred
1 častnega člana, 2 ustanovna, 534 rednih ter 83 pod
pornih članov, dalje nad 200 naročnikov na „Slov.
trg. Vestnik“. Vsi člani redni ter podporni dobivajo
list brezplačno.
S tem je moje poročilo, ki obsega vse važnejše do
godke preteklega poslovnega leta, končano ter prosim,
da slavni občni zbor vzame moje poročilo na znanje
in je odobri.
Vestno sestavljeno poročilo se je z glasnim odo
bravanjem vzelo na znanje.
Blagajnik g. Hanuš Krofta je nato podal blagaj
niško poročilo. Društveno imetje koncem leta 1910 je
naslednje: Trgovski dom izkazuje 24.497 K 69 h;
Podporni zaklad 13.025 K 91 h ; poleg nekaj drugega
premoženja je razpoložnine 1156 K 31 h. Skupnih do
hodkov je bilo 16.177 K 80 h in skupnih stroškov
10.484 K 31 h. Med dohodki so različni prispevki in
darila za trgovski dom in za podporni zaklad.
Tudi blagajnikovo poročilo je bilo z odobravanjem
sprejeto in ko je g. Peruzzi v imenu revizorjev po
ročal, da so se računi in blagajna našli v najlepšem
redu, se je na njegov predlog dal odboru absolutorij
in izrekla zahvala za uspešno društveno vodstvo.
Pri volitvi odbora so bili soglasno izvoljeni za
predsednika vnovič mnogozaslužni g. cesarski svetnik
Ivan Murnik, za prvega podpredsednika g. Alojzij
L ill eg in za drugega podpredsednika g. Iv. Derčar.
Kot predsednik društvenega razsodišča je bil izvoljen
g. dr. Karel Triller.
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G. Li 11 eg se zahvaljuje za izkazano mu čast
ter obljublja, da bo kakor doslej, kolikor mu bodo
dopuščale moči, delal v prospeh društva.
Istotako se zahvali tudi g. Derčar za izkazano
čast. Nato so se vršile volitve ostalih odbornikov in
so bili tudi soglasno izvoljeni iz vrste samostojnih
trgovcev gg: Ivan Jelačin, Ivan Kostevc, Ivan
Mejač, Ivan Samec in Andrej Šarabon. Iz vrste
sotrudnikov gg.: Pavel Fabiani, Avgust Jurjevec,
Fran Kovač, Hanuš Krofta, Konrad Lisac, Ignacij
Novak, Josip Šelovin, Josip Tičar, Ljudevit
Vašič in Ivan Volk; iz vrste podpornih članov gg.:
Fran Golob, dr. Viktor Murnik in dr. Fran Windischer. Revizorja gospoda Anton Dečman, Avgust
Peruzzi.
Pri točki „slučajnosti“ se oglasi g. A. Verbič
in priporoča, naj se uvede akcija za ureditev slovenske
trgovske terminologije. Morda bi kazalo, da
stopi naše društvo v stik s „Slovensko Matico“, da se
sporazumno določijo veščaki, ki bi to stvar prevzeli.
Te terminologije nimamo a jo zelo pogrešamo tako v
korespondenci kakor v knjigovodstvu. Vsak trgovec
rabi skoro drugačne izraze, zato bi bilo res potrebno,
da se ustvari na tem polju enotnost.
Predsednik g. Lili eg pozdravlja z veseljem ta
predlog, ki ga bo novi odbor uvaževal in če le mogoče
uresničil. Pri tem opozarja, da je ravno naše društvo
že veliko v tem pogledu storilo, kajti v izdanih knjigah
in v društvenem glasilu je nanizanega že veliko ma
teriala in marsikateri izrazi iz naših publikacij so se
že udomačili pri slovenskih trgovcih. Manjka nam
seveda terminologičnega slovarja in kakor rečeno, bo
odbor to akcijo čim najbolj pospeševal in jo vzel v roko.
Predno zaključi predsednik občni zbor, se zahvali
za udeležbo ter omenja, da bo „Merkur“ izdal v spomin
mecena Terčka razglednice, katerih naj se trgovci in
nastavljenci v obili meri poslužujejo. Društvu ni nič
ležeče na gmotnem uspehu, ampak z razglednicami
hoče ohraniti spomin na Terčka. Nato zaključi občni
zbor.

Trgovska in obrtniška zbornica za
Kranjsko.
Kranjska trgovska in obrtniška zbornica je imela
v petek dne 10. t. m. redno plenarno sejo. Seje se je
udeležilo 18 zborničnih članov in jo je vodil predsednik
gosp. Josip Lenarčič. Zapisnik zadnje seje je zbornica
odobrila. Predsednik je nato podal obsežno, pa jako
pregledno letno poročilo za leto 1910, v katerem se
dotika vseh važnejših gospodarskih dogodkov. Od
predsedstvenih naznanil je omeniti prizadevanje zbor
nično za povečanje postaje v Domžalah. Železniško
ravnateljstvo sicer priznava potrebo brez pridržka,
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vendar pa treba dela odložiti vsled nedostajanja kre
ditov. Predsednik je nadalje omenjal akcijo zbornično
v to svrho, da se pridobi delavcem na domu
pravico do znižane voznine na železnici.
Stvar je sledeča: Neka tovarna za čevlje se je obrnila
svoj čas do zbornice za intervencijo, ker se je na go
renjski in tržiški železnični progi od strani železniških
organov delavcem na domu odrekla pravica, posluže
vati se na podlagi legitimacije za delavce znižane
voznine do tovarne in domov. Prepričana, da to ne
odgovarja bistvu predmetnih predpisov, se je zbornica
pritožila v utemeljeni vlogi na merodajnem mestu.
C. kr. ravnateljstvo državnih železnic je nato naznanilo
v dopisu z dne 27. novembra, da je glede gorenjske
proge izdalo postajam potrebni nalog, in sicer na
podlagi osebne tarife del II, zvezek 1. V tarifi za lo
kalno železnico Kranj-Tržič pa ni določbe za izdajanje
delavskih izkaznic, zategadelj na tej progi ni mogoče
uporabljati vozne ugodnosti te vrste za delavce na
domu. Treba je bilo torej zaradi dopolnitve predpisov
obrniti se na c. kr. železniško ministrstvo. V dopisu
z dne 3. t. m. je c. kr. ravnateljstvo državnih železnic
naznanilo, da so odslej dovoljene tudi na progi KranjTržič vozne olajšave za delavce na domu, če se izka
žejo s potrdilom obrtnega oblastva, da so delavci na
domu in z delavsko legitimacijo, in sicer pri vožnjah
za prevzemanje materiala in oddajanja izdelkov od
postaje, ki je najbližja stanovališču delavca do postaje,
ki je najbližja bivališču delodajalca ter obratno. Inter
vencija je torej imela popolen uspeh.
Obširno tajniško poročilo za dobo od zadnje
seje je zbornica vzela odobrilno na znanje. Vršila se
je nato volitev predsedstva za 1. 1911. Za predsednika
je bil izvoljen soglasno g. Josip Lenarčič, ki se je v
daljšem govoru zahvalil za vnovič izkazano zaupanje,
ter izjavil, da za sedaj spričo svojih privatnih poslov
odklanja izvolitev. Nato je bil izvoljen za predsednika
gospod Ivan Knez, veletržec v Ljubljani. Novi pred
sednik je opravljal že razna častna mesta, omenjamo,
da je bil več let vesten in marljiv predsednik gremija
trgovcev in trgovskega bolniškega društva. Za pod
predsednika je bil soglasno izvoljen gosp. Ivan Kregar
in prav tako za provizornega predsednika g. Kamilo
Pammer. Za zborničnega zastopnika v kuratoriju slo
venske trgovske šole v Ljubljani je zbornica soglasno
izvolila gospoda Josipa Lenarčiča. V šolski odbor
obrtnonadaljevalne šole v Krškem pa zadružnega na
čelnika g. I. Glogovška. Prošnje za povišanje subvencij
obrtnonadaljevalnim šolam je zbornica odklonila. Za
lokalno razstavo v Krškem je zbornica dovolila znesek
50 K, za kuharski tečaj v Ljubljani 200 K, deželni zvezi
za tujski promet pa 600 K. Zbornica je nadalje raz
pravljala o nujnem predlogu zborničnega člana gosp.
Franca Zorca, ki zahteva, da se poskrbi na dolenjski

železnici za zadostno število osebnih voz ter da se
počenši s 1. majem uvede na dolenjski železnici nov
vlak ob nedeljah. Gospod Ivan Zorec je predlog ob
širno utemeljeval ter ga je zbornica soglasno sprejela.
Nato se je vršila tajna seja, v kateri je zbornica sklenila
predlagati v imenovanje za sodnika-lajika pri deželnem
sodišču v Ljubljani gospoda Alberta Gabra, poslovodjo
pri firmi F. Urbanc.

Raznoterosti.
Naši trgovski učni tečaji. Skoro do zadnjega časa smo
bili glede našega ženskega trgovskega naraščaja navezani le na
nemške tozadevne zavode. Razume se, da absolventinje teh zavodov
v slovenskih trgovinah niso bile porabne, saj so se učile le
nemških izrazov, le nemške korespondence in knjigovodstva. Z
ustanovitvijo trgovskega učnega tečaja na tukajšnji slovenski višji
dekliški šoli, se je dala našim domačim deklicam prilika, izobraževati
se v slovenskem jeziku in si pridobiti one znanosti, ki so na
slovenskem trgovskem trgu neobhodno potrebne. Prevelik naval
na ta zavod in pa ker omejeno število učenk le ni moglo zadostiti
vsem potrebam, so imeli za posledico, da sta se ustanovila še dva
zasebna trgovska učna tečaja v Ljubljani. Oba sta si stavila enako
tečaju na višji dekliški šoli hvalevredno nalogo, izobraževati slo
venske mladenke v dobre moči, tako v trgovskih kakor tudi v
odvetniških in notarskih pisarnah ter v drugih privatnih, zlasti
denarnih zavodih.
Za naše razmere imamo tedaj trgovskih učnih zavodov dovolj
in se le čudimo, da moreta poleg imenovanih, strogo slovenskih^
prospevati tudi še dva nemška podobna zavoda.
Kot praktični trgovci se moramo vprašati: Ali odgovarjajo
zgoraj navedeni trgovski tečaji praktični trgovski zahtevi ali ne?
Odgovoriti moramo, žal, odkritosrčno : Ne v polni meri ! Nepobitna
istina je, da je praksa od teorije dokaj različna in vsak, ki
je prišel iz šole v praktično življenje, je bil spočetka neokreten.
Pri absolventinjah naših (ljubljanskih) trgovskih zavodov pa opažamo
bolj nevednost, kakor neokretnost. Kje leži vzrok? Učiteljsko osobje
vrši vestno svojo nalogo in je tudi potrebam zavodov tako teoretično
kakor tudi praktično naobraženo. Veliko vlogo pa igra tu brez
dvomno material gojenk. Jako različna predizobrazba zelo otežkočuje
učne uspehe; opažamo pa tudi, da se posvečajo temu poklicu po
večini one deklice, ki na drugih zavodih niso uspevale. Dalje
moramo odkrito priznati, da se predava veliko preveč teoretičnih
stvari, dočim se praktična stran zelo zanemarja. Vzemimo n. pr.
menično pravo. Je res lepo, ako vedo naše komptoiristke, kaj je
regres, menični proces itd. Vendar, kdaj pridejo v položaj, da to
izrabijo? Boljše je, da se jim na praktičnih vzgledih pokaže, kako
menica nastane, kdo jo mora plačati ob dospetku, kako se indosira
itd. In še nekaj je, ki kaže te zavode v neugodni luči: predobra
klasifikacija. Tukaj moramo pa od učiteljev na vsak način zahtevati
remedure! Nezaslužen dober red je slepilo za gojenko, njene starše
in za bodočega šefa. Usmiljenje tukaj že v interesu gojenke ni na
mestu, ker jo šef lahko takoj odslovi, ako vidi, da njene znanosti
ne odgovarjajo redu.
K sklepu še nekaj ! V enem letu se ne more vzeti dobro
vse tvarine, ki jih zahteva dandanes trgovina od nastavljenca. Že
samo dvostavno knjigovodstvo se mora takorekoč parkrat pozabiti,
predno se dobro zna. Merodajni faktorji naj bi tedaj vpoštevali
naš nasvet, da razširijo sedanje enoletne trgovske učne tečaje v
dveletne in jih preurede po vzorcu dveletnih trgovskih šol. Pri ve
likem številu materiala, ki je zato stroko na razpolago, ne bo
težko dobiti zadostnega števila, ki bi se podvrgel tudi dveletnemu
trgovskemu študiju v lasten prospeh in v korist našega trgovstva!
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Kemična industrija v Avstriji je na jako nizki stopnji.
In vendar so dani vsi predpogoji, da bi se ta moderna panoga
industrije pri nas kar najboljše mogla razvijati. Primerno cene
delavske moči in obilica naravnih (vodnih) sil je na razpolago.
Tudi podjetnega duha in kapitala je dovolj, vendar odvrača sedanji
avstrijski davčni sistem mnogotere podjetnike od poskusa, začeti v
naši državi z novim podjetjem. Znano je, da se postavlja v drugih
državah obdačenje naših delniških družb za vzgled, kako to obda
čenje — ne sme biti in to je tudi vzrok, da se odvračajo tako
domači kakor tuji kapitalisti in da se tudi kemična industrija ne
razvija tako kot bi se lahko. Dandanes se potrebuje vendar veli
kanske množine kemičnih produktov. Opozarjamo le na umetno
gnojenje. Tudi v tem oziru prednjači Nemčija. Ne le, da je tam
razvito poljedeljstvo tako visoko, da ga še dolgo ne bomo dosegli,
nam daje tudi način obdelavanja in gnojenja mnogo misliti. Umetna
gnojila se vporabljajo že v zadnji vasi in naravno je, da morajo
biti potem tudi pridelki prav dobri, ako se jim dovaža v obliki ke
mičnih produktov primerna hrana. Zato pa tudi nemške tvrdke ne
zadoščajo več potrebi in se mora obračati Nemčija v tem oziru na
Norveško.
Kako bi se tedaj, osobito v naših deželah, izplačala taka
industrija ! Odjemalcev bi imeli dovolj doma, saj prospeh takih
podjetij gre roko v roki s povzdigo našega poljedelskega stanu.
Ker se za ta stan jako mnogo stori in se vedno bolj uvideva vporaba modernih sredstev, bi označena panoga industrije prav gotovo
prospevala.
Končno naj še omenimo, kako se uvideva pomen te indu
strije v Nemčiji. L. 1910 so ustanovili v ta namen 12 novih del
niških družb s kapitalom 11 */2 mil. mark in 222 družb z omejeno
zavezo s kapitalom 22 */2 mil. mark. Razentega je zvišalo 17 dein,
družb delniški kapital za 9 */a milj. mark in 49 družb z o. z. za
5 milj. mark. Gotovo jako lep napredek, ki naj da misliti tudi našim
merodajnim krogom !
*
Podpirajmo domačo obrt in industrijo ! V naslednjih
vrsticah hočemo navesti trik angleškega časopisja, ki je imel za
posledico, da so storili angleški trgovci mnogo v povzdigo svojega
ugleda. Lepega dne je izšla v najbolj razširjenih angleških listih
notica, da je hodila po Londonu žena od prodajalne do prodajalne,
hoteč si nakupiti samo angleške izdelke. Zaman je bil njen trud,
domov je prinesla le francoske in nemške fabrikate. Razume se, da
ta notica ne odgovarja istini, vendar je imela ta uspeh, da se je
vzbudil angleški patriotizem z novo silo. Liga angleških tovarnarjev
je z veseljem pozdravila misel, v širših masah vzbuditi zanimanje
zgolj za domače produkte (in najbrže je tudi sama lansirala ome
njeno notico) in zasnovala je ves načrt, kako se otresti tujega trga.
Od 27. t. m. dalje se bo vršil v Londonu „vseangleški nakupovalni
teden“, kjer bodo prodajali angleški trgovci samo angleško blago;
le na izrecno zahtevo se bo dobivalo tudi inozemske produkte. V
izložbah velikih trgovin bodo izstavljeni izdelki angleških tvrdk in
bo vsakemu predmetu pridejan tudi naslov in bivališče producenta.
Razume se, da podpira tudi časopisje z vnemo to akcijo. Vsak
udeleženec te akcije pa bo dobil od lige razentega znak, ki ga bo
razobesil v izložbi in s tem opozarjal občinstvo, da se dobiva pri
njem pristno domače blago. Tako vedo ceniti pomen domače obrti
in industrije — Angleži, upamo, da tudi mi ne bomo zaostajali
za njimi!
*

Banke in bančne bilance za 1. 1910. Skoro vse avstrijske
banke so že predložile svoje bilance za 1. 1910 in lahko rečemo,
da je bilo pretečeno leto „bančno leto“ in so imele banke tako lepe
ysote dobička kot že dolga leta ne. Povsod se vidi veliko razšir
jenje tekočih poslov, tako da je bilo potrebno pri mnogoterih bankah
razširjenje lastne osnovne glavnice. Ker je naložen ta kapital veči
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noma v reportu, bo kmalu prost in razpoložljiv denar se bo lahko
porabil za ustanovljenja in povečanja industrijskih podjetij, kar bo
seveda zopet bankam v prid. Znano je, da so udeležene banke v
veliki meri pri industriji, vendar koliko denarja je v industriji in
vestiranega, se ne razvidi natanko iz letnih bilanc. Ker pa je to
spoznanje velikega pomena za delničarja, začela se je v strokovnem
časopisju akcija, naj se bilance bolj detajlirajo in naj se objavlja
bilanca vsaj vsaka dva meseca. V Nemčiji je to že v navadi in
tudi zemljiški kreditni zavod razglaša zdaj vsak mesec pregled
svojega delovanja, ne da bi to izrabljala konkurenca. Posnemajmo
morda tudi tukaj Nemčijo - škodovati nam ne more!
*
Kava zavzema danes v trgovini prav važno mesto, kajti
kupuje jo vsak, premožen in nepremožen človek. Kava se je tako
udomačila, da jo najdeš na vsaki mizi zjutraj in popoldne, marsikje
tudi po kosilu. S kavo pa je neločljivo združena kavina primes,
ali cikorija. Danes skoro nikdo več ne pripravlja kave brez kavne
primesi. Za kavno primes imamo zdaj v Ljubljani domačo Kolinsko
tovarno, akcijsko trgovsko podjetje, ki izdeluje prav izborno, po
vsem Slovenskem priljubljeno Kolinsko kavno primes. Ta edina
domača cikorija se mora razširiti tudi po tistih rodbinah, kamor
doslej še ni prodrla. Razširjati našo domačo Kolinsko kavno primes
je v prvi vrsti dolžnost naših zavednih trgovcev, ki imajo v to
največ prilike, ker vsak dan prihajajo v direktne stike s svojimi
odjemalci. Na delo torej !
*

Kongres delniških družb. Zveza avstrijskih industrijcev
priredi prihodnjo nedeljo kongres delniških družb, da obvesti jav
nost o neodložljivi potrebi po reformiranju obdačenja delniških
družb in da pojasni prakso obdavčevanja teh. Povabljena bo vlada
in državni poslanci, da se jim bo pojasnilo, da se z dosedanjim
nalaganjem davkov le ovira vspešni razvoj avstrijske industrije,
kateri se misli z novimi davki na tantieme še bolj škodovati.
*
Izvoz lesa v Indijo. Za nas Slovence je največje važnosti
izvoz lesa, akoravno nastopamo tudi z drugimi predmeti kot eksporterji. Posebno deželni pridelki slovijo kot jako dobri. Žal pa,
da naš kmetovalec hoče predrago prodati svoje pridelke in zategadelj
so nas potisnili v ozadje in so si priborili drugi prednost. Res je,
da letošnja slaba letina tudi ni koristila naši moči ali kar se je
pridelalo, to se drži jako drago. Galicija ponuja po jako skromnih
cenah svoje pridelke. Naši kmetovalci in trgovci bi se morali bolj
ozirati na tržne in dnevne cene.
Opozoriti kočemo slovenske interesente na izvoz lesa v Indijo.
Avstro-Ogrska zavzema med eksportnimi državami jako važno mesto
in ker gre iz slovenskih pokrajin mnogo lesa v tujino in zategadelj
bode vsakega zanimalo izvedeti, koliko eksportira v Indijo ena ali
druga država lesa. Deske iz Avstro-Ogrske z uspehom konkurirajo
z domačim izdelkom celo v notranjščini Indije, akoravno indijske
železnice ne prevažajo poceni blaga.
Leta 1907/08 in leta 1908/09 So eksportirale v Indijo evropske
države lesa:
1907/08
1908/09
Angleška (brez kolonij) za K 394.800 K 570.600
294.080
Avstro-Ogrska
367.580
»
Norveška
284.280
308.320
82.680
Švedska
56.000
Nemčija
137.040
17.500
»
Rusija
570
1.650
Belgija
520
7.620
Skupni eksport Evrope
K 1,193.970 K 1,329.270
Od tega uvoza je šlo via Bombay 37 odstotkov, via Kalkutta
25 odstotkov, via Madras okoli 18 odstotkov, via Karachi približno
11 odstotkov in via Rangoon približno 9 odstotkov.
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stroji 62'8 (+ 49). Manj pa se je izvozilo : premoga in koksa 29’3
(— 3-2), mineralnega olja 6'6 (— 15) in bombaževine za 2277
(— 2L3) mil. kron.
*
Avstro-ogrska banka 1. 1910. Iz poročila za občni zbor
tega zavoda posnamemo sledeče: Dne 31. decembra 1910. 1. je
imela banka razen oddelkov za centralno vodstvo na Dunaju : oba
glavna zavoda na Dunaju in v Budimpešti, dalje 46 filialk in 83
zastopstev v tostranski polovici naše monarhije in 33 filialk ter
105 zastopstev v deželah ogrske krone; skupaj 82 bančnih zavodov
in 188 zastopstev.
Skupne operacije banke so znašale 12.713,246.622
(-(- 1.036,295.731) kron. V gotovem denarju se je prejelo
64.094,492.996, izdalo 64.505,623.454 kron. Blagajniški virement
znaša tedaj 128.600,116.451 (+ 12.640,830.583) kron.
Kovinski zaklad banke (zlasti kronske veljave, nekovano
zlato, inozemski in trgovski novci, v zlatu plačljive menice na
zunanje trge, tekoči srebrni novci in delni drobiž) je znašal
1.669,168.019 (— 43,850.575) kron. Papirnatega denarja je bilo v
prometu 2.375,938.120 (-(- 187/97.600) kron, v zalogi je bilo
542.899 menic, varantov in vrednostnih papirjev v vrednosti
889,087.778 (-j- 201,303.383) kron. Od teh menic, varantov in
efektov odpade na Dunaj 34.410 kosov v vrednosti 94,379.033 K,
na avstrijske podružnice 147.220 „
„
„
230,105.725 „
„ ogrske
„
280.863 „
,
„
350,707.323 „
” Budimpešto . . .
75.664 „
„
„
206,604.582 „
in na podružnice v BosniHercegovini. . . .
4.752 „
„
„
7,291112 „.
Stanje lombardnih posojil 148,908.100 kron (-(- 59,044.900),
žiro-prometa pa 193,832.267 K. Ves ta promet je dosegel lepo
vsoto 82.304,969.784 (-j- 7.078,046.160) K. Računoimetnikov je bilo
5610 proti 5501 1. 1909.
Depozitov je bilo 208.623 f-|- 3921) v nominalni vrednosti
2.249.044.089 (-(- 33,300.557) K. Zastavnih bančnih pisem je krožilo
za 293,054.600 (— 539.200) K. Rezervni zaklad je znašal 23,530.509 K,
vrednost poslopij in zemljišč 31,682.515 K, fundus instructus je
bil vreden 2,335.299 KLetni dobiček je znašal 21,143.444 K 28 h, ki se je razdelil
na delničarje (8,400.000 K), rezervni zaklad (1,274.344 K), penzijski
zaklad 254.869 K. Od ostanka pristoja zopet delničarjem 2’/,,, t. j.
4,200.000 K, enaka zneska pa tudi obema državnima polovicama.
Dividenda znaša za delnico 90'30 K ali 6'45'’/„. Državna uprava
pa dobi razen zgornjega zneska še 1,876.154 K in na davku za
prekoračenje notnega kontingenta 2,793.701 K.
Koncem 1. 1910 je bilo vseh uradnikov 1037 (-(- 14), 410
slug, 284 delavcev in 173 (-j- 45) ženskih močij.
*
Avstrijsko morsko ribarstvo leta 1909/10. Tudi ribarstvo
je jako važna industrijska stroka naše države, o čigar obsegu in
razvoju marsikdo niti pojma nima. Zato priobčujemo v naslednjem
oficielne date o našem pomorskem ribarstvu v letu 1909/10, ki
kaže lep napredek proti prejšnjemu letu. Vlovilo se je 48,526.181
kosov proti 32,197.201 leta 1908/09, v teži 13,092.012 kg proti
12,962.375 kg. Skupna vrednost nalovljenih rib je znašala
9,741.174 K proti 9,141.960 K v prejšnjem letu, torej se je zvišala
za 599.214 K. Ti podatki kažejo obseg našega ribolovstva na
morju, čigar obsežnost je v neobmorskih deželah mnogokrat po
polnoma neznana. Najvažnejše morske ribe, oziroma največ je
prišlo rib v promet naslednje vrste in sicer sardel v teži
5,269.207 kg v vrednosti 2,405.081 K ter makrel (scombri)
1,644.698 kg v vrednosti 1,117.198 kron. — Pri ribolovu se je
vdeleževalo 16.351 (v prejšnjem letu 15.662) domačih ribičev s
4837 (proti 4620 v letu 1908/09) čolni ; vrednost čolnov se je
vzela z 1,852.400 K, vrednost mrež in drugega orodja s 3,316.222 K,
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da je torej čez 5 milijonov kron investiranih v tej produkciji.
Tudi industrija za konserviranje rib je bila zelo plodovita. Izdelala
je 7,366.532 škatelj v olju vležanih sardel, od teh 3’5 miljona
na Primorskem in 3’8 miljona v Dalmaciji, 4600 škatelj v olju
konserviranih tonin itd. Vrednost je znašala 5,797.574 K, od teh
2,750.063 K v Istriji in 3,047.511 K v Dalmaciji.

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Izjava celjskih slov. trgovcev in obrtnikov. Pred približno
20 leti se je začelo v Celju takozvano obrtno gibanje, ki je stremilo
za tem, pridobiti v Celju kar največ mogoče slovenskih trgovcev
in obrtnikov, da se osamosvojimo v gospodarskem oziru popolnoma
od naših nasprotnikov Nemcev.
Uspehi tega gibanja so danes brez dvoma vidni, kajti pred
20 leti sta bila v Celju samo 2 slovenska trgovca in 3 obrtniki,
dočim jih je danes vseh skupaj gotovo že nad 50.
Da bi nadaljni razvoj tega gibanja ne bil oviran vsled med
časom nastalih političnih razmer in da še z velikimi žrtvami in
trudom v teku 20 let zgrajene stavbe zopet ne podre, so sklenili
narodni trgovci in obrtniki v Celju sledečo izjavo:
„Z ozirom na to, da se je v zadnjem času po raznih časnikih
vmešavalo v politično prepire tudi nekatere narodne trgovce in
obrtnike, kakor da se ti zavzemajo bolj za to ali ono politično stranko,
izjavljamo vsi narodni trgovci in obrtniki v zmislu sklepa, storjenega
na skupnem shodu dne 5. svečana t. L, da se zavedamo, da bi
bilo naše vmešavanje v politični boj te ali one stranke v prvi vrsti
le v kvar in škodo trgovstvu in obrtništvu samemu, s tem v kvar
splošnemu narodnemu življu v Celju in da se z ozirom na to ne
vmešavamo v nobeno medsebojno narodno politiko, marveč ostanemo
kakor smo bili zavedni narodnjaki, podpiramo vsa narodna društva
in podjetja brez razlike ter pričakujemo, da izostanejo vsa neopra
vičena tozadevna predbacivanja ter da nas podpirajo vsi narodnjaki
brez razlike, ne samo v korist nas samih, temveč tudi v korist
splošnega narodnega in gospodarskega napredka, posebno v že
tako prononsiranem mestu Celju.“
*
Plesni venček se je vršil v nedeljo, 5. februarja 1.1. v veliki
dvorani Narodnega doma v Celju. Narodna godba je pod osebnim
vodstvom g. Seiferta neumorno in eksaktno svirala, kar je pripo
moglo do prav prijetne in neprisiljene zabave.
Dasi je bil obisk od strani zunanjih trgovcev slabejši kot
se je pričakovalo, je bilo društvo z udeležbo zadovoljno.
*
Opomin. Vljudno prosimo vse tiste cenj. gg. člane, ki so
še s članarino na dolgu, da jo poravnajo. To pot pošljemo še vsem
članom „Vestnik“, v bodoče bi ga pa morali ustaviti tistim, ki že
dlje časa ne plačajo članarine.

Društvo slovenskih trgovskih potnikov.
Kolinska tovarna za kavino primes v Ljubljani je pristopila
kot prvi ustanovni član k društvu slov. trgovskih potnikov v
Ljubljani z zneskom K 200.
S tem je slavna Kolinska tovarna pokazala, kako dobro zna
ceniti slov. trgovske potnike kot merodajne faktorje v trgovstvu.
Vsem našim članom, kakor sploh vsakemu slovenskemu trgovskemu
potniku pa naj bo to v bodrilo, da povsod kar najtopleje priproroča
izdelke iz edino slovanskega podjetja za kavino primes.
Društvo slov. trgovskih potnikov se nadeja, da se bodo še
druge tvrdke radovoljno odzvale k pristopu kot ustanovni člani, kar
bodo trgovski potniki vedeli na potovanju vedno zelo ceniti.
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Provizijska zastopnika se iščeta in sicer eden manufakturne,
drugi pa galanterijske stroke. Natančneje se izve v pisarni gori
omenjenega društva. Nečlani morajo priložiti znamko za odgovor.

Društvene vesti.
Konstituiranje odbora. Odbor našega društva se je v seji
dne 19. februarja 1911, kateri je predsedoval društveni predsednik
g. ces. svetnik Ivan Murnik, naslednje konstituiral: za tajnika je
bil izvoljen g. Fran Golob, za njegovega namestnika pa g. Josip
Tičar; za blagajnika g. Hanuš Kr of ta, za njegovega namestnika
g. Ljudevit Vašič; za gospodarja g. Ivan Volk in za knjižničarja
g. Konrad Lisa c. Dalje se je v tej seji vršila tudi volitev v ku
ratorij podpornega zaklada in v odseke, ter so bili izvoljeni sledeči
gospodje: a) V kuratorij podpornega zaklada: Ivan Kostevc,
Fran Kovač, Fran Petan, Andrej Šarabon in Veličan Volk;
b) v gospodarski odsek: Josip Derčar, Ivan Jelačin st.. Avg.
Jurjevec, Ivan Mejač, Hanuš Krofta, ces. svetnik Murnik,
Andrej Šarabon in Josip Šelovin; c) v pevski odsek: Josip
Derčar, Ignac Novak, Anton Pintar, Zorko Pr el o vec in
Veličan Volk; d) v posredovalni odsek : Fr. Kovač, Iv. Mejač,
Ivan Samec, Josip Tičar in Ivan Volk; e) v redakcijski odsek :
Fran Golob, dr. Rudolf Marn, Ivan Volk in dr. Fran Windi
scher; 7) v učni odsek: Konrad Lisac, dr. Viktor Murnik,
Avgust Tosti, Ivan Vole in dr. Fran Windischer; g) v ve
selični odsek: Pavel Fabiani, Fran Hodko, Ivan Jelačin,
Ivan Jelačin ml., Ivan Kostevc, Fran Kovač, Hanuš Krofta,
Ignac Novak, Viktor Rus in Ljudevit Vašič.
*
Volitve v obrtno sodišče. Dne 19. in 21. t. m. se vrše
volitve v obrtno sodišče od 10—12 ure dopoldne v mali dvorani
tukajšnega „Mestnega doma". Volilo se bode na ta način, da se
bodo osebno oddale glasovnice, ki jih bode v kratkem dostavil
volilnim opravičencem mestni magistrat. Slovensko trgovsko društvo
„Merkur" je sporazumno s tukajšnjim gremijem trgovcev, postavilo
za te volitve sledeče kandidate :
Za delojemalce, ki volijo 19. t. m. 2 prisednika obrtnega
sodišča: gg. Karol Čeč, upravitelj tiskarne in posestnik, Ljubljana,
Kopitarjeve ulice 6, Milan Drachsler, bančni uradnik, Ljubljana,
Stritarjeve ul. 2; 2 namestnika obrtnega sodišča: gg. Leon Franke,
knjigovodja, Ljubljana, Knaflova ulica 3, Jernej Še r jak, trgovski
poslovodja, Ljubljana, Mestni trg 26; 2 prisednika vzklicnega so
dišča: gg. Robert Goli, prokurist, Ljubljana, Mestni trg 10, Hinko
Kavčič, trg. poslovodja, Ljubljana, Breg 20.
Za delodajalce, ki volijo 21. t. m. 2 prisednika obrtnega
sodišča: gg. Franc Bonač, tovarnar, Ljubljana, Čopove ulice 6,
Andrej Pukl, ravnatelj „Kolinske tovarne", Ljubljana, Sv. Martina
cesta 30; 2 namestnika obrtnega sodišča: gg. Janko Češnik,
trgovec, Ljubljana, Lingarjeve ulice 1, Dragotin Hribar, tovarnar,
Ljubljana, Zaloška cesta 14; 2 prisednika vzklicnega sodišča: gg.
Luka Jelenec, učitelj in predsednik zveze jugoslovanskih učitelj
skih društev, Ljubljana, Frančiškanske ulice 10, Alojzij Vodnik,
kamnosek, Ljubljana, Kolodvorske ulice 32.
Prosimo, da se vsi volitev udeležite in vpišite v glasovnice
zgoraj navedene gospode.
*
Trgovski dom. Dne 27. januarja je nabral g. Jos. Murnik
ob priliki godovanja članov, gospoda Ivana Volka in Fran Slivarja
znesek 20 K in 10. februarja t. L gospod Josip Derčar v veseli
družbi 16 K za Trgovski dom. Gospodom darovateljem izrekamo
najiskrenejšo zahvalo. Hkratu apelujemo na društvenike in prija
telje našega društva, da se ob enakih prilikah spominjajo zaklada
za „Trgovski dom".
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Opozarjamo gg. člane, da nam je prijavljenih več trgovin,
ki so naprodaj oziroma se dajo v najem in sicer v Ljubljani, Ko
čevju, Poljčanah, Železnikih in Gorici. Nadalje se išče za povečanje
neke trgovine trgovski družabnik (kompanjon). Interesentje naj se
blagovolijo obrniti za natančnejše podatke na naše društvo.
*
Podružnica v Kranju. Na občnem zboru dne 16. februarja
t. L je bil izvoljen naslednji odbor: preds. g. Fran Crobath st.,
trgovec; podpreds. g. Iv Valenčič, tajnik; tajnik g. Jos. Cvar,
knjigovodja; blagajnik g. Anton Adamič, trgovec; odborniki gg.:
Jakob Lah, trg. sotrudnik, Josip Logar, trgovec, Ant. Puntar,
trg. sotrudnik, Janko Sajovic, trgovec; namestniki gg.: Edvard
Dolenz, trgovec, Mirko Feldin, trg. sotrudnik, Mijo Petek,
trg. sotrudnik; pregled, računov gg.: Anton Misi e j, trg. sotrudnik,
Anton Šinkovec ml., trgovec. Vsi v Kranju.
*
Etabliranje. Večletna člana našega društva gospoda Franc
Jesih in Ernst Windischer sta otvorila v Ljubljani manufak
turno trgovino. Nadalje sta otvorila naša člana gospoda Iv. Kmet
in Fran Slivar v Ljubljani trgovino z deželnimi pridelki. Vrlim
članom želimo obilo sreče!
Društvena knjižnica. Gg. člane opozarjamo, da se knjige
izsposojujejo vsak dan med uradnimi urami in sicer od 9—12, od
2—5 in od Va9—V2IO ure zvečer ter jih vabimo, da se naše ob
širne knjižnice v kar največjem številu poslužujejo.
*
Članarina in naročnina. Pravkar smo razposlali vnanjim
članom in naročnikom, ki za tekoče leto še niso plačali članarine
oziroma naročnine, pozive za plačilo. Radi reda in prihranitve
stroškov za opomine prosimo vse, ki so pozive prejeli, da se jim
čimprej odzovejo.
Čeke so poslali. F. Češnovar, Ljubljana; Milko Feldin,
Kranj; Slavoj Jenko, Podgrad; Josip Kodrič, Sv. Križ; Peter
Kostič, Celje; Iv. Kranjc, Borovnica; Leskovic & Meden,
Ljubljana; P. Majdič, Jarše ; Friderik Skušek, Metlika. Hvala!
*
Priporočilo. P. n. trgovce opozarjamo na nove inserate v
našem listu ter jih prosimo, da se pri naročilih vedno ozirajo v
prvi vrsti na oglase v našem glasilu. Kdor nas podpira, ga tudi Vi
podpirajte! Svoji k svojim!
*
Izkaz društvene posredovalnice. Sprejme se: 1 knji
govodja, 1 korespondent, 1 kontorist, 2 potnika, 2 skladiščnika,
4 pomočniki mešane stroke, 1 pomočnik manuf. stroke, 2 pomočnika
galanterijske stroke, 1 kontoristinja, 10 prodajalk in 7 učencev.
Službe iščejo: 2 knjigovodja, 2 korespondenta, 3 kontoristi,
4 poslovodji, 3 potniki, 4 skladiščniki, 26 pomočnikov meš. stroke,
10 pomočnikov železninske stroke, 8 pomočnikov manufakt. stroke,
14 pomočnikov špecerijske stroke, 4 pomočniki modne in galante
rijske stroke, 8 kontoristinj, 9 blagajničark, 13 prodajalk, 5 učencev
in 3 učenke. Posredovalnica posluje za delodajalce in člane društva
brezplačno, za druge pa proti majhni odškodnini.

Trgovsko bolniško in podporno
društvo v Ljubljani.
Seja dne 21. februarja 1.1.
I. V društvo se je sprejelo 9 članov.
II. Obolenje je naznanilo 33 članov, med temi je bil sprejet en
član v Leonišče in en član v bolnico v Gradcu.
III. Bolniških stroškov se je izplačalo 12 članom v znesku
K 1326-85.
IV. Dopisov se je rešilo 58.

TRGOVSKI VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega društva
v Celju*4, in „Slov. trgovskega in obrtnega društva v Mariboru**.
V Ljubljani, dne 15. aprila 1911.

Letnik VIII.

Pridobitne in gospodarske zadruge.
Spisal Val. Žun.

Zadružništvo se je v zadnjih desetletjih tako
razvilo in postalo tako pomembno v našem gospodarskem
življenju, da je neobhodno potrebno, da se ž njim
natančneje seznanijo tudi širji sloji. Saj danes že skoro
vsaka gospodarska oseba na ta ali oni način prihaja
v dotiko z zadružništvom, bodisi da je sama ud kake
zadruge, bodisi da je dobaviteljica ali odjemalka kake
zadruge. Kako naravnost usodnega pomena lahko po
stane nepoznanje postavnih določb o zadružništvu, nam
pričajo nekateri pojavi v zadnjem času na Slovenskem.
Posebno pa se je treba trgovcem seznaniti natančneje
z raznimi zakonskimi določbami o zadružništvu, saj
so večinoma vzete iz trgovinskega zakonika in ravno
trgovci pridejo pri svojem poslovanju skoro pri vsakem
koraku z zadrugami v dotiko.
Zato upam, da ustrežem cenjenim bralcem „Trgov
skega Vestnika“, ako v nastopnih člankih pojasnim
glavne določbe zadružnega zakona v zvezi z določbami
drugih zakonov in naredb, ki se nanašajo na zadružni
zakon ter pri tem obenem razložim pomen zadružništva
v gospodarskem življenju, zraven pa tudi pokažem na
nevarnosti, katerim so izpostavljeni zadružniki, ako se
zadruge snujejo ali upravljajo lahkomiselno ter bolj s
čuvstvom nego z razumom in treznim preudarkom.
*
*
*
Res je sicer, da pri posameznem podjetju
posameznik dobi ves dobiček od svojega podjetja, da
pri takem podjetju odločuje le njegova volja, da ni
vezan na nobeno stran, temveč se lahko prosto giblje,
kakor misli, da bo najbolje zastopal svojo korist. Tudi
je posameznemu podjetniku dana najbolj prilika, da
razvije vse svoje sposobnosti. Toda moči posameznikov
so omejene, istotako sredstva njihova. Zato vedno bolj
prodira spoznanje, da je moč v zedinjenju, da to,
česar posameznik sploh ne more storiti ali česar se
ne more poprijeti, ne da bi pri tem riskiral svoje pre
moženje, more doseči družba ali združitev glav
nice in dela ali spojenje obojega skupaj.
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Kake družbe ali združitve s pravicami in dolžnostmi
posameznih podjetb smejo obstojati, to določujejo
pravne naredbe posameznih držav. Tako pozna naš
„trgovinski zakonik“ štiri vrste takih družb in sicer
javno, komanditno, delniško in tiho družbo.
Poleg tega imamo še družbe z omejeno zavezo
ter pridobitne in gospodarske zadruge, ki
istotako obstoje na temelju asociacije, za katere so se
pa izdali posebni zakoni.
Naša naloga je opisati le poslednje imenovane
zadruge.
I.
Kaj so pravzaprav pridobitne in gospodarske
zadruge? Na to nam odgovarja naš zadružni zakon z
dne 9. aprila 1873, st. 70 drž. zak.*), čigar prva točka
se glasi:
Določbe tega zakona se morajo uporabljati pri
društvih z nezaključenim številom udov, ki
imajo namen pospeševati pridobitek ali
gospodarstvo svojih udov s skupnim po
slovnim obratom ali podel j evanjem kredita,
kakor pri posojilnih in kreditnih društvih,
sirovinskih in skladiščnih društvih, produ
ktivnih zadrugah, konzumnih društvih,
stanovanjskih zadrugah in pod.
Pridobitne in gospodarske zadruge so torej društva
in kot taka pravne osebe, ki imajo pravice in dolžnosti,
čeprav niso fizične osebe. One morejo zlasti tožiti in
tožene biti. Število udov pri njih ni omejeno. V tem
se zlasti razlikujejo od delniških družb, pri katerih se
ne more števila delnic izpremeniti brez premembe
društvenih pravil, za kar je pa treba posebnega oblast*) Poleg tega zakona so za zadružništvo važni zlasti še:
ministrski ukaz z dne 14. maja 1873, št. 71 drž. zak. ki določuje
kako se napravlja in vodi trgovinski register, zakoni z dne 21.
maja 1873, št. 87 drž. zak., z dne 27. decembra 1880, št. 1 in 24
drž. zak. iz 1. 1881 glede pristojbinskih olajšav in posebno zakon
z dne 25. oktobra 1896 št. 220 drž. zak., to je splošni zakon o
osebnih davkih, ki v II. poglavju obsega tudi določbe o obdačenju
pridobitnih in gospodarskih zadrug ozir. o raznih olajšavah, ki
veljajo za zadruge.

4
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venega dovoljenja, dočim pri zadrugah lahko pristopajo
vedno novi udje z osnovnimi vlogami ali deleži.
Zadruge morajo imeti namen, pospeševati pridobitek in gospodarstvo svojih udov. Po točki 88 omenjenega
zadružnega zakona se udeleženi zadružniki kaznujejo
z globo do 600 K, ako zadruga raztegne svoje delovanje
ali svoje razprave na druge predmete, kakor so omenjeni
v poprej imenovani prvi točki. Politika torej ne
spada v zadružno delovanje, tudi pospeševanje du
ševnih interesov ne sme biti glavni namen pridobitnih
in gospodarskih zadrug. Te zadruge morajo pospeševati
gospodarstvo svojih udov, zato dobrodelna
društva ne spadajo semkaj.
Pridobitek in gospodarstvo se more pospeševati
na razne načine in z različnimi sredstvi in nameni;
po tem tudi razlikujemo več vrst pridobitnih in gospo
darskih zadrug. Najnavadnejše omenja zakon sam.
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v društvu je v obče brezplačno, dovoljuje se le kaka
nagrada blagajniku i. t. d.
II. Sirovinska in skladiščna društva.
Prva imajo namen nakupovati na skupni račun na
debelo sirovine, orodje in posode, ki so potrebne za
kak obrt in to na drobno prodajati udom proti gotovini.
Skladiščna društva pa imajo namen na pripravnih
prostorih napravljati skladišča, v katerih se razstavlja
in prodaja blago društvenih udov.
Produktivne zadruge obstoje v tem, da se
združuje delo in glavnica zadružnikov na ta način, da
se skupno izdeluje blago in skupno spravlja v denar.
Konsumna društva imajo namen svojim udom
preskrbljevati dobro blago po nizkih cenah in sicer
tako, da sama kupujejo na debelo in prodajajo na
drobno svojim udom.
Namen stanovanjskih zadrug pa je, pre
skrbovati svojim udom ali cena stanovanja v zadružnih
I. Posojilna in kreditna društva imajo
hišah ali jim pa zidati in v last izročevati male hiše
namen zboljšati gmotne razmere svojih udov s tem,
za stanovanje.
da jim dajo potrebna denarna sredstva za gospodarstvo
O vseh teh vrstah zadrug bomo v teku svoje
kot posojila. Da si dobe za posojila potrebne glavnice,
razprave še obširneje govorili.
sprejemajo (tudi od neudov) hranilne vloge, razen tega
Za zadružne ude najvažnejša je druga točka za
pa tudi same uporabljajo kredit, ki se jim dovoljuje
kona iz 1. 1873, ki se doslovno glasi:
na podlagi omejenega ali neomejenega jamstva za
Pridobitne in gospodarske zadruge se
družnikov.
morejo ustanoviti ali z neomejenim ali z
1
Sredstva posojilnih in kreditnih društev so torej omejenim jamstvom svojih udov.
podobno kakor pri delniških družbah 1. lastno premo
V prvem primeru jamči vsak zadružnik
ženje in 2. tuje glavnice, kakor hranilne vloge, za obveznosti zadruge solidarno z vsem
izposojila in podpore. Lastno premoženje posojilnih in svojim premožen j e m, v drugem primeru le
kreditnih društev obstoji kakor navadno pri pridobitnih do določenega, v naprej ugotovljenega
in gospodarskih zadrugah sploh, iz dveh delov in sicer zneska.
izvplačiludovinizrezervnegazaklada. Deleži
O tem jamstvu zadružnikov za sedaj le omenjamo,
so vplačila udov v upravno glavnico zadruge. Zadružna da je osebno, subsidiarno (t. j. v drugi vrsti,
pravila morajo natančno določiti, koliko naj znaša še-le po zadrugi, za izpadek, ki ga trpi upnik, ako
delež, ki ga mora vsak plačati, kdor hoče postati dru zadruga ne more plačati) in solidarno (t. j. skupno
štveni ud. Rezervni zaklad se pa zbira po navadi iz z zadrugo) za zadružne dolgove.
pristopnin, to je zneskov, ki jih morajo na novo vstopivši
Vsaka zadruga, ki se ima ustanoviti, si mora
udje še posebej plačati poleg deležev in pa iz čistega nadeti kako tvrdko ali firmo. Tvrdka se mora na
dobička, kolikor se ga po društvenih pravilih in sklepu našati na predmet, s katerim se bavi zadruga, ne pa
zadružnikov določi v ta namen.
na osebe, ki so udje zadruge; ona mora biti torej
Razlikujemo dva zistema posojilnih in kreditnih stvarna tvrdka. Poleg tega mora imeti vsaka zadruga
društev, ki se imenujeta po ustanoviteljih dveh vrst pridevek „registrirana (vpisana) zadruga z omejeno
zadrug in sicer zistem Raiffeisen ter zistem S c h ulze - zavezo (z omejenim jamstvom)“ ali „registrirana za
Delitsch. Po Schulze-Delitschu smejo sodelovati pri
druga z neomejeno zavezo (z neomejenim jamstvom)“.
zadrugah vsi stanovi, dovoljuje se le kratek kredit, Vsaka nova tvrdka se mora jasno razločevati od tvrdk
število deležev naj bo kolikor možno veliko, naj se registriranih zadrug, ki že obstoje v tistem kraju ali
izplačuje dividenda in nastavljajo naj se plačani uradniki. tisti občini.
Po Raiffeisnu pa obstoje kreditne zadruge le za kmete
Primeri: zadruga združenih čevljarjev v Ljubljani,
in sicer naj se delovanje omeji le na kak manjši okraj r. z. z om. zav., hranilno in posojilno društvo društva
(na eno ali več sosednih občin), dajo se daljši krediti, železničnih uradnikov v Trstu, r. z. z om. zav., žrebporoštvo zadrug je neomejeno, (o teh pojmih bomo ljarska in železo-obrtna zadruga v Kropi, r. z. z om.
govorili pozneje), poslovni prebitki se pridevljejo rezer zav., kmečka hranilnica in posojilnica v Begunjah,
vnemu zakladu, na menice se ne posojuje, delovanje r. z. z neom. zav. i. t. d.
(Dalje.)

!
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Praktiška geologija.
Spisal dr. K. Hinterlechner.
(Dalje.)

Kakor smo že omenili, se dela šota ali ropa
dandanes po barjih i. t. d. pred našimi očmi; torej na
zemski površini, oziroma prav plitvo pod njo.
Rjavi premog se nahaja v terciarni for
maciji. To so tvorbe razmeroma zelo mlade periode,
kajti pretežni del vseh drugih sedimentov je starejši
od nje. Ker ni dostajalo časa, se ni nabralo po ter
ciarni periodi nikjer več posebno veliko (še mlajših)
tvorb. Iz tega sledi, da se nahaja rjavi premog le prav
redko v večji globočini zemske skorje. Navadno leži
razmeroma pri vrhu, če ne sploh pod nebom.
Tem razmeram je prilagojena tudi narava onih
tvorb, ki se nahajajo v premogovi bližini, kolikor so,
kakor premog sam, terciarne starosti. Imenujemo jih
sohribine (Nebengesteine). Navadno so glinaste,
laporaste ali peščene oziroma prodaste; vsaj
vedno torej še niso strjene.*)
Vse poogljenelo rastje, ki je starejše od terciarne
periode, prištevamo črnemu premogu. Največ ga
je, kakor smo tudi že omenili, v karbonski formaciji
(glej str. 28). Terciarne tvorbe spadajo le izjemoma
med črne premoge. V vseh takih slučajih so pospešili
posebni, geološki procesi njih ogljenitev.
Čim starejša je kaka formacija, tem več bi moralo
biti nanadenih pravzaprav na njej mlajših tvorb. Kra
jevno tudi odgovarjajo faktične razmere tej teoretski
zahtevi. Ker se pa ne nahajajo povsod na zemlji vse
formacije, zato so mestoma večji ali manjši presledki
z ozirom na vso vrsto sedimentov. Naravna posledica
tega pa je, da se nahajajo starejše, poogljenele, rast
linske snovi pod razno debelo, kameneno odejo. Me
stoma je silno debela, a krajevno je vsled omenjenega
vzroka in še zaradi drugih, posebnih razmer tudi nič ni.
Na takih krajih ležč celò starejši premogi pod nebom.
Sohribine črnega premoga so bile prvotno enako
razvite kakor v terciarnih premogiščih ; sčasoma so se
strdile in glinaste oziroma laporaste ali peščene in pro
daste snovi so se izpremenile v trdne skrilavce ali
v peščenjake, odnosno v konglomerate.
Kjer so premogi (rjavi kakor tudi črni) v svoji
prvotni, to se pravi normalni legi, tam tvorijo bolj ali
manj razsežne ploče. Ako jih je več, se vlečejo vzpo
redno med seboj precej na široko. Kadar zmanjka
vmesnih tvorb med dvema srednjima žilama, se ti
združita. Naravno, da smemo obratno tudi reči, da se
ena žila cepi v dve ali včasih tudi v več žil ali pre
mogovih plasti.
Zemska skorja je ponajveč iz tvorb, ki ne leže
več v svoji prvotni ali normalni legi. Čim starejša je
*) Glej opazko pod črto na str. 28. tega letnika.
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kaka hribina, tem večkrat so bile prilike, pri katerih
so izpremenile razne moči njeno lego. To velja tudi
za premoge, ki leže med premaknjenimi plastmi. Vsled
tega ni lega (zlasti starejših premogovih plasti, skoro
nikoli popolnoma normalna, to se pravi vodoravna.
Skoro v vsakem premogišču so premogove plasti več
ali manj v ogromne gube nabrane, ali so pa prelom
ljene in tako premaknjene, da se nahaja vsaj en del
popolnoma na drugem mestu, kakor bi pravzaprav
moral biti. Včasih je tudi ena ali več plasti (žil) po
rinjenih na njen (njih) drugi del. V teh ozirih se me
njavajo razmere tako zelo, da bi nas dovedlo predaleč,
če bi hoteli vse mogoče slučaje podrobno popisati.
Zadevne razmere spadajo med najtežja vprašanja, ki
prihajajo tu v poštev; zato nima s temi lajik itak nikoli
sam opraviti. Tu le še sledeče. Mislimo si plast, ki je,
podobno kakor kak prt, v gube nabrana. Ako jo pre
režemo preko guba, vidimo, da se ponavlja na pre
rezani ploskvi slika črke S večkrat, in to v tej ali oni
legi. Pri tem se drži druga taka kljuka druge. Ako se
ne tolmači v takih slučajih geoloških razmer pravilno,
se zgodi prelahko, da se pri kalkulacijah kolosalno
zmotijo. Mesto z eno žilo je tu mogoče pomotoma
računati z večimi, vsled česar se naračuna mnogo več
premoga, kakor ga je faktično na kakem mestu.
*
*
*
Po nekaterih virih smemo domnevati, da so po
znali premog — in sicer rjavi premog — že v starem
veku. Na Angleškem je dobival premog baje že
predzgodovinski človek; zanesljivi viri poročajo, da
so kopali tam Rimljani. Sicer so pričeli kopati v
Evropi Slovani kot prvi in to pred 11. stoletjem
po Kristu. Mnogo preje nego v Evropi so pričeli rabiti
premog kot kurivo v Aziji, in sicer Kitajci.
Dandanes izsledé premog na dva načina: slu
čajno, ali pa po načrtu, temeljem primernih geoloških
študij.
Včasih najdejo premog pri kopanju vodnjakov,
ali ko prekopljejo zemljo v kak popolnoma drug
namen, nego je dobivanje premoga; na primer ko
dobivajo kako drugo mineralno snov, ali pa tudi slu
čajno v kamenolomih. Kjer leži premog pod nebom,
ga je seveda posebno lahko slučajno najti. — Na ta
način so ga pač našli tudi tedaj, ko še ni bila geo
logija oziroma moderna tehnika na sedanjem višku
svojega razvoja.
Kako izsledujejo premog sistematsko temeljem
geoloških izpoznanj, ne kaže tu podrobno opisavati;
za to je treba preveč teoretskega znanja. Marsikaj se
bode pa dalo posneti iz poznejših podatkov, ki se
bodo tikali posebej slovenske zemlje.
Kjer se izsledi premog, je treba najprej rudoslednih jarkov (Schurfgräben) ali rudoslednih
rovov (Versuchstollen) ali rudoslednega prepuha,
4*
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da določijo kolikor mogočno natančno: 1. debelost
premogove plasti, odnosno kjer jih je več, njih
debelost ter število; 2. vse, kar je mogoče videti za
devno geoloških razmer sploh, kakor so: lega
plasti, narava, razvrstitev in množica sohribin, pogojno vodne razmere i.t.d., 3. je treba
seveda tudi dognati naravo premoga samega, to
se pravi njega kemično sestavo, ker zavisi, kakor
že omenjeno (glej str. 2 in 3.), od tega njegova kurilna
vrednost.
Debelost imenujemo najkrajše razdalje med
podlago premogove žile in med njenim krovom; torej
najkrajšo zvezo obeh sosednjih brezpremoških plasti.
Včasih je v premogovi žili kaj nezgorljive snovi. Tej
določimo istotako debelost, a seveda kot najkrajšo
zvezo obeh sosednjih, premoških plasti. To količino
je treba odšteti od prve, da dobimo pravo debelost
plastovine (Flötzmasse). Debelost je treba na vsak
način vedno nedvoumno določiti. Ako ni mogoče
doseči tega cilja onim potom, ki smo ga ravnokar
navedli, je treba pač primerno razvrščenih vrtov (glej
1. del tega spisa); to tudi za to, da doznamo, kako
daleč se sploh razteza premogova plast pod zemsko
površino. Kadar poznamo debelost in to količino vsaj
v nekih zanesljivih mejah, tedaj se da namreč izračunati
koliko je približno v kakem posebnem slučaju pre
moga pričakovati.
Druga in tretja točka spadata strogo le v delokrog
geologa ali rudniškega inženirja, ker je za to treba
posebnega znanja.
*
*
*
V nastopnem naj pojasnimo nekoliko vprašanje:
Kdaj se rentira dobivati kak premog?
Kratko in za vsak slučaj veljavno ni mogoče
odgovoriti na stavljeno vprašanje. Pri tozadevnih od
ločitvah je treba upoštevati toliko okolnosti in določiti
vpliv tolikih momentov na gospodarski uspeh kakor
morda tedaj, če naj odgovorimo na vprašanje: kakšen
lokal je za trgovino ali za obrt sploh najprikladnejši?
Vsak slučaj se mora posebej spoznati in pri financi
ranju novih podjetij je treba zlasti oprezno postopati,
to vkljub temu, da skuša preprečiti neplodna podjetja
že veljavni rudarski zakon sam, kolikor mogoče. Toda
paragraf je mrtva črka, v podjetjih pa pulzira življenje;
življenje, ki se prilagodi včasih skoro neverjetnim raz
meram, med tem ko ne more napredovati v drugih
slučajih pri vsaj navidezno ugodnih okolnostih, in ki
se ne da že samo zaradi teh momentov — šablonizirati.
Iz spredaj navedenega je razvidno, da so premo
gove sohribine različne narave. Zato je v raznih slučajih
tudi njih trdota različna. Vsled tega pa zavisi vsaj de
loma večji ali manjši gospodarski uspeh od narave
sohribin v vsakem premogišču. — Peščenjaki in kon
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glomerati so vedno trši od raznih skrilavcev; poslednje
imenujejo zato „mehke“ hribine.
Ker se pesek v jamah, kjer dobivajo rjavi premog,
rad ruši, je ta pogojno zelo neprijeten premogov sosed.
Poleg tega je v peščenih in tem podobnih tleh tudi
vedno precej vode, kar škodi pogojno podjetju več
ali manj. So slučaji, v katerih prepreči voda sploh
vsako uspešno delo, ker ga neprimerno podraži.
Neka posebna vrsta skrilavcev je zato zanimiva,
ker gori v ognju podobno kakor premog. Imenujemo
jo zgorljivi skrilavec (Brandschiefer). Pepela je
po tem mnogo več nego po kakršnem koli premogu.
Vsled tega razvija seveda tudi mnogo manj gorkote
kakor pravi premog. Ker je njega kurilna vrednost
zato manjša, je samo po sebi razumljivo, da tudi ne
dosega njegova tržna vrednost one kakega premoga.
Kot gorivo ne pride splošno v poštev; pravemu pre
mogu ga primešavajo sicer, a reelno to postopanje
nikakor ni, ker se kupca faktično vara, in sicer vedoma! —
Zgorljivi skrilavec je strjeno nekdanje blato, v
katerem je pokopala narava svoj čas nekaj (zdrobljene)
vegetabilne snovi, ki je poogljenela kakor vse sosednje
rastje, ki ga kopljejo dandanes kot premog.
Kjer ni zgorljivi skrilavec v tako tesni zvezi s
premogom, da ga morajo kopati, če hočejo sploh iz
koristiti ves premog v njega bližini, v takih slučajih
zgorljivega skrilavca samega pač ne dobivajo, ali vsaj
navadno ne. Saj zanemarjajo pogojno celo čisti premog,
če ni plast dosti debela in kvaliteta primerna, kakor
bode doznati iz številk, ki jih hočemo navesti pozneje.
Kjer leži premog (rjavi ali črni) blizu zemske
površine, odstranijo (pogojno) oranico in kopljejo do
tično ogljenino pod nebom (Tagbau). Da so tu re
žije vsaj razmeroma male, leži na dlani. V istem
razmerju se zadovole zato, če treba, s slabšim mate
rialom in to tudi, če njega množica ni posebno velika.
Navadno dobivajo premog v j a m a h (Grubenbau).
Na nekaterih krajih kopljejo zlasti rjavi premog v jamah,
ki jih opuste, kadar so izkoristili vso rabno snov, ter
puste, da se pogreza potem ves vrhni, brezpremoški
materijah Ta zasuje prostor, iz katerega so odstranili
premog: krovorušna metoda (Bruchbau). Ko se
premogove vrhne plasti, njega krov (das Hangende)
zruši, ni nikake ovire, da bi se ne obdelovala ta zemlja
poljedelsko normalno, torej kakor preje, predno se je
zrušila vsled rudniškega dela. Tu rabijo tudi več ali
manj lesa za opore; zlasti v jamah. Zato je ta način
dobivanja pač najdražji in le naravno je, da se mora
zahtevati tu največ in razmeroma najboljšega
premoga.
Splošno se sodi, da se izplača kopati črni
premog iz takih njegovih plasti, ki merijo vsaj
40 cm v debelost. Kako različna mera pa velja tu,
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pojasnjuje sledeče. Na Francoskem se ne izplača
rudarjenje, če ne meri žila 50—60 cm-, ampak to le
v nekaterih pokrajinah. V severnem delu Francoske se
namreč tudi že zadovole z debelostjo 40 cm. Dežele,
ki so zadevno premoga tako razvajene, kakor je naprimer Angleška ali Amerika, stavijo seveda višje
zahteve. Plasti, ki ne merijo vsaj 70 cm v debelost,
ne izrabljajo ; kar pa ni čuda, ko lokalno ne upošte
vajo niti po cel meter debelih premogovih skladov.
Tu se je treba seveda ozirati tudi na delavske mezde,
na ceno lesa i. t. d.
Da se mora končno upoštevati, in sicer pogojno
v prvi vrsti, oddaljenost premogovnika od železnice,
kakovost in druge lastnosti ostalih komunikacijah sred
stev, oddaljenost od najbližjih industrijskih krajev in
od večjih mest ter od morja, je pa samo po sebi ra
zumljivo za — trgovca.
Kakšne razmere so zadevno nekaterih momentov
v ožji domovini — na Kranjskem, zlasti na Štajerskem
ter v sosednjih ozemljih, hočemo navesti prilično
pozneje.
(Dalje prihodnjič.)
Popravki. Str. 27. leva polovica, 4. vrsta od zgoraj čitaj
dotičnik mora biti, mesto: mora biti dotičnik; str. 28. desna po
lovica, poslednji odstavek nad črto, 2. vrsta od zgoraj : menjavajo,
mesto menjava ; istotam v 5. vrsti : oziroma posebno mesto : oziroma
in posebno ; str. 29. leva polovica, 3. odstavek, 5 vrsta od zgoraj :
največja, mesto navečja; istotam v 8. vrsti: Pennsylvania, mesto
Pennsylvan; istotam v 9. vrsti: 17.180 (po drugih virih 17.352),
mesto: 1,718.000; istotam v 10.vrsti: Illinois, mesto: Ilinis; istotam
v 11. vrsti Jowa, Missouri, istotam v 12. vrsti: naj nam, mesto:
najmanj; istotam v 19. vrsti: šesti, mesto: šteti; v istem odstavku
v predzadnji vrsti : kratna, mesto : kvadrat, str. 29. desna polovica,
poslednji odstavek, prva vrsta: naj nam, mesto najmanj.

Odstotno računanje.
Spisal F. Zelenik.
(Konec.)

Tudi pri odstotnem računanju nad sto imamo za
odstotne postavke stalne divizorje. Ti so :
za 6 % % je
101
16
za 1%
je
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13
8% % »,
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,, 1%%
76
11
,» 10%
,»
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2
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», 6% %
odstotni
postavek
nimamo
stalnega
kak
Ako za
divizorja, ne smemo odstotnega postavka razdeliti tako,
kakor smo to storili pri računanju od 100, sicer do
bimo napačni rezultat, kakor nam jasno pokaže nastopni
primer.
Neko blago stane s 17‘/2% dobička K 6075;
koliko znaša dobiček?
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6075 krat 17-5
Dobiček =------- ■ _ e-------= K 9’05
117’5
Če bi razdelili 17%% v 12%% in 5% bi dobili
napačen znesek, kakor razvidno iz primera.
12%%
9 : 6075
K 675
5%
21 : 6075
„ 2’89
K 9-64
Ponavljam še enkrat: pri računanju nad sto se
odstotni postavek, da se dobi stalni divizor, ne sme
deliti tako kakor pri računanju od 100.
Primer za izračunanje zneska z divizorjem.
Trgovec prodaja kavo po 372 kg in zasluži pri
tej ceni 8 l/3 % ; koliko znaša dobiček ?
8% % = 372 : 13 = K 0’24
Naloge.
Neko blago se prodaja po K 1’61 in se zasluži
16%%; koliko znaša dobiček?
Trgovec kupi za K 918 % lesa in ga proda za
K 1007 %; koliko % ima dobička pri prodaji?
Račun znaša K 131375 z 2 % % provizije in
stroškov vred; koliko stane blago brez provizije in
troškov?
Neko blago se je prodalo z 8 % % zaslužka za
K 491677; koliko znaša dobiček?
Lansko leto se je izselilo iz neke pokrajine 84.147
prebivalcev ali 10.930 več kakor prejšnje leto; za koliko
odstotkov se je število izseljencev povečalo?
Račun znaša K 7968P86 in je všteta provizija
K 3P86; koliko %0 znaša provizija?
Trgovec prodaja kilogram olja po 86 h in zasluži
7%%0; koliko zasluži tedaj pri kg olja?
Trgovec zviša ceno špirita za 3% % na K 170’50;
po kaki ceni ga je prodajal pred zvišanjem?
V neki tovarni so zvišali delavcem zaslužek za
15%; 80 delavcev je dobilo skupaj K 13470 na dan.
Koliko je zaslužil en delavec na dan pred zvišanjem?
Nekdo plačuje na leto K 14’— kot 3 % % pri
bitka k najemnini; koliko najemnine plačuje na leto s
pribitkom vred?
Neka hiša ima dva kupca; prvi ponuja zanjo
K 13500-— takoj, drugi pa K 15000’— čez 6 mesecev
ali pa takoj s 6 u/0 odbitka ; katera ponudba je bolj
ugodna?
Za davek in 4% doklado se plača K 486’ — ;
koliko je pravega davka?
Blago se je prodalo za K 784’— in se je zaslu
žilo 6 % % ; kolik je dobiček?
1 kg nekega blaga se prodaja z 10 % troški in
12% dobičkom vred za K0’90; po čem je blago kup
ljeno?
Po čem sme trgovec kupiti 100 kg blaga, ako
mora dati 2 % odpravnine in hoče pri kg, prodajajoč
po K l'20, zaslužiti 10%;
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Senzal je posredoval oddajo nekega skladišča in
dobi za svoj trud K 90’— ali 4% letne najemnine;
koliko znaša najemnina?
V konkurzu izgubi upnik 3373% svoje terjatve
in dobi samo K 8755-60; koliko je znesla terjatev?
Neka tovarna odpiše od vrednosti parnega kotla
127ž% vrednosti in ga inventira z K 43.305-50; ko
liko je bil parni kotel vreden?
Ako se blago proda po K 150’ —, je izgube 10%;
po čem se mora prodati blago, da bode dobička 5% ?
Izračuni pod sto:
4% od 5400-—, V4% od 1924-80, 12%% od
1578-50, 18% od 2508, 272% od 7018-—, 6l/4% od
16017s, 872% od 836.
Pri plačevanju nekega blaga je znašal 374%
K 17575: koliko je plačal kupec?
Nekdo kupi blaga za K 3227-— in dobi 3%
škonta; koliko plača?
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Iz trgovske prakse.
7. Trgovčeva žena naročnica blaga.
Pravijo, da mora zakonski mož biti prvi in naj
boljši kavalir svoje žene, ali včasih to vendar ni lahko
in se mož rad otrese te dolžnosti, posebno če gre za
denar.
Večkrat se pripeti, da trgovčeva žena naroči pot
niku kako blago, ne da bi bila ona tudi trgovka.
Navadno trgovec prizna naročilo svoje žene in blago
prevzame in plača. Pripetilo pa se je že, da mož ni
hotel blaga prevzeti in plačati, češ da on ni naročil in
da žena ni bila opravičena kaj naročiti.
Zategadel opozarjamo trgovske potnike na take
slučaje. Ako se glede kakega naročila, dobljenega od
trgovčeve soproge, ne zanese, naj prosi pozneje za
podpis trgovca ali pa se naj tako naročilo takoj pismeno
potrdi. Na tak način se izogne vsaki morebitni sitnosti
in izgubi.

Izprememba odstotnega postavka.
Ako hočemo vedeti, kateri odstotni postavek pod
100 ali nad sto da od enake vsote tisti znesek, kakor
postavek od 100, ali narobe, se moramo ravnati po
nastopnih obrazcih.
Primer:
Kateri odstotni postavek nad 100 in kateri pod
100 da tisti znesek kakor 5% od 100?
Nad 100:
100 krat 5
* o^5//r» °//o
95
—

Pod 100:

100 krat 5
tedaj 41%1% pod 100 ali 55/19u/0 nad 100 da tisti
znesek kakor 5% od 100.
Primer:
Kateri odstotni postavek nad 100 odgovarja 10%
od 100?
Rešitev:
100 krat 100
----------------= lll/!/„°/
90
' /n
Primer:
Kateri odstotni postavek pod 100 odgovarja
10% od 100?
100 krat 10
----------------— qi/ o/
110
/u /n
Na loge.
Kateri odtisočni postavek da o d, n a d in pod
1000 K 136 — od K 5576-—? Izpremeni 20 % nad
100 v odstotne postavke v od 100 in pod 10Ò, 12%
od 100 v odstotni postavek pod 100 in nad 100.

8. Izguba provizije vsled konkurza komitenta.

Neki zastopnik je tožil konkurzno maso za od
škodnino, ker vsled konkurza izgubi zaslužek na pro
viziji za ves čas pogodbe. Ali zastopnik je izgubil
pravdo, ker nima pravice do kake odškodnine, akoravno
se je pogodba vsled konkurza enega kontrahenta raz
veljavila.
9. Provizija od neizvršenih naročil.

Sodišče je razsodilo, da ne dobi zastopnik pro
vizije, ako se naročilo brez krivde dobavitelja ne izvrši.
Neki trgovski potnik je zastopal neko firmo, kateri je
prepisal večje število naročil. Ta firma pa si naročenega
predmeta ni mogla več preskrbeti, ker je dotična tovarna,
ki je izdelovala naročene predmete, bila preobložena z
naročili in ni bila v stanu več dobaviti. Naročila so
ostala neizvršena brez krivde dobavitelja. Zategadelj
ni mogel od nje zahtevati zastopnik provizije.

10. Vrednost časopisne reklame.
Časopis „Finanziai News“ je prinesel nastopno
statistično poročilo: Neki pariški zlatninar je razposlal
20.000 cenikov in so stale tiskovine, znamke i. t. d.
2295 frankov. Zlatninar je dobil na podlagi razposlanih
cenikov toliko naročil, da je zaslužil na teh naročilih
čistih 495 frankov. Potem je pa dal oglase v raznih
listih in je plačal oglasnine 1700 frankov. Dobil je
vprašanj 1100 in od teh vprašanj je bilo 634 naročil.
Pri teh naročilih je zaslužil zlatninar kosmato 5460 fr.
in čisto 3700 frankov, tedaj 222%. Iz navedenih številk
je dovolj jasno razvidna vrednost časopisne reklame.
Slovenskim grosistom in tovarnarjem toplo priporočamo,
naj inserirajo v našem listu in tako trgovce odjemalce
opozorijo na svojo tvrdko.
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11. Pokvara nezavitega blaga.
Nezavito ali površno zavito blago se večkrat med
potjo pokvari. Recimo, blago se pokvari na železnici.
Da se lahko določi, ali zadene železnico kaka krivda
na pokvari in kakšna je odgovornost železnice, se mora
upoštevati ali se je blago pokvarilo vsled običajne
transportne nevarnosti (n. pr. vsled gibanja in tresenja
vozov ali udarcev pri ranžiranju ali vsled vremenskih
vplivov) ali pa se je pokvarilo vsled malomarnosti že
leznice. Če se na primer zlomi kak predmet iz litega
železa, (na primer jermenice, vratila, in drugi taki
predmeti), ki se jih običajno ne zavija in se tudi ne
more zaviti, bode pač morala povrniti škodo železnica.
Ta se sicer vedno brani, ali prijeti se jo mora ostro.
Krivda se naj dožene po strokovnjakih in se naj njihova
pismena izjava kakor tudi vozni list in račun pošlje
železnici. Če se obotavlja povrniti škodo, se naj grozi
s tožbo.
Če se je pa blago prepovršno zavilo ali pa se je
oddalo nezavito, akoravno bi po železničnih predpisih
moralo biti zavito, tedaj ne bode železnica ničesar po
vrnila. V takem slučaju trpi škodo ali prejemnik ali
odpošiljatelj.
Ako je običajno, da se blago zavije, se mora to
napraviti z vso natančnostjo. Če pa se je pokvarilo
med vožnjo blago, ki se ne zavija in je poškodba le
posledica površnosti, tedaj se naj prevoznika prime za
odškodnino.

12. Borzno razsodišče in fakturno sodišče.
Kakor je vsakemu trgovcu znano, se v sklepih
določa, po katerih borznih uzancah se blago kupi.
Ogrski Židje tiščijo seveda na budimpeško borzo, ker
so tam med svojimi bratci, medtem ko avstrijski kupec
in tudi prodajalec rajši sliši o dunajski borzi. Tržaški
trgovci se pa najrajši podvržejo razsodišču tržaške
borze. Običajno pa ima vsak trgovec že tiskane obrazce
računov in v teh obrazcih je tiskano, da se toži in
plača v bivališču prodajalca. Če prejemnik fakture ne
oporeka te klavzule, se glasom § 104 j. n. podvrže
kompetenci sodišča dobavitelja. Pripetilo se je, da se
je v sklepu določilo razsodišče borze, a v računu se
je pa zabeležilo sodišče, v čigar okrožje spada doba
vitelj. Dvakrat se je že izreklo najvišje sodišče, da je
v fakturi navedeno sodišče kompetentno ne glede na
določbo borznega sodišča v sklepu, če kupec račun
obdrži in ne graja opazke glede sodišča. Če se faktura
obdrži, je v fakturi navedeno sodišče po § 88 odstavek 2.
pravilnika sodne oblasti kompetentno, naj se je tudi
določilo v sklepu borzno ali drugo razsodišče.
Dosedaj se je sodišče dunajske borze za deželne
pridelke smatralo kompetentnim, če se je v sklepu
določilo razsodišče te borze, a v računu je bilo na
vedeno drugo sodišče. Borzno sodišče je zavzemalo I
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stališče, da je faktura le dokaz izvršitve prej v sklepu
navedene in prevzete obveznosti in da se v sklepu
navedeni pogoji ne razveljavijo, če tudi je v fakturi
kaj drugega navedeno.
Kakšno stališče bo odslej zavzemalo borzno so
dišče, se ne ve. Vsekakor pa priporoča predsedstvo
borznega sodišča vsem interesentom nastopno:
Ako oba pogodnika nočeta izpremeniti v sklepu
določene kompetence sodišča, ne'sme
1. ) prodajalec poslati računa z opazko: plača in
toži se..................... ,
2. ) kupec prevzeti računa, v katerem je navedeno
drugo sodišče kakor v sklepu določeno

13. Takojšnja dobava.
Neki trgovec je prodal drugemu trgovcu 10 vreč
moke, dobavno takoj. Še tisti dan pa je cena padla
za celo krono. Tretji dan je prodajalec dostavil kupcu
blago, a ta pa ni hotel prevzeti, češ, domenjeno je bilo,
da se dobavi takoj. Tretji dan pa ni takoj in vsled tega
je prodajalec kršil pogodbo. Ta se pa ni dal ugnati
ampak je tožil na prevzetje blaga in je s svojo tožbo
tudi prodrl. Sodišče je bilo istotako mnenja, da se je
tretji dan dostavljeno blago dostavilo takoj.
14. Ali sme potnik obljubiti franko-dobavo.
Glasom trgovskega zakona je trgovski potnik
pooblaščenec svojega gospodarja in kot tak sme od
slučaja do slučaja obljubiti, da se bo od njega prodano
blago poslalo franko. Ta obljuba pa ni obvezna za
trgovca glede poznejših pošiljatev.

15. Hitrejši obračun provizije.
Gotovo ni drugega stanu, ki bi moral tako dolgo
čakati na plačilo za svoje delo, kakor mora čakati
trgovski zastopnik. Zastopnik dobi navadno svoj obračun
vsakega pol leta, namreč glasom pogodbe, v resnici
pa mora čakati po tri mesece čez pol leta in na plačilo
še dlje časa.
Trgovec ali tovarnar zahteva od odjemalca točno
plačilo in zategadelj naj tudi točno plača svojemu za
stopniku. Ta ima tudi želodec, ne more jesti kamenja
in je navadno navezan na svojo težko zasluženo provizijo.
Zategadelj bi naj trgovci in tovarnarji obračunavali
s svojimi zastopniki vsake tri ali štiri mesece in v tem
času tudi plačali provizijo.
16. Ustmene obljube trgovskega potnika
niso vredne nič, kakor nam dokazuje nastopni slučaj.
Neki trgovec je kupil pisalni stroj. Trdil je, da ga je
vzel samo na poskušnjo, oziroma, da ga v enem mesecu
lahko vrne, če mu ne bo ugajal. Vendar je podpisal
naročilo, ker mu je potnik za gotovo obljubil, da bo
tovarna vzela stroj nazaj. Trgovec je stroj prejel in
je uvidel,, da se mora na tak stroj znati pisati in
on seveda ni znal in tudi ni imel ne časa ne volje se
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učiti trkanja na stroj. Zategadelj ga je lepo spravil v
zaboj in na postajo. Kako se je pa začudil, ko dobi
čez nekaj časa obvestilo od železnice, da adresat ne
sprejme pošiljatve in da leži na razpolago pošiljatelja.
Pisal je firmi takoj, jo opozoril na obljubo potnika
ali vse skupaj ni nič pomagalo, ni mogel omehčati
srca firme ne s prošnjami ne z grožnjami, pač pa je
dobil tožbo na plačilo računskega zneska.
Tudi obsojen je bil na plačilo računa in vseh
troškov, pa stroj je moral vzeti z železnice. Potnik je
bil zaslišan kot priča, a se ni mogel „čisto nič“ spomniti
na svojo obljubo. Pač pa se je skliceval na podpisano
naročilo, ki je bilo popolnoma jasno.
Zategadelj ne daj na ustmene obljube trgovskega
potnika nič, ampak zahtevaj, da ti vse lepo zapiše v
komisijo.
F. Z.

Raznoterosti.
Politika in gospodarstvo. „Slovenskemu trgovcu in obrt
niku, zlasti na Kranjskem, je danes težko živeti,“ je nedavno tožil
neki ljubljanski trgovec. „Res je, da je bilo precej gospodarskega
poloma v zadnjem času, toda verujte mi, da bi nas ta gospodarska
kriza ne pritiskala tako, ko bi politika ne igrala pri tem tako velike
vloge. Naši politični časopisi nimajo nikakega ozira na gospodarsko
stanje našega naroda, brezobzirno divjajo bodisi proti falitnim za
vodom bodisi proti osebam. Njih diviza je uničenje političnega
nasprotnika, čeprav pri tem nedolžni ljudje in pristaši ene ali druge
stranke ravnotako trpe. Ta boj se zanese v nemške časopise, ki
opisujejo še vse drugače našo gospodarsko krizo kot je v resnici.
In posledica? Poprej solidni, povsod zaupanje in neomejen kredit
uživajoči trgovski stan v Ljubljani prihaja v težki položaj, da mu
dobavitelji omejijo kredit ali da mu ga sploh več ne dovolijo in
mora zato vsako stvar v gotovini plačati. Doslej se pravzaprav
materialne razmere trgovcev niso prav nič izpremenile in vendar
trgovec čimdalje težje diha. Gmotno še tako dobro stoječ trgovec
mora delati s kreditom, in če tega nima, mora ali utesniti svoj
obrat ali pa iskati pod jako neugodnimi pogoji denar. Čemu to?
Politika naj gre svojo pot, toda gospodarstva naj se ne dotika,
ker je takorekoč na dlani vidno, da nobena politična stranka nima
prav nikake koristi od tega, ampak le škodo, in sicer veliko škodo,
ki zadene najprej pristaše in potem stranko samo. Največ pa ško
duje gospodarski boj slovenskemu narodu sploh, ker mu spodkopuje kredit na gospodarskem polju in oplaši vsako podjetnejšo
osebo, da bi podvzela kako večje podjetje. Na ta način se nikoli
ne more razviti ne naša trgovina in obrt, ne naša industrija, ampak
Slovenci bomo morali vedno ostati v povojih, čemur so le rodni
bratje krivi. Tako otročja in malenkostna je naša politika, da nima
prav nič razuma za velikansko škodo, ki jo trpe vsled brezobzir
nega političnega boja Slovenci na gospodarskem polju. Čas je, in
apeliram na politične stranke, da izvzamejo iz političnega boja
gospodarstvo, sicer se škoda ne bo več dala popraviti!“ Priobču
jemo brez komentarja.
*

Izprememba telefonskega reda in cenika. Trgovinsko mi
nistrstvo je koncem marca t. 1. izdalo naredbo, s katero se spre
minja več določb telefonskega reda in cenika. Svoj čas smo objavili
v našem listu obsežen članek o telefonskem redu, danes se hočemo
le nekoliko pečati z izpremembami. Pri tej izpremembi so se vpoštevale različne želje, ki so jih priglasili interesenti, v prvi vrsti
industrijski svet, ki je novembra lanskega leta oddal mnenje o
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novem telefonskem redu ter formuliral več izpreminjevalnih pred
logov. Vlada je objubila, da bo upoštevala te predloge in jih uve
ljavila do 1. julija 1910. Ker so bile pa za nekatere izpremembe
potrebne še obsežne poizvedbe in pogajanja z drugimi faktorji, je
vlada razglasila le one izpremembe, ki so bile že godne za objavo
in se bodo s 1. julijem t. 1. uveljavile. V prvi vrsti so izšle določbe
glede uradnih ur pri telefonskih uradih. Za napravo priglašenih
naročniških postaj je normiran določen rok. Če se prošnja kakšne
stranke za telefonsko postajo zavrne, je dovoljen priziv na trgo
vinsko ministrstvo. Pravica uprave, da sme izpremeniti telefonske
številke, se omeji na neobhodno potrebne slučaje. Določba, da je
moral naročnik skrbeti za to, da se iz njegove postaje občuje s
centralo le v primernem tonu, se je črtala. Naročniška pristojbina
se v prihodnje ne bo pobirala že v slučaju, če bo zveza pretrgana
le štirinajst dni (doslej tri tedne). Opustitev kakšne postaje ali
njena ustavitev se mora poprej zagroziti itd. Poleg teh izprememb,
ki jih je nasvetoval industrijski svet, so se upoštevale še druge
želje iz krogov interesentov; n. pr. določba o zapalosti pristojbin
sezijskih postaj in glede trajanja abonementa takih postaj, s kate
rimi je omogočeno, da se individualne potrebščine naročnikov bolje
prilagode. Reformirala se je tudi omejitev števila klicev pri dru
žbenih telefonih; nastavljene meje so se zelo raztegnile. Število
klicev, ki je dovoljeno, se je zvišalo in bo v prid prišlo onim, ki
pri družbenih telefonih niso tako mogli porabljati telefona.
*
Enketa o zakonu za trgovske nameščence. Pretečeni
mesec je sklicala dunajska trgovsko-obrtna zbornica enketo za
ureditev pravnega razmerja trgovskih potnikov. Enketa je bila
izredno dobro obiskana in je bilo zastopano justično in trgovinsko
ministrstvo ter vsa v okrožju zbornice nahajajoča se trgovska in
industrijska društva. Predsedoval je zborovanju zbornični podpred
sednik Kitschelt, referirai pa je zbornični koncipist dr. Becker.
Podlaga za debato je bila od zbornice razposlana vprašalna pola,
s katero se je hotelo izvedeti raznotera mnenja o osnutku zakona
za trgovske potnike, ki ga je izdelal tajnik gremija dunajskih
trgovskih potnikov dr. Bioch. Debata je bila zelo zanimiva ter so
se posebno obravnavala sledeča vprašanja: Kaj je trgovski potnik?
(pojem), obseg pooblastila, zapadlost provizije, vpogled v knjige,
odpovedna doba in konkurenčna klavzula. Končno se je izrekla
zahvala zbornici za sklicanje te enkete.
*

Cementna tovarna na Dovjem. Pri izrednem občnem zboru
omenjene družbe se je sklenila prememba pravil in da se znižajo
delnice, glaseče se na 500 K nom., v take za 250 K nom., tako,
da se zniža delniški kapital za 1,500,000 K- Obenem se pa zviša
delniški kapital z izdajo 6000 novih delnic à 250 K nom.
*
Avstrijski trgovski muzej. Pod predsedstvom svojega pod
predsednika, barona Schwegla, je imel avstrijski trgovski muzej
pretečeni mesec svoj redni občni zbor. Iz poročila posnamemo, da
se posli trgovske službe vedno večajo. Leta 1909 je bilo rešenih
55.263 vlog proti 48.759 1. 1908; 1. 1910 pa že znašajo vloge
65.674, t. j za 32’5°/0 več. Komercialni urad je posloval v 6000
slučajih, ko je šlo za zveze avstrijskih tvrdk z inozemskimi posre
dovalci in tvrdkami; 5000 vlog je bilo zaradi prejema inozemskih
produktov ozir. pošiljatev avstrijskega blaga v inozemstvo. V 800
slučajih je interveniral urad pri izterjavi dolgov v inozemstvu, in
priznati se mora, da se je poplačalo s posredovanjem društvenih
ekspozitur in c. in kr. konzulatov mnogo terjatev, ki so jih sma
trali avstrijski upniki že za izgubljene. Ta urad je imel v evidenci
tudi vse časopisne razprave, inozemska poročila itd., ki jih zaradi
konkurence ni mogel prijavljati v svojih organih in je bil primoran
pismeno jih sporočati raznim interesiranim tvrdkam. Takih dopisov
je bilo nad 40.000. — Izdaja pa avstrijski trgovski muzej naslednje
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publikacije: „Das Handelsmuseum“, „Die Monatsschrift für den
Orient“ in „Öst.-ung. Konsular-Korrespondenz“. V preteklem letu
so se nadalje ustanovile nove ekspoziture, nezasedene so se pa
zasedle s strokovnjaki.
*
Reforma tarif pri državih železnicah. Lansko leto v ve
ljavo stopivše višje tarife na državnih železnicah niso imele pri
čakovanega uspeha. Tozadevni proračun je pričakoval pri tovornem
prometu za 36 in pozneje za 40—45 milijonov kron več dohodkov,
faktični uspeh 1. 1910 pa znaša samo za 27'5 milijonov kron več.
Vzrok leži v tem, ker so interesentje, predno je stopila v veljavo
nova tarifa, hitro odpravili svoje blago, da so imeli manj stroškov.
Pri osebnem prometu to seveda ni bilo mogoče in znašajo dohodki
za 22 milijonov kron več kot prej.
*
Industrijska palača na Dunaju. Dne 25. marca t. 1. se je
izvršila slavnostna izročitev industrijske palače njenim vzvišenim
namenom v navzočnosti cesarjevi, raznih nadvojvod, ministrov,
zastopnikov vseh oblasti ter trgovstva, obrta in industrije. Laskave
besede cesarjeve, da je z zgradbo te monumentalne palače prišla
domača avstrijska industrija po dolgih dnevih smotrenega dela do
take višine, da se bo tudi v bodoče častno vzdržala na svojem
mestu, smejo vsakega trgovca navdati s ponosom. Tudi pri spre
jemu, ki se je vršil zvečer v slavnostnih prostorih, se je zbrala
prav izbrana družba iz najvišjih dvornih, uradniških, vojaških in
trgovskih krogov. Pomen industrije za državo so poudarjali pred
sednik vitez pl. Schoeller, ministrski predsednik baron Bienerth in
predsednik odbora združenih industrijskih organizacij Vetter. Ideja,
naj se sezida posebna palača avstrijske industrije, je vzklila pred
10 leti. Po potrebnih predpripravah je začela splošna avstrijska
stavbna družba 1. 1907 z zidanjem. Palača je zidana v rimskem
slogu 17. stoletja in je na glavnih straneh uporabljeno mnogo
kamenja in granita. Glavni vhod s Schwarzenbergovega trga nas
dovede v notranjost palače. Na obeh straneh so garderobe. Po
monumentalnih stopnicah pridemo v reprezentacijske prostore, pri
katerih je uporabljen rdeč marmor v jako veliki meri. Šest vrat
vodi v zborovalno dvorano, malo dvorano in bufet. Veliko zborovalno dvorano krasi slika cesarjeva (delo P. Joanoviča). Palača ima
več posvetovalnih sob, dve telefonski celici itd. Galerija za poslu
šalce je jako udobna; posebne stopnice vežejo glavno dvorano s
krasnimi kuhinjskimi prostori. V vseh 4 nadstropjih se nahajajo
moderno urejeni pisarniški prostori. Razume se, da je preskrbljeno
tudi za raznotere vrste avtomobilov. Dozdaj so nastanjene v palači
naslednje strokovne organizacije: Centralna zveza avstrijskih industrijalcev, Klub industrialcev in Zveza avstrijskih industrijalcev.
*
Banke in borze v službi javnih emisij. O tem predmetu
je predaval pred kratkim v družbi . avstrijskih nacionalekonomov
sekcijski šef dr. pl. Pöschl in priobčujemo zaradi splošne zanimi
vosti v naslednjem glavne misli njegovih izvajanj : Obseg državnih
emisij presega onega delnic že od nekdaj. Pa ne država, ampak
tudi dežele, okraji, mesta in občine se imajo pečati z emisijami,
kadar potrebujejo potrebno množino denarnih sredstev. Naloga, ki
jo imajo pri tem banke in borze, leži v tem, da nalagajo svoje
kapitalije kolikor mogoče trajno, in da se to izvrši hitro ter nepo
sredno. Tehnični pripomočki emisijskega organizma so različni,
kadar stopijo v akcijo banke, in različni, kadar posreduje borza.
Največje delo pri današnjih emisijah izvršujejo banke, katerim na
čeluje sedaj pri vseh takih poslih poštna hranilnica. Razume se,
da je potrebno pri tem tudi sodelovanje borze, saj le na borzi se
lahko regulira kurz emisijskih papirjev. Ker se pa naj določa kurz
le na podlagi obširnega prometa, se hoče ta promet na razne
načine dvigniti ter je prišlo v zadnjem času mnogo tozadevnih
predlogov na dan in v pretres. Najaktualnejši je tako v Avstriji

kakor v Nemčiji oni, ki meri na to, da bi bile hranilnice in zava
rovalne družbe postavno primorane, gotov del svojega denarja,
nalagati v državnih papirjih. Seveda je proti temu predlogu nastal
takoj velik odpor, vendar upajo merodajni faktorji potom kompro
misov priti do zadovoljivega zaključka. Pripomniti pa je, da ne bo
smela država zahtevati od bank in zavarovalnih družb, da naj
nalagajo natanko določeni del svojega denarja izključno v državnih
papirjih, ker bodo tudi deželni in občinski papirji hoteli imeti take
odjemalce. Na vsak način pa ostane emisijski kredit sredstvo za
financialno omogočenje velikih podjetij na vseh poljih.
*
Vidiranje zdravstvenih certifikatov za pošiljatve žival
skih produktov v Turčijo. Živalskim surovinam n. pr. črevam,
kostem itd., ki se pošiljajo v Turčijo, je treba predložiti zdravstvene
certifikate, ki jih izdajo avstrijske veterinarske oblasti. Turški ge
neralni konzulat na Dunaju naznanja zdaj, da morajo take certifikate
turški konzulati na Avstrijskem vidirati, sicer so take pošiljatve
zavrnejo od carinskih uradov na Turškem.
*
Avtomati za dostavljanje pisem. Vsakdo, ki pojmuje so
cialne zahteve današnjega časa, uvideva, koliko truda in napora na
fizične moči se stavi na stan pismonoš. Da se temu vsaj nekoliko
odpomore in se prihrani pismonošem čez mero utrudljivo stopanje
po stopnicah, se že nekaj let sem trudijo izumitelji, konstruirati
aparat, ki bi jim prihranil to delo. Ta teden so v Budimpešti pre
skusili nov tak aparat. Napravljen je v obliki vzpenjače, ki ima
toliko tružič kolikor hiša nadstropij. Pismonoša porazdeli v pritličju
pisma po posameznih nadstropjih, jih dene v tružico in pozove
potom električnega zvonca stranke, naj pridejo k vzpenjači. Gotovo
ima naprava še svoje nedostatke, vendar je upanje za dobro izpo
polnitev, tako da se bo tudi v tem oziru ukrenilo potrebno.

Statistika.
Avstrijska podjetnost leta 1910. Preteklo leto se je v
Avstriji ustanovilo jako veliko delniških družb in družb z omejeno
zavezo, nasprotno se pa privatna industrijska podjetja niso tako
razvila. Delniških družb se je ustanovilo 64 s skupnim kapitalom
14P86 milijonov kron, proti 33 s 55'42 milijoni kron v prejšnjem
letu. Relativno se je ustanovilo največ bank in sicer 9 s kapitalom
24'5 milijonov kron proti 3 bankam s 4'3 milijoni kron leta 1909.
in 2 bankama s 3'5 milijonov kron leta 1908. Dalje sta se ustanovili
2 zavarovalni družbi z 2'7 milijonoma kron, ladjeplovna družba z
0'6 milijona kron, proti 3 družbam s 5'45 milijoni kron v prejšnjem
letu; dalje 8 lokalnih železnic s 23'6 milijoni kron proti 7 s 6'47
milijoni kron v prejšnjem letu. Industrijskih družb se je ustanovilo
42 s kapitalom 87'46 milijoni kron proti 20 družbam z 39‘2 mili
joni kron leta 1909. Zlasti živahne so bile ustanovitve v sladkorni
industriji (4 sladkorno-industrijske družbe z 22'6 milijoni kron)
kakor tudi v takozvani tujski industriji. Še veliko večja nego pri
rastek novih družb so bila zvišanja glavnic delniških družb 1. 1910.
60 delniških družb je zvišalo svojo glavnico za 243'5 milijonov
kron, dočim so znašala glavniška zvišanja prejšnjega leta le 71'5,
ona leta 1908. okroglo 60 in leta 1907. okroglo 55 milijonov kron.
Od teh zvišanj odpade glavni del na banke. 20 delniških bank je
zvišalo svojo glavnico za 143'3 milijone kron, dočim je prejšnje
leto le 7 bank pomnožilo svojo glavnico za 43 5 milijone kron. —
Dalje se je v preteklem letu ustanovilo 369 družb z omejeno za
vezo z osnovno glavnico 64’6 milijoni kron, z vplačano glavnico
okroglo 73 milijonov kron in z v gotovini vplačano glavnico okroglo
34 milijonov kron, proti 281 družbam z osnovno glavnico 60'4 mi
lijonov kron, vplačano glavnico okroglo 46 milijonov kron in v
gotovini vplačano glavnico okroglo 23 milijonov kron. Na prvem
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mestu so kemična industrija (petrolej) s 36 ustanovitvami (11-4 mi
lijone kron glavnice) in stavbne družbe z 21 ustanovitvami (5'8 mi
lijonov kron). Koncem leta 1909. je bilo okroglo 760 družb z
osnovno glavnico 205 milijonov kron, koncem leta 1910. pa že
1100 družb s kapitalom 280 milijonov kron. Zasebna podjetnost,
t. j. podjetnost posameznikov ali družabnikov obsega leta 1910.
187 novih podjetij in 35 zvečanj (proti 182 oziroma 26 leta 1909.)
Posebno na polju tekstilne industrije se opaža veliko gibanje, saj
se je ustanovilo na novo 95 podjetij in povečalo 22 (62 oziroma
14 prejšnje leto.). Na vseh drugih poljih pa je opažati nazadovanje,
iz česar lahko sklepamo, da industrialna konjuktura na vsak način
ni tako ugodna kakor financialna.

*
Užitnina od mesa, vina, žganja, piva in sladkorja. Leta
1908. je znašal ta davek in sicer od vina in mošta 13,123.748 K,
od mesa 17,174.583 K. Na Kranjskem je iznašala užitnina na vino
680.330 K, na meso pa 119.346 K. Davek na žganje je donesel
98,688.579 K, na Kranjskem 418.560 K; davek na pivo je znašal
81,197.099 K, na Kranjskem 335.796 K; davek na sladkor je donesel
153,613.461 K. Vsa užitnina je donesla torej leta 1908. 396,331.402 K.

*

*

Koliko so donesli direktni in indirektni
v letih 1900—1909?
Indirektni davki
Direktni davki
Leta 1900
278,186.858 K
779,776.726 K
292,259.144 „
774,206.314 „
» 1901
290,367.812 „
792,548.439 „
1902
298,015.190 „
808,190.358 „
1903
838,156.792 „
1904
298,010.406 „
306,381.650 „
840,915.325 „
» 1905
317,535.656 „
900,246.661 „
» 1906
334,765.521 .
905,475.934 „
1907
348,883.364 „
943,956.904 „
» 1908
365,858.702 „
963,126.296 ,
» 1909

davki v Avstriji

Skupaj
1.057,963.584
1.066,465.458
1.082,916.251
1.106,205.548
1.136,167.198
1.147,296.975
1.217,782.317
1.240,241.455
1.292,840.268
1.328,984.998

K
n
»
n
n

n

Kako so se zvišali davki od leta do leta nam kaže ta-le sestava:
od leta 1900. do leta 1901. več za 0-80 «/„
„ „ 1901. , , 1902. „ „ P54 „
, „ 1902. „ , 1903. „ „ 2-15 ,
, , 1903. „ . 1904. „ „ 2-70 „
, „ 1904. „ „ 1905. „ „ 0-98 „
„ , 1905. „ „ 1906. „ „ 6-14 „
, » 1906. „ , 1907. „ „ 1-84 „
, . 1907. , » 1908. „ „ 4-24 „
. „ 1908. „ „ 1909. „ „ 2-80 „
1900. „ „ 1909. „ „ 25-62 „

*
Avstrijske pivovarne leta 1908. Imenovanega leta je bilo
na Avsrrijskem 1217 pivovaren in sicer 95 delniških, 116 zadružnih
in 1006 privatnih. Če pogledamo posamezne kronovine, vidimo, da
jih je bilo največ na Češkem, namreč 579, za tem na Gornjeavstrijskem 141, na Moravskem 104 in v Galiciji 100. V Dalmaciji
in v Istri ni bilo nobene pivovarne, na Kranjskem jih je bilo 9, na
Štajerskem 34, na Koroškem 37, na Goriškem 1 in v Trstu 2. Skupno
se je izdelalo piva 21,888.548 hi in sicer največ na Češkem, to je
10,037.672 hi, ter na Nižjeavstrijskem 3,850.585 /z/. V tretji vrsti
stoji Moravska, v četrti Galicija. Na Kranjskem se je izdelalo
99.458 hi, na Štajerskem 1,186.349 hi, na Koroškem 278.244 hi.
Uvozilo se je piva na Avstrijsko 37.763 hi, izvozilo pa 896.298 hi,
torej si lahko izračunamo, koliko se ga je na Avstrijskem konzu
miralo. Na Kranjskem so bile izmed devet pivovaren samo štiri,
ki so ga izdelale čez 10.000 hi, namreč v Šiški 32.255 hi, v Seno
žečah 21.484 hi, v Mengšu 20.159 hi in v Ljubljani (Auerjevi de
diči) 12.971 hi, ostalih izdelek je bil veliko manjši. Največ piva je
izvarila meščanska pivovarna v Plznu, namreč 821.027 hi, potem
Smihovska, dunajska St. Markska in Švehatska pivovarna v mno
žinah od 546 do 583 tisoč hi.
*
Sladkorne tovarne v Avstriji. Leta 1908. je obstajalo v
naši državni polovici 191 sladkornih tovarn in sicer 126 tovarn na
Češkem, ostale pa na Moravskem 50, v Šleziji 8, na Nižjeavstrij-

skem 4, v Bukovini 2, v Galiciji 1. Izdelalo se je- 18,040.533 me
trskih centov, izvozilo se je pa 5,776.004 centov, največ na Angleško
2,846.102 q, potem na Turško 532.587 q, v Švico 486.961 q itd.

Konzum tobaka leta 1909. V tostranski državni polovici
se je prodalo avstrijskih tobačnih izdelkov za 266,175.072 K in v
inozemstvo za 5,883.706 K, skupaj 272,058.778 K. Kranjska je
konzumirala za 3,853.484 K tobaka, Štajerska pa za 13,570.645 K.
Konzum se je proti prejšnjemu letu dvignil za 10,220.665 kron.
Razvidno je pa iz statistike, da je nazadoval konzum cigar in to
baka za njuhanje, a zato se tem višje dvignil konzum cigaret, kar
odgovarja današnjemu modernemu okusu.

Slovensko trgovsko in obrtno društvo
„Maribor".
III. občni zbor se je vršil dne 9. malega travna 1911. ob
3. popoldne v restavraciji Narodnega doma.
G. predsednik pozdravi navzoče člane ter konštatira sklepčnost,
vendar pa omeni, da bi bil obisk lahko boljši, ker bi s tem člani
pokazali, da se zares za društvo zanimajo. Tega pa žalibog pri
današnjem občnem zboru ni opaziti. Nato da besedo g. tajniku,
ki poroča jako obširno o društvenem delovanju med letom.
Blagajniško poročilo je bilo sledeče :
dohodki....................................................................K
1891.82
stroški.................................................................... ...
829-62

K 1062-20
odpisu........................................ „
346’84
Premoženje skupaj ... K 1409-04
Računski pregledovalec g. Rop poroča, da sta z g. dr. Pivkom
pregledala račune ter vse v vzornem redu našla, zato predlaga, da
se izreče g. blagajniku zahvala.
G. predsednik dr. Pipuš poudarja, da kljub temu, da se je
društvo preustrojilo v trgovsko in obrtno društvo, ni našlo posebno
med obrtniki zanimanja, tako da je koncem tega leta društvo, kar
se tiče članov imelo jako malo uspeha. Da bo v bodoče več zani
manja za društvo, prosi novi odbor, kakor tudi vse posamezne člane,
da se brigajo za to, ter pridobijo kolikor le mogoče društvu članov.
Le ako bo društvo močno, bo mogoče kaj doseči.
Volitev: Izvoljeni so v odbor sledeči gospodje: predsednik
gosp. dr. Pipuš, odborniki: trgovci gg. Feliks Rop, Vilko Ber
dajs, Ivan Šoštarič, slaščičar, Eman Ilich, trgovski uslužbenci
gg.: Simon Jagodič, Drag. Rosina, Iv. Tomažič in mizarski
pomočnik I. Sagadin. Namestniki odbora: trgovca gg. Alojzij
Šum en j a k, Anton Pleteršek in krojaški mojster gosp. Jakob
Vezjak. Pregledovalca računov: g. dr. Ludvik Pivko in Dragotin
Jančič.
Slučajnosti: Gosp. dr. Pipuš poroča obširno o trgovskem in
obrtnem zavetišču.
G. Berdajs poroča, da seje nabralo do sedaj za 1 kamen
| Družbe Sv. Cirila in Metoda K 54'— ter poudarja, da bi se ostali
inventar po 15
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znesek do K 200 dodal iz društvenega denarja, ker se s tem na
biranjem na drug način ne bode dosegla omenjena vsota.
G. Weixl omeni, da se iz društvenega denarja nikakor ne
sme vzeti ta primanjkljaj ter priporoča pobiranje med člani in sploh
slovenskimi trgovci ter obrtniki še nadalje in sicer vsak mesec.
Na ta način se bo ta znesek v teku pol leta nabral.
Ker se nihče ni več oglasil k besedi, se občni zbor zaključi
ob 5. popoldan.
*
VIII. odborova seja, dne 27. sušca 1911 ob 8. uri zvečer
v Narodnem domu.
Navzoči gg. dr. Pipuš, Jagodič, Berdajs, Weixel,
Šumenja k, Ilich, Vezjak in Sagadin.
G. predsednik dr. Pipuš otvori sejo, zapisnik se prečita in
odobri.
Nadalje poroča blagajnik o trgovskem plesu, ki je imel
dohodkov...................
........................................... K 33392
stroškov.............................................................. . . „ 399 —
torej se je doplačalo.....................................................K 66'—
katera vsota pa še ni merodajna, ker ima društvo dobiti še nekaj
tozadevnega denarja.
Razne tvrdke so poslale za to prireditev skupno K 139'— ;
tem se izreče najtoplejša zahvala.
G. predsednik poroča, da je pri posojilnični seji ukrenil, da
bi dobili prostor za trgovsko in obrtno šolo ali zavetišče. Posojilnica
pa tej prošnji ni mogla ugoditi, ker sploh nima nobene sobe na
razpolago. Edini prostor, ki bi bil na razpolago, je soba v kleti,
katero nam odstopi rade volje brezplačno. Odbor sprejme torej ta
prostor.
Kar se tiče trgovske in obrtne šole, se je gosp. predsednik
dr. Pipuš natanko informiral in prišel do zaključka, da v prvo ne
kaže ustanoviti take šole, ker imamo za to še premalo pregleda
itd., vendar pa bi se dalo napraviti zavetišče za trgovske in obrtne
učence. To bi bila torej predpriprava za bodočo trgovsko in
obrtno šolo.
Predlog se sprejme s pogojem da dobi društvo za zavetišče
pod roko 1 dolgo mizo ter nekaj stolov in nekaj časnikov in
poučnih knjig. Voli se v ta namen posebej odsek, ki ima sobo
pregledati in vse potrebno preskrbeti. Voljeni so sledeči gg. dr. R.
Pipuš, Weixl, Berdajs, Šumenjak in Vezjak.
G. Weixl stavi vprašanje, ako je g. dr. Pipuš že predelal
pravila za Slovensko podporno in pogrebno društvo. G. dr. Pipuš
poroča, da je ta zadeva rešena in so že celo nekateri gospodje
pravila prečitali. Predlaga pa obenem, da bi se to društvo ustanovilo
le izven kroga trgovskega in obrtnega društva in se naj voli v ta
namen posebej odbor. Predlog se sprejme in se bode o tem na
tanko razpravljalo prihodnjič. — Nato se določi dan občnega zbora.

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Ker občni zbor Slov. trg. društva dne 8. t. m. ni bil
sklepčen, se vrši drugi občni zbor dne 22. t. m. ob 8. uri zvečer
v Narodnem domu v Celju v smislu društvenih pravil pri vsaki
udeležbi.

Društvene vesti.
Etabliranje. Večletni član našega društva gospod Ivan
Ravnikar je prevzel v Devici M. v P. trgovino z mešanim bla
gom. Vrlemu članu želimo obilo sreče.
*

Čeke so poslali: Gg. E. Brezovšek, Vransko; Peter
Majdič, Kranj; A. A. Mlekuš, Bovec; Josip Zajc, Ljubljana.
Hvala !
*
Uradne ure. Ker odide naš društveni uradnik
vajam, bodo uradne ure od 1. do 26. maja t. 1. samo zvečer od
8. do polu 10. ure.
*
f Umrl je 7. t. m. dolgoletni član našega društva gospod
Fran Kovačič, knjigovodja „Ljudske posojil i ■
Umrlemu bodi zemljica lahka in ohranjen prijazen spomin!
*
„Trgovski dom“ je eden od onih lepih idealov našega
trgovstva, ki vsakdo prav iskreno želi, da bi se prav kmalu ures
ničil. Njegov pomen bi bil v vsakem oziru jako velik, Tega se
prav dobro zaveda Kolinska tovarna kavnih primesi v
Ljubljani, trgovsko akcijsko podjetje, In zato vsako leto določi
znatni znesek iz svojega čistega dobička za stavbo „Trgovskega
doma“. Zato pa je nasprotno tudi dolžnost zavednega slovenskega
trgovstva, da Kolinsko tovarno s prav obilimi naročili podpira. To
lahko stori z mirno vestjo, kajti „Kolinska kavna primes“ je od
vseh produktov te vrste najboljša in je nobena druga kavna pri
mes ne doseza, kamo-li prekaša ! „Kolinsko kavno primes“ prav
toplo priporočamo vsem gg. trgovcem!

*
Izkaz društvene posredovalnice. Sprejme se: 1
vodja, 1 korespondent, 1 kontorist, 1 skladiščnik, 1 pomočnik me
šane stroke, 1 pomočnik železninske stroke, 1 pomočnik manufak
turne stroke, 1 pomočnik špecerijske stroke, 1 pomočnik modne
in galanterijske stroke, 1 kontoristinja, 1 blagajničarka, 7 prodajalk,
5 učencev in 2 učenki. Službe iščejo : 2 knjigovodja, 2 korespon
denta, 3 kontoristi, 5 poslovodij, 3 potniki, 7 skladiščnikov, 26 po
močnikov mešane stroke, 10 pomočnikov železninske stroke, 12 po
močnikov manufakturne stroke, 10 pomočnikov špecerijske stroke,
3 pomočniki modne in galanterijske stroke, 7 kontoristinj, 8 bla
gajničark, 12 prodajalk, 6 učencev in 3 učenke. Posredovalnica
posluje za delodajalce in člane društva brezplačno, za druge pa
proti mali odškodnini.

Trgovsko bolniško in podporno
društvo v Ljubljani.
Odborova seja z dne 31. marca 1911:
I. V društvo se je sprejelo 7 rednih članov.
II. Obolenje je naznanilo 33 članov.
III. Bolniški stroški so se izplačali 9 članom v znesku
K '740-58.
IV. Izstop iz društva je prijavilo 10 članov. Zavoljo zaostale
članarine se je izključilo 8 članov. Dopisov se je rešilo 36.

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.

Spominjajte se zaklada za „trgovski äom“ !

TRGOVSKI © VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega društva
v Celju“, in „Slov. trgovskega in obrtnega društva v Mariboru“.
V Ljubljani, dne 15. maja 1911.

Letnik Vili.

Stališče trgovstva k trgovski politiki.
Dr. Rudolf Marn.

Kakor vsaka taka institucija, ki se mora ozirati
na koristi več stanovskih skupin in če se v prid eni
kaj napravi, je vsled tega druga oškodovana, tako
tudi trgovska politika naše države ne more zadovoljiti
vseh stanov. Po eni strani se toži, da zastopa avstrijska
trgovska politika veleagrarne interese (argentinsko
meso !), po drugi strani pa, da preveč ščiti industrijo
in da premalo uvažuje interese male in srednje trgo
vine.
Nas zanimajo v prvi vrsti nazori avstrijskega
trgovstva v tem vprašanju, zato naj mi bo dovoljeno,
da v kratkih obrisih označim mnenje dunajske male
in srednje trgovine, ki se vsled svojega razvoja in
stališča lahko smatra kot voditeljica avstrijskega trgov
stva, o tem predmetu. Izrecno poudarjam, da repro
duciram le nazore dunajskega trgovstva, združenega
v gremiju dunajskega trgovstva, in po mojem nemerodajnem mnenju so lahko ti nazori obenem nazori
splošnega avstrijskega trgovstva.
Vpliven gremijalni član dunajskega trgovstva je
o tej stvari izvajal približno takole. Če se premotrivajo razmere trgovine v splošnem, se mora konstati
rati, da se veliki in mali trgovini slabo godi in da
vse korporacije, uprave in celo zakonodajno zastop
stvo ravna s trgovino kot s pastorko. Po eni strani
rapidno naraščajo gospodarska bremena, zlasti socialno
politična (penzijsko zavarovanje) in se stalno zvišujejo
davki in druga režija, ne da bi se pri tem mogel za
služek dvigniti, po drugi strani se konstantno omejuje
delovanje trgovine s koncentracijo veleobratov, z mono
poli, karteli (sladkorni kartel) in z živahnim delovanjem
velebank na polju blagovne trgovine. Posledica je, da
narašča gospodarska moč v rokah le nekaterih in slabi
časi se kažejo posameznemu trgovcu. Če iščemo
vzroke, zakaj se odrivajo meščanski elementi v trgo
vini, spoznamo, da je trgovstvo nezadostno zastopano
v vseh važnejših korporacijah. Poleg krajevnih stro-'
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kovnih organizacij ostanejo za trgovino kot oficielna
zastopstva le trgovske zbornice, v katerih pa mnogo
krat prevladuje industrija in obrt. Za druge stanove
obstojajo različni sveti in če se je dovolilo trgovini
zastopstvo v industrijskem svetu in poklicalo v ta svet
nekaj odličnih bančnih ravnateljev, se ti gospodje kljub
njih zmožnostim od naše strani ne morejo smatrati
kot zastopniki trgovine, ker ne morejo imeti nikakega
razumevanja za skrbi in za neposredne potrebe srednje
in male trgovine. Tudi v carinskem svetu je trgovina
premalo zastopana, zato so odločbe tega sveta skoro
vedno proti interesom trgovine. Ta nezadostna zastop
stva so kriva, da se trgovina ni prav nič brigala za
trgovsko politiko in je bila pri zadnjih večjih poga
janjih o carinski tarifi in o trgovinskih pogodbah po
polnoma nezastopana.
V poslednjem času se vidi, da smatra industrija
in obrt (ne glede na konzumente) dosedanjo trgovsko
in carinsko politiko kot zagrešeno in da že v teh
krogih mislijo na obrat. In vendar je jasno, da pri
varstvenih carinah trgovina največ trpi. Dočim obrtnik
in zlasti industrialec pri zvišanju mezd takoj višje kalkulirata izdelovalne stroške in prevalita draginjo na
konzumente, je trgovcu nemogoče nadomestiti zvišane
plače in druge stroške z zvišanjem njegovega dobička.
Zadnji čas je torej, da se poklicani faktorji trgo
vine odločijo, natančno preiskati učinke carinske in.
trgovske politike na splošno trgovino. Gremij dunaj
skih trgovcev naj prevzame to delo, ki postane potem
podlaga za aktivno udeležbo avstrijskega trgovstva
pri naši trgovski politiki. Noben trgovec sicer ne za
hteva uvedbo popolne svobodne trgovine za Avstrijo,
toda nekateri predmeti n. pr. sladkor in železo, danes
ne potrebujejo več onega varstva, ki ga imajo v carini.
Naloga obstoja v tem, da se dožene vpliv visokih
železniških carin na trgovino in obrt in tudi pri slad
korju preišče, če je treba industriji, ki izvaža dve tre
tjini svojih izdelkov v inozemstvo, še varstvene carine.
Tako dovršeno delo bo tvorilo podlago, da bo
avstrijsko trgovstvo začelo z lastnimi močmi braniti
5
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svojo zagroženo eksistenco in si pripravilo boljšo bo
dočnost.
Kakor vidimo torej, so interesi trgovine isti kakor
interesi srednjih in nižjih stanov. Varstvena carina se
mora omejiti in se ozirati na interese celokupnosti, ne
pa na interese posameznikov. Dobro znamenje je torej,
da se je dunajski gremij odločil izvesti to akcijo in
prepričani smo, da si bo na ta način pridobil zasluge
za vso avstrijsko trgovstvo in tudi za druge sloje.
Sicer se more na kakšno večjo spremembo v
carinski politiki misliti šele leta 1917, toda dobro je,
da se do takrat pripravijo potrebni podatki, da bo
trgovstvo lahko nastopilo z materialom, ki bo opravi
čeval zastopstvo trgovstva v vseh tozadevnih pogajanjih,
ker je bilo ravno trgovstvo doslej preveč pasivno v
tem oziru. In da se bo v interesu trgovstva izvršilo
tako delo, nam je porok dunajski gremij, ki je z
velikim odobravanjem izročil izvršitev svoji pisarni.
V glavnih potezah ponovimo še enkrat delo, ki
se bo podvzelo. Treba bo preiskati vplive sedaj ve
ljavnih varstvenih carin na industrijo, trgovino in obrt,
ozirajoč se posebno na nastopivše posledice za trgo
vino, primerjati naše varstvene carine z onimi sosednjih
držav, ki pridejo zlasti v poštev za našo trgovino in
obenem preiskati, v koliko so gotove carine povzročile
sklepanje kartelov. Delo bo ogromno, toda za trgovino
zelo uspešno in koristno. Menim, da se bodo tudi
slovenski trgovci strinjali z navedeno akcijo.

Pridobitne in gospodarske zadruge.
Spisal Val. Žun.
(Dalje.)

Da se zadruga ustanovi, je treba tudi posebnih
primernih zadružnih pravil ali zadružnega
št a tut a. Zadružni štatut ne obsega pravic in dolž
nosti udov med seboj, ni torej nobena pogodba, skle
njena med zadružniki, temveč obsega le pravila, ka
tera so si sestavili zadružniki sami, da se bodo ravnali
po njih z ozirom na zadrugo. V § 5. zadružnega za
kona so naštete določbe, ki jih mora imeti vsak
zadružni štatut. Po teh določbah mora vsak štatut ob
segati :
1. Tvrdko in sedež zadruge.
(Primer: Tvrdka zadruge se glasi : Kmetska posojil
nica v Begunjah nad Cerknico, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo. Zadruga ima svoj sedež v Begunjah nad
Cerknico.)

2. Predmet podjetja.
(Primer: Zadruga ima namen pospeševati gospodarske
razmere svojih udov s tem, da jim daje priliko plodonosno
nalagati njihove prihranke ter jim s svojim zadružnim, kre
ditom preskrbuje v gospodarstvu potrebna denarna sredstva.)

3. Če je zadruga omejena le na določen čas, dobo,
za katero je ustanovljena. Pripomnje v zadružnih
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pravilih, kakor „Zadruga ni omejena na določeno
dobo“, niso potrebne.
4. Pogoje za vstop zadružnikov kakor tudi more
bitne posebne določbe o izločitvi (izstop, smrt
ali izključenje).
(Primer: V zadrugo se sprejemajo osebe, ki se morejo
vezati s pogodbami in prebivajo ali imajo posestvo v občinah
Cerknici in Žilcah pri Sv. Trojici. Kdor želi vstopiti, se
mora oglasiti pri načelstvu, ki dovoljuje ali pa odreka vstop.
Kdor ne izpolnjuje dolžnosti, določenih v teh pravilih, izgubi
po sklepu načelstva pravice zadružnika, zlasti ako na škodo
zadruge na kakršenkoli način izpodkopuje njen kredit in njeno
dobro ime. Razen tega izgubi članstvo vsak zadružnik v
nastopnih slučajih:
a) ako je bil sodnijsko obsojen radi kakega takega hudo
delstva ali prestopka, da je z obsodbo po zakonu
združena izguba občinske volilne pravice;
b) ako se preseli iz zadružnega okoliša, določenega v
§
zadružnih pravil ;
c) v slučaju konkurza ali kuratele, in
č) v slučaju smrti.
Kdor želi izstopiti samovoljno iz zadruge, mora na
znaniti odpoved do konca novembra načelstvu pismeno in
terjati od načelstva potrdilo odpovedi. Izstop pa velja le s
potekom tistega leta. Zadružni deleži izstopivših zadružnikov
se izplačajo štiri tedne potem, ko odobri občni zbor dotični
letni račun.)

5. Znesek poslovnih deležev posameznih zadružnikov
in način, kako se vplačujejo ti deleži.
(Primer. Vsak zadružnik mora vplačati en zadružni
delež v znesku štirih kron in od načelstva določeno pristoj
bino (vpisnino). Primer Z>) : Zadružni delež znaša 50 kron,
ki se mora plačati ali takoj pri vstopu ali v desetih zapo
rednih mesečnih obrokih po pet kron.)

6. Načelne določbe, po katerih naj se sestavi bilanca
in preračuni dobiček ter način, kako se preskusi
bilanca in razdeli dobiček ali izguba med posa
mezne zadružnike.
(Primera: Koncem vsakega leta sestavi načelstvo po
knjigah račun in uredi bilanco takole: Med aktiva se vpi
sujejo: gotovina v denarju, vrednostne listine po dnevnem
kurzu (torej navadno s kurzom 31. decembra), premakljivo
in nepremakljivo imetje zadruge in terjatve. Med pasiva se
vpisujejo : zadružni deleži, hranilne vloge in vloge v tekočem
računu z obrestmi vred, zadružna izposojila in rezervni za
klad. To, kar ostane aktiv po odbitku pasiv, je čisti dobiček
dotičnega leta, ki se dene v rezervni zaklad.)

7. Način, kako se voli in sestavlja načelstvo in kako
se legitimirajo udje načelstva, njih namestniki in
zadružni uradniki.
(Primer: Načelstvo obstoji iz načelnika in šestih od
bornikov, ki jih izvoli občni zbor za eno leto. O volitvi na
čelstva je sestaviti posebni volilni zapisnik, ki ga podpiše
predsedstvo občnega zbora in še dva zadružnika. Načelstvo
zastopa zadrugo z vsemi pravicami, ki mu jih določuje po
stava z dne 9. aprila 1873 in podpisuje v imenu zadruge
na ta način, da se podpišeta dva uda pod zadružno tvrdko
Člani načelstva se legitimirajo po volilnih zapisnikih občnega
zbora.)

8. Način, kako se sklicujejo zadružniki.
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9. Pogoje, pod katerimi imajo zadružniki glasovalno
pravico in način, kako jo morejo izvrševati.
(Primer: Vsak zadružnik ima pravico glasovati pri
občnem zboru o vseh v §
zadružnih pravil navedenih
točkah in ima en glas. Zadružniki, ki se ne udeležijo občnega
zbora, morajo biti zastopani po drugih zadružnikih na pod
lagi zakonito napravljenih pismenih pooblastil ; a vsak za
družnik sme zastopati le enega zadružnika. Občni zbor
sklepa veljavno, če je zastopan najmanj deseti del zadruž
nikov. Ako bi tega ne bilo, vrši se na istem prostoru in z
istim dnevnim redom drugi občni zbor, ki sme brezpogojno
sklepati.)

10. Predmete, o katerih se ne more sklepati z na
vadno večino glasov navzočih udov, temveč s
kako večjo večino.
(Primer: Če gre za razdružbo zadruge, morata biti
zastopani najmanj dve tretjini zadružnikov in morajo glaso
vati tri četrtine navzočih za to, da se društvo razdraži, sicer
je sklep neveljaven.)

11. Način, kako se objavljajo zadružna razglasila
(n. pr. po časopisih, z javnim oklicem itd.).
12. Določbo, ali je jamstvo zadružnikov za zadružne
obveznosti neomejeno ali omejeno. Če je jam
stvo omejeno, pa se razteza nad dvakratni znesek
vplačanih deležev, morajo zadružna pravila tudi
posebej določati, s kakim nadaljnim zneskom
jamči vsak zadružnik za zadružne obveznosti.
13. Imena udov prvega načelstva ali tistih oseb, ki
imajo skrbeti za vpis (registriranje) zadruge.
Te določbe so večinoma vzete iz trgovinskega
zakonika in sicer iz poglavja o delniških družbah.
Ako zadružna pravila ne obsegajo vsaj teh ravno na
štetih določb, se ne morejo vpisati v zadružni
vpisnik ali zadružni register, istotako ne, ako
kaka' določba v pravilih nasprotuje določbam zadruž
nega zakona. Če pa zadružna pravila niso vpisana v
zadružni vpisnik, nimajo sploh pravne veljave.
Zadružni register (vpisnik) se vodi pri
vsakem trgovinskem sodišču oziroma pri deželnem ali
okrožnem kot trgovinskem sodišču. Vsakomur je do
voljen med uradnimi urami vpogled v zadružni regi
ster; tudi sme vsakdo zahtevati uradne prepise in iz
vlečke iz njega, ako prinese za to potrebne kolke in
papir.
Ta zadružni register je nekaka zemlji
ška knjiga za zadružništvo. Imena zadružnikov
in njih jamstvo naj v prvi vrsti svedočijo, ali zadruga
stoji na trdnih tleh, kak kredit uživa i. t. d.
Vsa naznanila za vpis v trgovinski register se
morajo pri trgovinskem sodišču ali dati osebno na
zapisnik ali pa se morajo vložiti v sodnijsko ali no
tarsko poverjeni obliki (legalizirano).
Če se torej hoče kaka zadruga vpisati v trgovski
register, treba bo napraviti tako-le ali podobno vlogo.

Stran 51.
(Kolek 2 K.)

C. kr. okrožnemu kot trgovinskemu sodišču
v Novem Mestu.
Ivan Matelič in znotraj navedeni drugovi
predlagajo, da se vpiše v zadružni register: „Sirovinska zadruga združenih črevljarjev“ v Novem
Mestu.
(Znotraj.) Kakor je razvidno iz izvirnika in poverje
nega prepisa priloženih pravil, se je ustanovila pod imenom
„Sirovinska zadruga združenih črevljarjev“, registrirana za
druga z omejenim jamstvom in s sedežem v Novem Mestu.

V § 43. združenih pravil navedeni udje
prvega načelstva, katere legitimirajo pravila, se
bodo podpisovali sledeče :

Na podlagi tega prosimo, da c. kr. okrožno
kot trgovinsko sodišče vpiše v zadružni register
„Sirovinsko zadrugo združenih čevljarjev“ in ude
njenega prvega načelstva ter vpis primerno raz
glasi.
V Novem Mestu, dne 10. maja 1911.

N. N.
N. N.
N. N.
To vlogo naj podpišejo vsi udje prvega načel
stva, ki so bili izbrani na ustanovnem občnem zboru,
pri pristojnem okrajnem sodišču ali notarju, kjer se
podpisi poverijo ali legalizirajo. Istotako naj
se ti udje legalizirano podpišejo na enem iztisu za
družnih pravil, drug iztis naj pa dado vidimirati po
imenovanem sodišču ali notarju. Ta dva iztisa (iz
virnik in vi di mi rani prepis) naj se priložita
zgoraj opisani vlogi, ki se odpošlje na okrožno sodišče.
Ravno tako je postopati pri vsaki spremembi
zadružnih pravil, ker sicer ne bi bila pravnoveljavna.
Z vpisom v trgovinski register zadobi torej za
druga pravno veljavo ; do tedaj so bili udje načelstva
le za svojo osebo odgovorni za posle, ki so jih na
pravili v imenu zadruge. Zadruga sama se torej ne
more tožiti za posle, ki so jih napravili udje načel
stva, predno je bila zadruga vpisana v zadružni register.
Tudi vsaka zadružna podružnica se mora
vpisati na zgoraj označeni način v zadružni register
pri pristojnem trgovinskem sodišču in objaviti v iz
vlečku.
Poleg zadružnega registra, ki ga vodijo trgovin
ska sodišča, mora imeti tudi vsaka zadruga register
zadružnikov. Ta register mora obsegati: priimek,
krstno ime, stan in bivališče zadružnikovo, dan vstopa
ali izstopa, število zadružnih deležev, odpoved enega
5*
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Razliko terciarnega ozemlja od obmejnih tvorb
je spoznati mestoma splošno, dejal bi, že iz železni
škega voza, če se peljemo od Celja proti Gradcu:
visoke gore na levo, daleč v ozadju, so nekdanja ce
lina; v ospredju in na desni pa nizki griči, ki pred
stavljajo ponajveč sedimente terciarnega morja.
Podrobno mejnice na tem mestu ne kaže slikati;
Praktiška geologija.
to bi nas dovedlo predaleč. Kaki splošni podatki pa
Spisal dr. K. Hinterlechner.
nimajo za konkretne slučaje itak prav nikakega po
(Dalje.)
mena. Kdor se zanima za posebna ozemlja v tem
Premog v slovenskem ozemlju. Kakor je mi oziru, si naj nabavi zadevni list geološke, specialne
mogrede že omenjeno (str. 2), se je nabirala snov, iz mape v merilu 1: 75.000. Kot prilogo dobi tiskano
katere se je naredil potom ogljenitve premog, več ali (nemško) razlago kupljenega*) lista, če je poslednja že
manj v vseh geoloških formacijah. Za slovensko ozemlje izšla; za vse v tisku izišle liste namreč „razlaga" še
pa prihaja tozadevno (skoro) izključno terciarna ni naprodaj.
doba v poštev, ako se oziramo le na praktično stran
Vse terciarne tvorbe (glej opazko pod črto na
vsega vprašanja. Zato naj pojasnimo v sledečem situ- str. 28.) delimo v več oddelkov; na tem mestu se ne
vacijo ob času, ko se je zbirala rastlinska mislimo spuščati v tozadevne teoretske podrobnosti.
snov terciarnih premogišč, da bodemo potem Omenimo naj le, da so zadevno dobivanja premoga
v stanu izvajati iz teh spoznanj nekaj splošnih, važni: o ligo cen ,**) miocen*'**) in pii ocen.****)
praktičnih zaključkov.
Vsak teh treh oddelkov odgovarja (nekoliko) drugačni
V terciarni dobi se je razprostiralo (od vzhoda) porazdelitvi terciarnega morja. Tem razlikam so odgo
preko sedanjega ogrsko-hrvatskega ozemlja morje do varjale (v nekih mejah) na istih krajih ob različnih
vzhodnega vznožja Vzhodnih Alp. Od tu je segalo časih razne razmere; še mnogo bolj velja to za razna
(najbrže) v obliki širokih, morskih zalivov in ožjih ozemlja. To je vzrok, da se je nabiralo rastje, ki je
fjordov*) v njih osrčje. Obrežje je bilo torej dosti čle- pozneje poogljenelo, na raznih mestih v vsaj deloma
novito. Na nekaterih krajih so se izlivali večji in manjši različnih oblikah in množicah. Oblika vsakega
vodotoki v to morje, ki se je odlikovalo najbrže vsaj premogišča, je pa poleg njegove telesnine (= množica
mestoma tudi po lepo razvitem otočju ob svojem premoga) eminentne važnosti za vsako podjetje v finanbregovju.
cijalnem oziru.
Vodotoki so znašali v morje iz goratih, zapadnih
Ako se ne oziramo na krajevno (nekoliko) raz
pokrajin mnogo grušča, proda, peska in greza, ki se
lično porazdelitev oligocenskega in miocenskega morja,
nahajajo v tej ali v podobnih oblikah dandanes zlasti
tedaj smemo v naše svrhe oba časovna odlomka v
na Štajerskem, a krajevno tudi na Kranjskem in Ko
sledečem obenem razložiti, čeprav jih je treba v praksi
roškem.
strogo ločiti.
Tako nastale tvorbe loči pogojno in mestoma že
Ob morskem bregu so eksistirale v oligoncenskem
neuko oko od nekdanjega obrežja. Iz prvih je sedaj
izvečine nizko gričevje; drugemu so pripadale visoke in miocenskem času najbrže že izpočetka mestoma
alpske gore s strmimi pobočji. Tvorbe terciarnega morja plitvine. Vodovje, ki se je stekalo v zalive, je pa glopokrivajo dandanes pretežno listnato, sadno drevje in bočja mesta, kakor smo že prej omenili, sčasoma tudi
vinske gorice; nekdanjo celino pa smrečje. V teritoriju zasulo. Po tekočem vodovju je prišlo v zalive brez
poslednje ima vodovje precejšen strmec. Zato je samo dvoma mnogo sladke vode; tu je vsled tega morska
po sebi narodnogospodarski zaklad. V terciarni ravnini voda sladnila. Ta moment in plitvost obrežja pa sta
pa teko potoki in reke bolj leno-počasno ; mesto na bila vzrok, da se je naselila tu in tam flora, ki se je
ravnost se odtekajo zavinkasto. V terciarnih ravninah potem bujno razvijala vsled tedaj posebno ugodnih,
teko železnice naravnost, n. pr. pri Pragerskem ali klimatskih razmer. Tekom časa so nastala v pribrežju
pod Krškim proti Brežicam in proti Zagrebu; močvirja. Sem in tam jih je še preplavljalo vodovje.
kjer so zgrajene po nekdanji celini, so pa komplicirano
*) Vsak list je posebej na prodaj ; različni listi stanejo raz
zavite [n. pr. proga nad Zidanim ?Aostom proti lično od K 2'50 do 7'50. Naroče se v vsaki knjigarni. Direktno na
Ljubljani (do Zaloga)]. Razmere na progi Zidani c. kr. geološki državni zavod naslovljena naročila zakasne pošiljatev,
Mo st-Celje so posebne vrste, ki ne pridejo za ne ker ima urad vse svoje publikacije v komisiji pri neki dunajski
tvrdki (R. Lechner, I. Graben 31). —
strokovnjaka v poštev v teh ozirih.
**) oligos (grško) malo in kainos (grško) nov.
ali več deležev. Tudi ta register je javen, torej na
vpogled vsakomur.
Načelstvo, ki ne izpolnuje določb glede vpisa in
objave zadruge, se lahko kaznuje od trgovinskega sodišča
z globo od 20 do 600 kron.
(Dalje prih.)

*) Dolgi, ozki, morski zalivi z navadno skalovitim, strmim
obrežjem.

***) mejon (grško) manj in kainos.
**«*) piejston (grško) največ in kainos.
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Torej razmere, kakršne smo obrazložili v 3. številki
tega letnika in kakršne nam drugje ovaja narava sama
še dandanes. Vsled geoloških procesov, katerih obširna
razlaga ne sodi tu sem, so tako nastala močvirja dan
danes pod primerno debelo, mineralno odejo pokopana
kot premogišča.
Kjer je bila nekdaj morska obala strma, tam se
sploh ni mogel doigrati ves ta proces ali je pa vsaj
le prav pomalem napredoval razvoj vegetabilne plasti,
in vsled tega ni pričakovati tu kakih materielnih ko
risti od nekdanjih razmer.
Med tem ko se je vršil v bližini morskih obal
(tudi ob eventuvalnih otokih) zlasti v varnejših zalivih
opisani, tihi boj kontinentalnih in morskih sil, doigravali so se na odprtem morju docela drugi dogodki,
ki nas pa tu le toliko zanimajo, ker tam ni smeti pri
čakovati premoga.
Vse navedene okolnosti so dovedle do sledečih,
splošnih zaključkov.
1. Splošno smemo soditi, da je bilo miocensko,
kakor tudi oligocensko morje od zapada proti
vzhodu bolj in bolj globoko; podobno njih zalivi.
V poslednjih je bila globočina vobče v pribrežju
manjša nego v sredini ; mestoma so sepa nahajale
večje globočine brezdvomno tudi v pribrežju.
2. Miocenski in oligocenski premogi so nastali
iz nekdanjih močvirij ob morskem obrežju. Kjer
ni bilo nekdaj plitvin, tam ni bilo močvirij ; kjer ni
bilo teh, tam pa dandanes tudi premoga ni! —
3. Čim dalje se odstranimo od nekdanjega brega
v teritorij nekdanjega vodovja, s tem neugodnejšimi
razmerami moramo splošno računati zadevno debelosti
nekdanje vegetabilne preproge; naravno pa vsled tega
tudi z manjšim, dandanašnjim, promogovim bogastvom.
4. V onih delih zalivov in fjordov, ki so bili
nekdaj najbolj oddaljeni od odprtega morja,
so se razvijala močvirja pri sicer ugodnih razmerah
vobče najlepše in največ časa. Tu je nanadenega
vsled tega vsaj razmeroma največ nekdanjega rastlin
stva, in zato se je treba ozirati pri iskanju
premogišč v naših krajih zlasti na zapadne
teritorije, kadar gre za oligocenske ali miocenske
usedbine. Čim dalje se podamo v takih slučajih proti
vzhodu, temvečji je (splošno) riziko.
Zadevno poslednjega spoznanja nam je naravnost
klasična priča premogišča Trboveljske premo
govne družbe in njega vzhodnja soseščina. — Ves
njen premog se je naredil v nekem oligocenskem za
livu, ki je segal preko Hrvaške meje, Laškega Trga,
Dola, Hrastnika in Trbovelj na Kranjsko ter
tu preko Zagorja in Kisovca še dalje proti zapadu.
Ta teritorij imenujemo Laški zaliv (Tüffrer Bucht).
Glavno premogovo bogastvo se nahaja v njem zapadno
od Savinje. Razdeljeno pa je z ozirom na debelost
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plastovine takole: v Trbovljah 24 m (največja de
belost 40 m), v Hrastniku se menjava od 50 do le
še 10 /ra; proti vzhodu je tu premog tudi slabejši. Pri
Breznu in pri Hudi Jami pa znaša debelost sploh
le še 12 metrov. — Dalje so izsledili 2’3 kilometra
južno od Šent Jurja ob južni železnici v istem geo
loškem horizontu, ki mu pripada Trboveljski premog
3 žilice, ki pa merijo v debelost samo 10 do 20 cen
timetrov! Jugo-jugo-zapadno od Šent Lenarta je
merila neka plast baje 90 cm-, ob vzhodnjem vznožju
Voluške Gore južno od Gorice, zapadno-severozapadno od Planine (Montpreis) pa 15 cm. V Pojerjih so našli sicer (baje!) 2/3 sežnja in na nekem
drugem mestu v bližini celo l1/, sežnja debelo pre
mogovo žilo; a poslednji dve številki sta zelo dvom
ljivi, ker se ni niti poskusilo ta premog dobivati; vkljub
temu, da bi se bilo moralo delo pri tej debelosti iz
plačati. Na drugih mestih so pa izsledili, kakor bodemo
še pozneje podrobneje navedli, le po 6—50 a navadno
le 10 do 30 cm debele premogove plasti. - Dodatno
omenjam, da bi se bilo izplačalo delo, če bi bili kje
izsledili faktično vsaj 60 do 1 00 cm debelo plast
čistega premoga, kvaliteta premoga iz oligocenskih
skladov Laškega zaliva je dobra. Znesek 60 do
100 cm bi zavisel zato posebno le od pota do kraja
prodaje.
*
*
*

Spredaj smo med drugim omenili 1. da so se
nahajale brezdvomno tudi v pribrežju mestoma
večje morske globočine poleg ondotnih
plitvin; 2. da je bila globočina v pribrežju
splošno manjša nego v sredini zalivov in
3. da se niso naredila brez plitvin močvirja; brez teh
pa ni pričakovati premoga. — Naravna posledica teh
razmerje, da ni smeti pričakovati premog niti
ob robu terciarnih zalivov povsod in dalje,
da je, kakor tudi že omenjeno, v odbrežnih par
tijah zalivov manj prem oga kakor v pribrežju
— ali ga pa pogojno tudi sploh nič ni!
Kot tozadevni izgled naj služi sledeča sličica
P t u j sk o - Ko n j išk e ga zaliva.
Ptujsko-Konjiški zaliv nameravamo ime
novati ozemlje ob vzhodnjem, južnem in jugozapadnem
vznožju Pohorja ter nekako severno od črte: Slo
venji Gradec-Razbor (severno od Šoštanja) —
Konjiška Gora-Voč-Hrvaška meja južno od
občine Š et al e. — Vrhnje plasti, ki leže zlasti v
ozemlju takoimenovanega Ptujskega polja na ter
cijaru, nas zanimajo le zato, ker ga pregrinjajo kakor
preproga, in ker so pri rudosledbi le neprijetna
ovira. Pod to odejo leže povrsti pliocen, miocen in
oligocen. V principu torej vsi oni sedimenti, iz katerih
I poznamo na Spodnjem Štajerskem premoške sklade.
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Pod terciarnim premogom se nahaja blizo Konjic
premog iz neke starejše dobe, kar pa omenjam le mi
mogrede, ker je ta popolnoma krajevnega pomena.
Oligocenski in miocenski premog nastopata v
Ptujsko-Konjiškem zalivu brez izjeme zelo nepravilno.
Prvi ovaja sicer krajevno debelost 2 do 4 ra, a nikoli
na večje razdalje. Mestoma so plasti mnogo tanjše, ker
merijo le po 3—10 decimetrov, a krajevno niti toliko
ne. Vsa snov se izpremeni namreč v zgorljivi skrilavec,
kar dokazuje docela jasno, da na takih mestih ni bilo
rastja pač pa nekje v bližini. Na teh mestih je bilo
torej morje (ob robu) razmeroma globočje, ali so pa
bili tu sploh neugodni pogoji za razvoj rastlinske odeje.
S pliocenskim premogom so v praksi zato težkoče,
ker sploh toliko debel ni, da bi se bilo izplačalo ga
dobivati kje doslej ; sicer je pa debelost tudi pri tem
nestalna. Krajevno meri 1 cm (ali manj) pa do 40 cm.
Vdetih 1845. in 1861. so našli sicer baje (!) mnogo
debelejših plasti, a stvar je dvomljiva; zakaj niso
premog izkoriščali? Vse bogatstvo je bilo pač — kakor
sicer — kmalu pri koncu, kajti delo bi se bilo skoro
izplačalo, če bi bile plasti konstantno vsaj pol
metra debele bile.
(Dalje prihodnjič.)

Knjigovodstvo v trgovini na drobno.
Spisal Oton Schmidt.

in tukaj pride do vknjižb v takozvani knjigi za
odjemalce (prodajalniška štraca, odjemalniška štraca
itd.). Pri teh kupčijah je razločevati, . so li se vršile
posamezno z enim in istim odjemalcem, ali če se tekom
enega meseca, polletja ali leta večkrat ponavljajo.
Temu primerno se tudi ta knjiga za odjemalce veči
noma vodi na dva načina.
1. Vzorec knjige za odjemalce, kjer se postojanke
vpisuje v kronologičnem redu, kadar se vrše, in kjer
se plačane postojanke prečrtuje:
Prosinec 1911.
1. Fran Tavčar, tu, Slovenski trg 4.
15 kg sladkorja v kockah po
3 „ Java-kave....
3 „ japonskega riža .
„
1. Marjeta Čembal, Dravlje 17.
2l/a kg kdlinske cikorije . . po
10 „ sode........................ „
3 „ mila D. sv. C. & M. „
Plačano 21. prosinca 1911.

2. Frančišek Golob, tu, Mestni trg 12.
22 kg sladkorja v celem . . po
3 „ sladkorjeve moke . . „

—•88
3-60
-■60

13 20
10 80
1 80

25 80

-•90
-•20
-•72

2 25
2
2 16

6 41

•80
-■88

17 60
2 64

20 24

3. Josipina Kovačič, Gosposka ul. 3.

V trgovini na drobno se blago na debelo le
20
5 kg Kuba kave .... po
4-kupuje, razpeča pa, kar že ime pove, na drobno.
Plačano 30 prosinca 1911.
Razpečavanje se deli v dva načina, kjer se ali plačilo
1
takoj vrši, ali na drugi strani kupec ne plača takoj,
2. Vzorec knjige za odjemalce, kjt;r s S /sak em
temveč postane dolžnik. Ker se razpečavanje proti odjemalcu dodeli posebno stran:
gotovini v teku enega dneva jako pogosto vrši in ker
posamezno predstavlja le razmerno majhne vrste, je
Dr. Ivan Ličnik, tu, Breg št. 20.
vsakokratna vknjižba take nadrobne oddaje blaga proti
gotovini čestokrat nemogoča, gotovo pa bi bila neu
1911
prosinec
1. 4*/a kg petroleja................... po
1 80
-•40
mestna. V večjih detajlnih trgovinah se zabeležijo le
3 2 steklenici namiznega olja . „
1-50
3—
zneski posameznih dohodkov v majhno blagajniško
2
„
jamajskega ruma „
3—
6
knjigo (štraco), v novejšem času pa se često postavljajo
1 50
10. 1 zavitek cejlonskega čaja . „
1-50
števni blagajniški stroji, ki zaznamujejo vsak posa
8 80
10 kg sladkorja v kockah . . „
-•88
mezen dohodek. V kontrolo nastavljencev se po ve
21. 1 omelo..................................... .
2—
2- —
1 metla......................................
- -60 — 60
likih trgovinah pri blagajni trgovine zahteva od odje- '
31. 5 kg Kuba-kave................... „
4'- 20 n
malcev za vsako plačilo listek iz kuponske jukste
1 28
2 „ laškega riža ....,,
-•64
zadevnega sotrudnika, kateri listek zaznamuje vrednost
6 zavitkov vžigalic „Družbe
prodanega blaga. Posamezni gotovinski dohodki se
sv. Cirila & Metoda..............
- 16 - 96
pri blagajni številkoma beležijo in se morajo po vsoti
45 94
strinjati z zneskom, ki je res v blagajni in pa z dvoj
1. plačilo glasom blagajniške knjige
svečan
str. 4 ......................................
45 —
nimi beležki na listkih in v jukstah. Denar, ki se dobi
1.
ostanek
......................................
- 94
zvečer vsakega dneva v blagajnici, predstavlja vsoto
»
vseh gotovinskih kupčij dotičnega dneva in zadevno
vsoto se mora kot eno samo postojanko vpisati v
Taki odjemalci dobe po večini tudi malo knjižico,
blagajniško knjigo.
kamor trgovec v kontrolo vpisuje nakupljeno blago.
Drugi način razpečavanja v trgovini na drobno
V trgovini na drobno zastopa knjiga za odjemalce
se da primerjati s kupčijami na upanje v veletrgovini mesto prodajalnega dnevnika in, če se vodi po drugem
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vzorcu, nadomešča obenem glavno knjigo za dolžnike,
dočim se vodi za nakupovanje blaga in druge kupčije
poseben dnevnik, ki je čestokrat le nakupovalni dnevnik,
in ki se ga vsled tega lahko rabi za kalkulacijsko
knjigo. Glavna knjiga, (saldokonti) postane torej v
glavnem knjiga upnikov. Le-ta v prav majhnih trgo
vinah lahko odpade, če se vrši vse nakupovanje proti
gotovini in se poravnavo zaznamuje pri posameznih
postojankah v nakupovalnem dnevniku.
V nekaterih trgovinah se pa prepišejo večje ter
jatve iz knjige za odjemalce v glavno knjigo, v drugih
zopet se vrši to prepisovanje le koncem leta in le z
ozirom na one terjatve, ki v zadevni dobi niso bile
poravnane.
Srednjevelika trgovina na drobno vodi torej na
slednje knjige: 1. inventarij, 2. blagajniško knjigo,
3. knjigo za odjemalce, 4. nakupovalno knjigo, 5. glavno
knjigo in 6. blagovni škontro s poračunbo množin (za
loga). Oddajanje poslednje se more le presledkoma
dognati.
Če je trgovina na drobno zvezana s kako vele
trgovino ali če poseduje kako trgovsko podjetje (bodisi
to vele- ali detajlna trgovina) svojo podružnico, potem
je v prvem slučaju trgovino na drobno, v drugem
slučaju pa podružnico smatrati za bistven del glavne
trgovine in kot nje odjemalce. Temu primerno tvorijo
tudi glavne knjige glavne trgovine temelj splošnega
vknjiževanja in v njih je trgovino na drobno, oziroma
podružnico za vse sprejete vrednosti obremeniti ter za
vsa odplačila, za nazaj poslano blago itd. pripoznati.
V glavni knjigi voditi je tedaj za trgovino na drobno
oziroma za podružnico poseben račun, ki mora izkazati
tudi uspeh tega podjetja.
Vzorec računa za nadrobno trgovino v glavni
knjigi:
ima dati.
1911
prosinec

»
do
grudna
,,

J»
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knjiga (saldokonti) blagovni škontro (po potrebi tudi
drugi škontri za stroške itd.) ter v nadrobni trgovini
sami najmanj eno knjigo za odjemalce, ali časih tudi
več teh knjig in pa, če se odplačila dnevnih skupičkov
glavni trgovini ne vrše dnevno, temveč le od časa do
časa, razen knjige za odjemalce še posebno blagaj
niško knjigo.

Iz trgovske prakse.
17. Razvidnost terjatev.

Velike važnosti za vsakega trgovca je, da ima
pregled čez svoje terjatve, da vsak hip lahko razvidi,
koliko ima terjati in pri kom.
Trgovci so si pomagali z raznimi pripomočki,
razni praktiki so priporočali svoje pripomočke in načine
kot najboljše ali prišel je novejši čas, ki je nekaj pri
nesel, kar je veliko boljše, kakor je bilo dosedanje.
Najbolj je v rabi takozvana „Opominjalna knjiga“.
Najprej so si trgovci zabeleževali svoje terjatve v ko
ledarju na prostoru za beležke, kajti v vsakem koledarju
najdemo za vsaki mesec prostor za beležke. Na tem
prostoru so si zabeleževali trgovci dan dospelosti svojih
terjatev in obveznosti. Še danes najdemo ta način
„evidence“ v marsikateri trgovini.
Ali količkaj razvitemu podjetju taka razvidnost
ne zadostuje in nastale so posebne knjige, v kateri so
se terjatve zabeleževale pod datum, katerega zapadejo.
Za vsaki dan se določi v knjigi primeren prostor.
Take knjige so dobre, vendar niso pregledne in porabi
se z listanjem, pregledovanjem in terjanjem več časa,
kakor je potrebno. V knjigi so poravnane in odprte
terjatve pomešane in listati se mora vedno pol knjige
in tako se porabi mnogo časa. Ali čas je jako drag,
se mora jako paziti na vsako minuto, da ne poteče

Nadrobna trgovina.

1.
1.
1.
31.
31.
31.
31.
31.

za zalogo glasom inventure ....
„ terjatve ,, knjige za dolžnike
„ opravo
„ glasom inventure .

„
„
„
„
,,

prevzeto blago.............................
najemnino......................................
plače ................................................
prispevek k stroškom...................
dobiček...........................................

5.780 1.213 40
1.412 —

52.711 10
2.400 —
3.400 —
310 4.409 77

71.636 27

1911
prosinec 1.
do
grudna 31.
,,
31.
31.
31.
>»
31.

Ima dobiti.

za
„
„
„
„

odplačane dnevne skupičke . . .
končno zalogo.............................
končne terjatve.............................
končno vrednost oprave ....
naprej plačano najemnino . . .

61.413 17
7.412 10
1.011 —
1.200
600

71.636 27

•

Trgovina na drobno ali podružnica mora kot od
glavne trgovine ločeno podjetje one knjige, ki so v
obratu potrebne (blagovna oddaja) samostojno voditi.
Glavne knjige kombinirane vele- in nadrobne trgovine
so torej : inventarij, blagajniška knjiga, dnevnik, glavna

zastonj. Zategadelj je potreba zahtevala pripravnejši
in preglednejši način.
Razne firme, ki trgujejo s pisarniškimi potrebščinami,
ponujajo razne „Kartensisteme“ v lepih škatljah ali
omarah. Na tak kartensistem hočem s svojim člankom
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bodo v kratkem izprevideli, da pogoji ne obstojijo
samo na papirju, ampak se v resnici zahteva njih
izpolnjevanje. Doseglo se bo vpoštevanje plačilnih
pogojev in prihranilo se bo mnogo izgube na obrestih.
Stran knjige dolžnikov ......... -

Dan dospelosti ......................

.................................................................................................

Bivališče .............................................

Znesek

raduna

erja n

1. 11.

lil.

pismo

j

nal.

Dat

....... ............. ;.................. ,................ ....... _.............. .....
Odvet.

Plačilni pogoji

Pošta ..................................

.s

Obsojen

Dolžnik

Povzetje

opozoriti bralce Trgovskega Vestnika, pokazati pred
nosti sistema, a nikakor nočem delati reklame za
predmete teh firm. In zakaj ne? Zato, ker so ti pred
meti jako dragi. Naš trgovec bi si pa šmentano premislil,
predno bi dal za tako stvar 50 do 80 ali še več kron.
Zategadelj mu danes priporočamo tudi kartensistem
ali naši pripomočki za preglednost terjatev imajo vse
prednosti kartensistema, pa so poceni. Cela stvar stane
kakih osem kron in te se veliko lažje izmuznejo izpod
palca, kakor pa desetkrat tako velik znesek.
Prednost kartensistema sloni v prvi vrsti na tem,
da se vsaka terjatev napiše na poseben list. Listi s
plačanimi terjatvami se izločijo in skupaj ostanejo le
živi listki, torej taki katerih terjatve še niso poravnane.
Listki v velikosti 23x15 cm so tiskani na eni
strani, kakor kaže naš obrazec in sicer ostane na levi
strani večji prostor prazen, da se lahko vlaga v mapo.
Obenem z računom se popiše tudi tak list. Kadar
se računi prenašajo v knjigo dolžnikov, se v listu
zabeleži tudi stran te knjige.
Kadar je listek izpolnjen z dosedanjimi podatki,
se vloži v to pripravljeno mapo. To je mapa, ki ima
v hrbtu jeklena peresa, ki držijo vsebino tako skupaj,
da se lahko lista kakor v kaki knjigi.
Navadno je potrebna ena, kvečjemu dve mapi.
Mapa ima vloge in sicer so na teh zaznamovani za
poredoma meseci. Vsak mesec se razdeli v tri dele,
za listke od 1. do 10., od 11. do 20. in od 21. do
30. (31.) in zategadelj se za vsaki mesec še vložita dva
medlista. Na prvem se zabeleži številka 10 na drugem 20.
Akoravno je vsakomur jasno, kako se vlagajo
listi, vendar še hočemo s primerom pojasniti.
Vložiti moramo liste za terjatve, ki zapadejo
1. decembra. Vložimo jih za listom z imenom meseca
in pa pred list s številko 10. Liste 2. decembra vložimo
za listi 1. decembra i. t. d. Listi vsakega dne se uredijo
med seboj alfabetično.
Kadar dolžnik plača, se to v listu zabeleži in list
odloži. Na ta način ostanejo v mapi le taki listi, ka
terih terjatve še niso plačane. Na ta način razvidi
trgovec vsak dan, kaj je ta dan zapadlega, koliko
terjatev je v zaostanku, pri kom se lahko terja i. t. d.
Nekateri trgovci si napravijo še posebno mapo,
v kateri imajo medliste z napisi : Poštni nalog, inkaso
banke, tožen, rubljen, odvetnik, dvomljiva terjatev,
izgubljeno i. t. d. Napis sam že vsakomur pove, katere
liste se odloži v-ta ali drugi predal.
Z ozirom na jako velike prednosti tega sistema,
toplo priporočamo vsakemu trgovcu, da si vpelje ta
način v preglednost terjatev. V kratkem času ne bo
čutil samo ugodnosti načina, ampak prihranil si bode
tudi mnogo časa in sitnosti.
Ali ta način priglednosti ima še druge ugodnosti.
Počasen odjemalec bo pravočasno terjan in odjemalci

Pošt.

Stran 56.

F> a dal
Dne

znesek

Opombe : .............................................................................. ..................

Fr. Zelenik.

Raznoterosti.
Avstrijski trgovci v Carigradu. Ta mesec so vrnili za
stopniki avstrijskih trgovskih zbornic obisk turški študijski komisiji.
Turški trgovci so jih sprejeli z izredno gostoljubnostjo, slavnostni
večeri so združevali izletnike z domačini in tudi sultan je sprejel
avstrijske trgovce v avdijenci. Upamo, da ta izlet ne bo ostal samo
v zabavnem oziru v spominu, ampak da bo rodil tudi za avstrijsko
trgovino praktične sadove. Na vsak način so se ustanovile na tem
izletu nove trgovske zveze, vendar pa zdaj ne zadostuje, da po
šiljajo tvrdke svoje zastopnike vsakih par let med svoje turške
odjemalce. Ne, šefi tvrdk in njih sinovi naj se poprimejo z vnemo
eksportne panoge trgovine. Tudi naše trgovstvo mora biti prežeto
o pomenu eksporta, ravna naj se po vzgledu nemških trgovcev —
kaj šele po onem angleških! — ki smatrajo naravnost za žalitev,
ako se jih vpraša, če tudi eksportirajo. To je trgovcem iz drugih
držav samoobsebi umevno in taki bi morali biti tudi naši trgovci.
Kvaliteta našega blaga, naša produkcija ima vendar vse predpogoje,
da dobi v orientu čim več odjemalcev. Žal, da se je v zadnjih
letih opustilo ozir. se je prigodilo marsikaj, kar je neugodno vpli
valo na to trgovino. Druge države so našo starodavno zvezo z
Levanto skoraj zamorile. Le poglejmo našo bilanco in jo primer
jajmo z ono drugih držav! Povsod bomo videli napredek Anglije
in Nemčije, pa — nazadovanje Avstrije. Izgubljeno pa še ni vse!
Ravno zdaj se nudi zopet ugodna prilika, pridobiti si staro stališče
in zavzeti nove pozicije. Otvorila se bo bagdadska železnica, ki
bo odkrila lep del sveta prometu. Bogate dežele bomo dosegli
kmalu na lahek način. In tudi Egipet, nekdanja žitna shramba Ev
rope, kaže, da bo zavzel svoječasno mesto. Na vzhodu je tedaj
mnogo lepe priložnosti za trgovino. Mi Avstrijci lahko tedaj dobro
izkoristimo naš ugodni geografični položaj, zato upamo, da bo
zadnji obisk trgovcev imel za vse prizadete jako ugodne posledice !

sj:
Sarajevska trgovska zbornica na potovanju. Tudi člani
najmlajše trgovske zbornice naše monarhije, — one v Sarajevu —
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in sicer 50 najuglednejših bosansko-hercegovskih trgovcev, so ndpravili koncem aprila in začetkom t. m. poučni izlet v Zagreb,
Budimpešto, Dunaj in Prago, iskajoč s tem novih stikov s trgov
skimi krogi. Sprejem v Zagrebu je bil prav presrčen. Gostom je
zapelo celo pevsko društvo dobrodošlico in predsednik zagrebške
trgovske zbornice je pozdravil v izbranih besedah ljube goste.
Kako uvidevajo v onstranski državni polovici pomen trgovine,
dokazuje dejstvo, da so se udeležili sprejema tudi zastopniki vlade
in mesta. Dne 27. aprila t. 1. popoldan je bil izlet v Šestinj, kjer
sta pogostila zagrebško trgovsko društvo in klub hrvaško-slavonskih industrijalcev izletnike. Zvečer so si ogledali Bošnjaki pred
stavo v gledališču, nakar je bil sestanek z zagrebškim trgovstvom.
Naslednji dan so se odpeljali bosanski trgovci v Budimpešto in
odtod na Dunaj, v Prago in Liberce, kjer so bili od merodajnih
faktorjev tudi prav prisrčno sprejeti.

nika kakšne trgovine nasproti upnikom. Že v nekaterih
državah se je to vprašanje zakonito uredilo, da se upnike ščiti,
zato je maše pravosodno ministrstvo uvedlo to akcijo in hoče
mnenje interesentov vedeti glede teh vprašanj. Ali naj se zakonita
ureditev omeji le na slučaje, v katerih prodajo protokolirani trgovci
svojo trgovino in naj bo li to važno, če prevzemnik trgovine ne
spremenjeno naprej vodi staro firmo ali ne? Ali naj se prehod
trgovskih dolgov na prevzemnika- predpiše kot prisilen ali naj se
po dogovoru izključi jamstvo prevzemnika do upnikov? Ali se pri
poroča, jamstvo na kak način omejiti, bodisi na običajne trgovske
dolgove, ki jih ima vsak reelni trgovec ali na gotovo višino, na
primer do zneska vrednosti prevzetih aktiv ali na gotovo dobo
zastaranja? Korporacije, ki pridejo pri tem v poštev, so se pozvale,
da izrečejo v tem oziru svoje mnenje.

Zanimiva novost v poštnem prometu. Vedno rastoči
trgovski promet sili trgovca, da izrabi vsako minuto. V prid
trgovstva v prvi vrsti se mora tedaj imenovati vloga nižjeavstrijske
trgovske zbornice na trgovsko ministrstvo, v kateri prosi za uvedbo
t. zv. pisemskih brzojavk. Te brzojavke so nekaka srednja
reč med pismom in brzojavko. Predvsem naj pisemske brzojavke
omogočujejo, da pridejo s prvo jutranjo pošto adresatu v roke ona
nujna naznanila, ki se dan poprej niso mogla več odposlati. Zgo
dilo bi se po mnenju imenovane zbornice to na ta način, da bi
se ponoči brzojavila ona važna vest proti znižani taksi na
men ilni postaji, ki bi potem to vest z navadno jutranjo pošto
dostavila adresatu. (Ne tedaj s posebnim selom kot pri brzojavkah!)
Ker bi veljala znižana taksa samo za nočni čas in bi se te pisemske
brzojavke dostavljale tako kot druga pisma, je znižana pristojbina
na vsak način upravičena. Po francoskem vzorcu, kjer imajo te
vrste prometno sredstvo že vpeljano, bi znašala najnižja pristojbina
50 vinarjev za največ 50 besed, za vsako nadaljno besedo
bi pa bilo plačati po en vinar, V interesu trgovstva bi bilo vsekako želeti, da se te brzojavke uvedejo tudi pri nas.

Okrevališče za trgovce. V Nemčiji se je pred kratkim
ustanovila družba za trgovska okrevališča, ki ima namen, z usta
novitvijo okrevališč v različnih krajih države omogočiti moškim in
ženskim trgovskim nastavljencem in manj premožnim samostojnim
trgovcem ne glede na njih vero in politično prepričanje, da bodo
ceno lahko pohajali okrevališča. Za začetek nameravajo ustanoviti
20 okrevališč, deloma ob morju, deloma v gorovju ali na drugih
klimatičnb odlikujočih se krajih. Na čelu tega podjetja stoje trgovske
korporacije in prvi možje na polju trgovine in industrije v Nemčiji.
Stroški se bodo pokrivali z izdajo obrestonos nih zadolžnic, ki so
deloma že subskribirane.
*

Trgovska akcijska družba „Travunija“ v Trebinjah. Iz
Mostara poročajo, da so ustanovili srbski trgovci pod zgornjim
imenom akcijsko družbo, ki se bo pečala s kupovanjem in prodajo
trgovskega blaga, s stavbenimi podjetji, dobavitvami, kreditom,
komisijo in agenturo, kakor tudi s špedicijo. Družba ima pa tudi
namen, dvigniti industrijo ter pečati se z nakupovanjem in prodajo
posestev, dalje z vsemi v to stroko spadajočimi posli. V dosego
svojega namena bo ustanovila „Travunija“ podružnice, zastopstva,
skladišča in zaloge po vsej Bosni in Hercegovini, kakor tudi v
mnogih krajih monarhije. Delniški kapital znaša za zdaj 100.000 K
(1000 delnic à 100 K) in se lahko po potrebi zviša na 250.000 K.
Vsekakor so pa to po našem mnenju preskromna sredstva, ako hoče
družba izpolniti stavljeno si nalogo, in se bo moral delniški kapital
zvišati na ono višino, ki bo odgovarjala lepim smotrom družbe !
*
„Srpsko trgovačko udruženje“ na Dunaju. V tem društvu
so se organizirali mnogobrojni dunajski srbski trgovci ter trgovski
nastavljenci, ki so že zdavnaj uvideli potrebo organizacije, ki imej
nalogo, interese dunajskega srbskega trgovstva in mnogobrojnega
naraščaja v vsakem oziru podpirati. Treba je bilo mnogo vztrajnega
dela ! Končno se pa je le nekaterim navdušenim mladim Srbom to
posrečilo in 23. p. m. se je zbralo na I. občnem zboru prav lepo
število Srbov, ki so bili vsi polni navdušenja za mlado organiza
cijo. Predsednik društva je Dimitrij Joanovič, časnikar. V odboru
so pa trgovci, trgovski sotrudniki, bančni uradniki in trgovski za
stopniki. Sedež društva je: Dunaj. IV/1, Kettenbrückengasse št. 22.
*
Izpopolnitev trgovskega zakonika. Pravosodno ministrstvo
hoče trgovski zakon izpopolniti z določili o jamstvu podjet

Hrvatski „Merkur“ gradi svoj dom. Hrvatski trgovci so
prehiteli slovenske, kajti podlago za gradnjo lastnega doma že
imajo. Pred kratkim je kupil hrvatski. „Merkur“ od zagrebške mestne
občine zemljišče na Khuen-Hedervaryjevem trgu, na katerem hoče
zgraditi svoj dom. S tem je storil prvi korak za uresničenje davne
želje hrvatskega trgovstva, graditi dom, ki bo središče vsega Mer
kurjevega društvenega življenja, a tudi središče, ki se bo iz njega
širil procvit in napredek hrvatskega trgovstva. V lastnem domu
hoče „Merkur“ nuditi svojini članom vse, kar more človekoljubno,
strokovno in prosvetno društvo svojim pripadnikom nuditi. Vsak
posamezni član bo v tem domu doma, tovariši z dežele ne bodo
več tujci v Zagrebu, ampak našli bodo v Merkurjevem domu svoje
tovariše, prijatelje in brate. iMerkurjev dom ima tudi drug pomen.
V neposredni bližini trgovske in obrtniške zbornice zagrebške, te
predstaviteljice trgovine in obrta, hoče pokazati ugled trgovine kot
drugi predstavitelj trgovine. — Potrebni denar za gradnjo hrvat
skega trgovskega doma sicer še ni zbran, toda to se bo po našem
mnenju kmalu zgodilo. Uvedli so se po trgovinah v Zagrebu in na
deželi nabiralniki in društvo Merkur je izdalo zadolžnice, ki bodo
takorekoč tvorili lastništvo bodočega doma. Zadolžnice se lahko
odplačujejo po 2 K mesečno. Prispevke pobirajo tudi z nabiralnimi
polami, s katerimi trkajo na srca Merkurjevih prijateljev, prav po
vzgledu: Kamen do kamna palača! Omenjamo še, da ima „Merkur"
v Zagrebu 16 podružnic in 2 poverjeništvi na deželi, torej so hrvatski
trgovci jako dobro organizirani, in jim bo poprej mogoče nabrati
potrebni denar nego nam Slovencem za gradnjo društvenega doma.
S tem smo hoteli tudi naše člane vzpodbuditi in jih opozoriti na
slovenski trgovski dom !
*

*

Izvoz v Srbijo. Poroča se, da se kažejo v Srbiji znaki, da si
bo Avstrija zopet lahko pridobila že skoro izgubljeno odjemališče.
Čeprav ima zunanja trgovina precejšnjo prednost pred nami, se
vendar zopet odjemalci vračajo k starim liferantom. Nekateri pred
meti (železni in kovinski izdelki) so si že pridobili spet svoje od
jemalce in se zlasti za jesen pričakuje velik konkurenčni boj s trgovci
drugih držav.
*
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Vojaški dosluženci kot trgovski pomočniki. V nemških
časopisih se je razširjala pred kratkim vest, da namerava nemška vo
jaška uprava osebam, ki so dokončale vojaško službo vsled nedostajanja služb zanje, izobraziti za trgovski poklic. Ta vest je v
krogih trgovskih nastavljencev povzročila veliko nezadovoljnost.
Ostro se zavarujejo proti temu in se sklicujejo na to, da so po
nudbe delojemalcev že itak v najslabšem razmerju s praznimi
službami. Izkušnje, ki jih imajo zveze nastavljencev s svojimi po
sredovalnicami vsak dan, govore dovolj razločno. In zdaj pa še
umetno pomnoženje rezervnih ljudi z vojaškimi zasluženci, ki so
bili navadno 12 let popolnoma odtujeni pridobitnemu življenju.
Zveza nemških nastavljencev v Lipskem je radi tega vložila na
prusko vojno upravo vlogo, v kateri zavzema stališče zoper izob
razbo vojaških nastavljencev za trgovino navajajoč prav mnogo
tehtnih vzrokov.
*
Prizivni rok glede penzijskega zavarovanja. Vprašanje,
kedaj oziroma v katerem času je vložiti priziv glede penzijskega
zavarovanja zoper odločbo upravnih oblasti je važno in v zadnjem
času je ministrstvo za notranje stvari o tem odločilo v več slučajih.
Zoper te odločbe se je pritožila stranka J. W., a to pritožbo je
upravno sodišče zavrnilo. Šlo je za vprašanje, če je bil pouk o
pravnih lekih namestništva pravilen. To je pa sodišče zanikalo.
Stranko se je namreč obvestilo, da je priziv na ministrstvo vložiti
pri okrajnem glavarstvu tekom štirih tednov računši od dneva, ki
sledi dnevu, ko se je obvestilo dostavilo. § 75 zakona z dne
16. decembra 1906, drž. zak. št. 1 iz 1. 1907 pa določuje, da je
prizive zoper odločbe deželnih političnih mest na notranje mini
strstvo vložiti tekom štirih tednov po dostavitvi izpodbijane odločbe
in § 90 določuje glede preračunanja rokov, da se pri rokih, ki so
določeni po dnevih, ne vračuna dan, na katerega pade čas ali do
godek, po katerem se naj ravna začetek roka; po tednih, mesecih
ali letih določeni roki končajo pa s pretekom onega dneva zad
njega tedna ali zadnjega meseca, ki po svoji označbi ali številu
odgovarja dnevu, ko se je rok pričel. V tem zadnjem slučaju je
rok računati od dneva, ko se je izvršil dogodek, tukaj dostavitev
izpodbijane odločbe, po tem dnevu se bo ravnal zadnji dan štiri
tedenskega roka. V odločbi namestništva ni bil kot dan, od kate
rega je računati rok štirih tednov, označen dan dostavitve, ampak
dnevu dostavitve sledeči dan, kar bi imelo za posledico, da bi
proti predpisu navedenega § 90 zadnji dan ne padel na oni dan,
ki vsled svoje označbe odgovarja dnevu dostavitve, ampak šele na
naslednji dan, ki odgovarja dnevu po dostavitvi in pride pri
pravem računanju že izven roka. Ministrska odločba je torej po
pravici dvignila pouk o pravnih lekih in se je morala pritožba
zoper njo ko neutemeljena zavrniti.
*

Državni bankerot pred 100 leti. Leta 1811 je bila naša
država jako žalostnem položaju. Državne finance je bilo nemogoče
urediti in že leto poprej se je pričakovalo, da bodo vsi državljani
morali velike žrtve pretrpeti. In to se je zgodilo na ta način, da
je vsak državljan moral deseti del svojega premičnega in nepre
mičnega premoženja žrtvovati državi. Izšel je zakon, s katerim se
je določilo, da ostanejo bankovci le še do zadnjega januarja 1812
v prometu, toda z vrednostjo petega dela njih nominalne
vrednosti. Od 15. marca 1811 so imeli bankovci le še petino vred
nosti in so se pri javnih blagajnah zamenjali proti temu odgovar
jajočemu znesku. Posledice te odredbe, ki je bila utemeljena vsled
neprenosnih bremen napoleonskih vojn, so bile strašne. Kdor je
napravil dolg za 100 gld., je moral vrniti 500 gld. Davki in dav
ščine, ki so se strogo izterjavale, so se morale plačevati v petkratnem
znesku. Glede bakrenega denarja se je odredilo istotako znižanje
vrednosti kakor pri bankovcih, toda odložilo za primernejši čas.
Zakon, ki ga je cesar Franc sam označil kot enega najtežjih udarcev

usode, ki je zadel njegovo državo, šo poleg cesarja podpisali prvi
kancelar grof Ugarte, grof Woyna in Ivan Fidelis. Gospodarska
katastrofa takšnega obsega odtedaj k sreči ni več zadela države.
Vendar se je razmotanje financialnih težkoč takrat še primeroma
hitro izvršilo in naša država je pokazala svojo izredno gospodarsko
zmožnost.
*
Znižanje tarif za razstavno blago. Poročali smo že, da
ima blago, ki je namenjeno v kakšno razstavo, znižane vozne cene
na avstrijskih železnicah. Prošnje za dovoljenje znižane voznine
za blago in živali se ne smejo vlagati pri ravnateljstvih državnih
železnic, ker ta niso v to kompetentna, ampak da se izogne za
mudam, jih je vložiti na vsakoletno vodstvo konference železniških
ravnateljev in to je za leto 1911 c. kr. ravnateljstvo državnih že
leznic na Dunaju.

Statistika.
Svilopreja na Ogrskem 1. 1908.—1910. Kako se širi in
kakšen dobiček lahko prinaša posamezna panoga v narodnem go
spodarstvu, nam kaže porpčilo o stanju svilopreje na Ogrskem. V
pretečenem letu se je pečalo s sviloprejo 2802 občini oziroma
90.064 rodbin, ki so v zadnjih 30 letih producirali 32,241.757 ko
konov. Za svilene produkte, ki so se pošiljali v inozemstvo, so
prejeli sviloprejci lepo svoto 90,356.894 kron v zlatu. V zadnjih
letih so se ustanovile prav moderne sviloprejnice, ki producirajo
na leto 1,550.000 kg surovih kokonov, iz katerih se pridobi 13.000 kg
svile v vrednosti 4,650.000 K. Država pa tudi jako mnogo stori v
povzdigo svilopreje. Na leto izda 140.000 koledarjev, v katerih se
popisuje važnost murvinih dreves (murv), dalje so v raznoterih
občinah popularna predavanja in strokovni učitelji skrbe za izobrazbo
ljudstva. Zadnja 3 leta se je razdelilo 7600 litrov murvinih semen,
11,055.997 sadik in 660.880 dreves. V celi deželi so zasadili na
novo v tem času 1,620.351 murv, od katerih pa še vedno veliko
število (45—5O'7u) usahne, ker nima potrebnega gojenja.
*
Promet avstrijskih državnih železnic.*) V času od 1. janu
arja do 31. marca 1911.
Prevozilo se je:
oseb............................................................................... 24,536.000
blaga........................................................................
18,246.200 q
Dohodki za osebe in prtljago...................................
36,167.000 K
„
„ blago (tovorni promet)......................... 120,579.800 „
Skupaj :
1911 ............................................................................ 156,746.800 .
1910 ............................................................................ 151,091.825 ,
Leta 1911 več...................................
5,654.975 „
*
Produkcija premoga v I. četrletju 1911:*)
Surovi premog, briketi,

koks

meterskih stotov

v isti dobi lanskega leta .
B. Pri rjavem premogu . .
v isti dobi lanskega leta .

. .
. .
. .

37,861.161, 422.059, 5,132.058
32,469.850, 418.610, 4,920.384
66,209.593, 557.351, —
62,711.611, 444.968,
-

Produkcija petroleja v Avstriji 1. 1910. Po statistiki ge
neralnega tajnika galiških rafinerij se je porabilo v Avstriji v pre
tečenem letu 3 milijone qa petroleja, za 114.000 qa ali 4°/o več kot
1. 1909. Na večjem konzumu so udeležene ponajveč gališke rafi
nerije, ki so dale 992.000 (-j- 118.000) q3 in ogrske z 1.076 mil.
(-j- 72.000) q\ dočim so dale izvengališke avstrijske rafinerije le
*) Te doslej Ipo navadi mesečno izkazane podatke bomo
odzdaj izkazovali le četrtletno.
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934.000 q's (— 76.000) v promet. Izvoz petrolejskih produktov je
znašal 4'94 mil. qa v vrednosti 57'6 mil. kron, proti 5'43 mil. qa
n vrednosti 63'85 mil. kron, ali za 10°/o manj kot 1. 1909. Pri po
sameznih produktih je bil naslednji izvozni promet: olje za raz
svetljavo za 242.000 qa ali 7’5 mil. kron manj, surovo olje za
461.000 qa ali T9 mil. kron manj; zvišal pa se je eksport pri ben
cinu za 68.000 q:t = 846.000 kron, pri rudninskem olju za 72.000 qa =
1'5 mil kron in pri rafiniranem parafinu za 65'000 q3 = P075 mil.
kron. Olja za razsvetljavo pa se je izvozilo 14 mil. (— 170.000) q‘
v Nemčijo, 264.000 (-j- 25'000) q3 v Francijo, 210’000 (— 21.000) qa
v Švico in 506.000 (-)- 26.000) q3 črez Hamburg.
*
Falimenti leta 1910. Dunajsko upniško društvo (Kreditenverein) je v poročilu na občnem zboru izvajalo, da se je v preteklem
letu gospodarska konjunktura sicer zboljšala, vendar se pa vsled
večje porabe za obleko in druge potrebščine ni docela obnesla.
Skupna vsota, s katero so bili člani vdeleženi pri insolvencah in
konkurzih, se je leta 1910 zmanjšala. Udeležba leta 1909 je znašala
13’37 milijonov kron, v letu 1910 pa le 1075 milijonov kron; vendar
je prišel v poslovnem letu večji del insolvenc v konkurz nego 1909
(t. j. 266 slučajev s 377 milijonov kron proti 227 slučajem z 2'68
milijoni kron). Povprečna kvota izvensodno dosežnih poravnav je
bila boljša. Doseglo se je 49 proti 4770 odstotka. Od posameznih
provinc se kaže znatno zvišanje na Hrvatskem, Bosni in Hercegovini
in deloma na Nižjeavstrijskem z Dunajem. Zlasti se je zmanjšalo
število insolvenc kakor tudi zneskov v Galiciji. Povprečni del, ki
so ga člani dobili pri izvensodnih poravnavah, znaša 49odstotkov.
Poročilo se potem zelo natančno peča z vprašanjem o predkonkurzu, s potrebo reformiranja izpodbijalnega zakona, čigar nedostatki so se zlasti glede neprotokoliranih trgovcev vsled novih
razsodb najvišjega sodnega dvora še poostrili. Vsled tega se bo v
Budimpešto sklicala enketa, ki se bo pečala z vprašanjem o predkonkurzu.

Bilanca avstrijskega Lloyda. Pred nekaj dnevi se je obja
vila bilanca avstrijskega Lloyda za leto 1910, ki se je v zadnji seji
upravnega sveta soglasno sprejela. Leta 1910 se je dosegel brutodobiček v znesku 11,461.921 K. Po odbitku obresti za prioritetno
posojilo v znesku 1,440.749 K in po pravilih določenih drugih od
bitkov preostaja čistega dobička 2,951.732 K. Občnemu zboru se
bo predlagala razdelitev dividende po 6V2 odstotka, to je 26 K za
delnico proti 24 K v prejšnjem letu. Znezek po 114.388 K se
prenese na nov račun. V zmislu pravil se bo z ozirom nato, da pre
sega netodobiček 6 odstotkov družbene glavnice, odkazala tretjina
zneska, ki presega teh 6 odstotkov, in sicer 407.910 K
vladi. Redni rezervni zaklad se zviša od 964.287 K na 1,723,793 K,
zavarovalni zaklad od 7,771.084 K na 8,833.964 K, dočim se giavniški rezervni fond reducira v znesku po 54.267 K vsled tega, ker
se je odpisalo 30 odstotkov od deleža pri ladjeplovnem delu
„Dalmacije“.
Skupne rezerve znašajo 12,175.067 K. Dohodki Lloydovi iz
ladjeplovnega prometa so bili za 5 milijonov večji nego prejšnje
leto. Od teh odpade okoli 2 milijona na večje dohodke iz preva
žanja oseb in 3 milijone iz blagovnega prometa. Osebni promet
zlasti poštni promet je bil močnejši in večina Lloydovih ladij je
bila večji del leta zasedena. V blagovnem prometu kaže zlasti uvoz
precejšnje zvišanje. Od večjih dohodkov se je res precejšnji del
absolviral od večjih izdatkov, tako da se je obratni prebitek izkazal
le za 1 milijon večji od prejšnjega leta. Pomnožene vožnje so
povzročile, da so se porabile večje množine kuriva in plačale večje
plače za osobje, kateremu so se plače sploh zvišale. Od vrednosti
parnikov se je za 300.000 K več odpisalo nego prejšnje leto. Tran
sakcijo radi prodaje arzenalnih zemljišč se v tej bilanci še ne vpošteva in dobiček iz tega še ni izkazan v letu 1910. Izvršitev tran
sakcije se je prepustila letu 1911. Aktivne obresti, ki jih je Lloyd
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dosegel, so za 50.000 K manjše nego prejšnje leto, ker se je na
razpolago stoječi denar zmanjšal za gradnjo novih ladij. Novi parniki
bodo letos in prihodnje leto prišli v službo. Vrednost ladjevja se je
vzela za P2 milijona kron višje nego prejšnje leto. V tem znesku
je obsežena glavnična vrednost novih parnikov, v kolikor so se že
izročili obratu. Odpisi na vrednosti brodovja so znašali 4 6 milijonov
kron; v celem so torej znašali stroški novih parnikov, ki so v
obratu, za 6 milijonov kron višje. Znatno zvišanje kaže postavka
parnikov, ki se zdaj gradijo. Prejšnje leto (1909) je bila vrednost
teh še ne v porabi stoječih ladij vstavljena v bilanco le z 2'8 mili
jona kron. Zvišanje vrednosti za 3'2 milijona kron izraža v prvi vrsti
stroške za nove parnike za aleksandrijsko službo, ki se že grade.
Konformno z zvišano gradnjo parnikov se je tudi bilančna vrednost
delavnic in naprav vstavila za 600.000 kron višje ter se je prav
tako zvišala vrednost ladjinega inventarja. Na drugi strani so bile
zaloge premoga precej nižje. Razpoložljiva sredstva, ki so bila
Lloydu na razpolago koncem leta, obstoje v gotovini in efektih
v znesku 6'8 milijonov kron ter terjatve v tekočem računu po
1P3 milijona kron. Tej postavki stoje nasproti dolgovi v tekočem
računu v višini 117 milijona kron, da je per saldo ostala gotovina
po 6'4 milijona kron. Zakladi, ki jih ima Lloyd, so zavarovalni za
klad z 8'8 milijona kron, redni rezervni zaklad z 17 milijona kron
in glavniški rezervni zaklad z 16 milijona kron. V celem znašajo
Lloydove rezerve 127 milijona kron in so postale proti prejšnjemu
letu za 17 milijona kron večje. Rezerve reprezentirajo okroglo
42 odstotkov delniške glavnice in bodo v dveh letih dosegle statutarično maksimalno višino 50 odstotkov glavniške imovine, vsled
česar bo odpadla nadaljna obligatorična dotacija. Delež na dobičku,
ki ga dobi država od dohodkov leta 1910 znaša 407,910 kron proti
227.273 kron prejšnjega leta.

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Peti občni zbor Slovenskega trgovskega društva v Celju
dne 22. aprila 1911.
Predsednik gosp. Stermecki je otvoril občni zbor, pozdravil
navzoče člane in potem oddal besedo tajniku gosp. Peternelu, kateri
poroča o društvenem delovanju.
(To poročilo objavimo na drugem mestu.)
Blagajnik gosp. Sorman poroča, da je društvo imelo 745 K
95 v prejemkov in 564 K 65 v izdatkov, torej prebitek 181 K 30 v.
Fond bolniške blagajne znaša 2286 K 89 v, glavnica 1269 K
70 v, gotovina 831 K 65 v, celo društveno pfethoženje znaša tedaj
4387 K 24 v.
V imenu računskih pregledovalcev poroča gosp. Lukas, da
je našel vse v najlepšem redu.
Pri točki „volitev" izjavi dosedanji predsednik gosp. Ster
mecki, da mu nikakor ni mogoče še za nadalje predsedniško mesto
sprejeti, ker je preobilo zaposlen. Mora se torej zahvaliti društvu
za izkazano mu zaupanje. Nato se izvoli za predsednika gosp.
Ravnikar per acclamationem, ostali odbor pa sledeče: podpredsednik
gosp. Leskovšek, tajnik gosp. Peternel, blagajnik gosp. Sorman ;
odborniki v Celju : gg. Stermecki, dr. Božič, Delakorda, Priča in Lukas.
Zunanji odborniki: gg. A. Cvenkel, Št. Peter, L. Petovar,
Ivanjkovci, Kramar, Trbovlje in Pilih, Žalec.
Namestniki: gg. Pernat, Kramar, Novak in Dergas.
Pregledovalci računov gg. Berk, Kolenc in Strupi.
Posredovalnica : g. Petek.
Nadalje se je sklenilo prirediti v kratkem trgovsko preda
vanje v Žalcu in po možnosti povabiti vse bližnje trgovce.
Ker se ni nihče več oglasi! k besedi, se predsednik gosp.
Ravnikar zahvali za izvolitev in izrazi željo, da bi ga odbor krepko
podpiral v ta namen, da bode društvo uspešnejše delovalo.
Nato se je zborovanje zaključilo.
*
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Poročilo tajnikovo na občnem zboru dne 22. aprila 1911.
Slavni občni zbor! Zaključili smo peto leto našega delovanja,
predno pa pridem k odborovemu poročilu, omeniti moram dogodkov
v minulem letu, ki se tičejo našega stanu.
Kakor vam je znano, so pred kratkem razni časniki nekatere
slovenske trgovce v Celju vrivali v politične prepire; z ozirom na
to so slovenski trgovci in obrtniki v Celju po časnikih oficijalno
izjavili, da je njih delovanje le strogo narodno-gospodarsko. Obža
lovati moramo, da časniki take stvari prinašajo, ki gotovo niso v
korist slovenskemu trgovstvu v Celju.
Letos se je v Celju ustanovil „Klub slovenskih trgovskih
sotrudnikov“ — menda po ljubljanskem vzorcu — baje z namenom,
da bode svojim članom vsaj nekaj nudil, ker od trgov, društva
nimajo itak nič. — Radi tega tudi niso. hoteli nekateri trgovski sotrudniki k trgov, društvu pristopiti.
K temu moramo pripomniti, da je tak izgovor ničev, zakaj
trgov, društvo je vsak čas pripravljeno, prirejali svojim članom
različna predavanja, kurze itd. brezplačno, če se le zadostno število
članov izjavi za ta ali oni tečaj.
Meseca avgusta 1. leta se. je vršil v Ljubljani, „Slovanski
narodno-gospodarski kongres“, na katerem se je glasom poročil
ustvarila podlaga za organizacijo slovanskih trgovcev in obrtnikov
v Avstriji. Naše društvo na tem kongresu ni bilo zastopano, ker
se je ravno v tem času vršil v Celju Sokolski zlet, pač pa je shod
brzojavno pozdravilo.
Kar se tiče našega protesta na gremijalno bolniško blagajno,
da bi imenovala poleg nemških zdravnikov za slov. trgovce, ki
tvorijo močno manjšino, tudi enega slovenskega zdravnika, se nam
je odgovorilo, da zadostuje 5 zdravnikov in da jih pri poslovanju
ne sme voditi narodnostni interes.
Za ustanovitev bolniške blagajne ne moremo nič poročati,
menimo pa, da se bodo našla pota, da nam jo vlada dovoli.
S tem preidem k poročilu odbora.
Na občnem zboru 1. leta se je odbor konstituiral sledeče :
Predsednik gosp. R. Stermecki, podpredsednik gosp. Ravnikar, tajnik
g. Peternel, blagajnik g. Sorman, odborniki v Celju gg. dr. Božič,
Loskovšek, Priča in Delokorda. Zunanji odborniki : gg. Cvenkel v Št.
Petru, Kramar v Trbovljah Petovar v Ivanjkovcih, Lipej v Brežicah in
Pilih v Žalcu. Namestniki: gg. Goričar, Pernat, Kramar in Kolenc.
Pregledovalci računov : gg. Berk, Korošec in Lukas. Posredovalnica :
gosp. Petek.
Začetkom leta je društvo štelo 5 ustanovnih, 66 rednih in
18 podpornih članov, med letom je izstopilo 15 rednih in 3 pod
porni, pristopilo pa 23 rednih in 3 podporni člani, torej napredek
za 8 članov.
Društvene zadeve je odbor reševal v 8 sejah. Članom se je
na razna vprašanja dalo po možnosti točne informacije in nasvete.
Razposlalo se je tudi okoli 50 okrožnic, tičočih se trg. zadruge.
V novembru 1. 1. je društvo priredilo predavanje o sotrudniškem zakonu in penzijskem zavarovanju. Predavatelj g. dr. Božič
je novi postavi poslušalcem natančno razložil, za kar mu odbor
izreka danes ponovno toplo zahvalo.
Dne 5. februarja se je vršil običajni trgovski ples, ki se je
kljub slabemu obisku dobro obnesel ; gg. trgovci so bili tako po
žrtvovalni, da so s preplačili in nabiranjem za prireditev prispe
vali. Omenim naj še, da je proti temu plesu vladal velik odpor.
Posredovalnica, ki jo vodi gosp. Petek, prav pridno deluje in je le
želeti, da bi se je gg. trgovci bolj posluževali.
S trgovskim društvom „Merkur“ v Ljubljani smo v tesni
zvezi in nam je šlo v vsakem oziru na roke, za to mu bodi
izrečena naša zahvala.
Skupno društveno glasilo „Trgovski vestnik“ dobivajo naši
člani brezplačno.
Društvo je dalo tudi K 50 — podpore trgovskemu tečaju
v Žalcu.

Društvene vesti.
Umrl je 25. aprila t. 1. večletni član našega društva gospod
Arnošt Windischer, trgovec v Ljubljani. Društveni pevski zbor
mu je zapel skupno s pevskim društvom „Slavec“ in „Zvon“ zadnji
pozdrav. Vrlemu članu bodi zemljica lahka in ohranjen prijazen
spomin.
*
Prispevek. Mestni magistrat ljubljanski je nakazal prvo po
lovico prispevka za 1. 1911 v znesku 250 K za „Trgovski dom“.
Veliko vrtno veselico bode priredilo naše društvo 9. julija
t. 1. na vrtu „Narodnega doma“, pri kateri bo sodelovala slavna
Slovenska filharmonija in društveni pevski zbor. Veselični odsek
se je za to veselico pomnožil ter se zanjo že pridno pripravlja.
Prireditev se bo vršila na zelo široki podlagi. Skrb naša bo storiti
vse, da bo ta veselica tako uspela, da bo vredna sovrstnica svojim
prednicam. Gg. društvenike in prijatelj e društva opozarjamo že sedaj
na to prireditev, katere čisti dobiček je namenjen podpornemu
zakladu našega društva. Z ozirom na ta blagi namen Vas prosimo
tudi, da med svojimi stanovskimi tovariši že sedaj vzbujate za
nimanje za to veselico; kajti čim večja udeležba, tem večji uspeh.
Podrobnosti priobčimo v prihodnji številki.

Čeke so poslali: Podružnica v Kranju: Fran Hodko, Ljub
ljana; A. in E. Skaberne, Ljubljana ; Ivan Skvarča, Mislinje;
Fran Tavčar, Selca pri Škofji Loki. Hvala !
*
Ugodna prilika. V Gorici se bode v kratkem oddal lokal,
ki bi bil primeren za kako modno trgovino. Upati je, da bi
trgovina dobro uspevala, ker bi jo tudi drugi slovenski trgovci
podpirali. Natančnejša pojasnila daje naše društvo.
*
Izkaz posredovalnice.-Sprejme se: 1 knjigovodja, 1 po
slovodja, 6 pomočnikov mešane stroke, 1 pomočnik želez, stroke, 1 kon
toristinja, 1 blagajničarka, 6 prodajalk, 5učencev in 2 učenki. Službe
iščejo: 2 knjigovodja, 2 korespondenta, 3 kontoristi, 4 poslovodji,
2 potnika, 5 skladiščnikov, 22 pomočnikov mešane stroke, 7 po
močnikov železniške stroke, 8 pomočnikov manufakturne stroke,
14 pomoč. spec. stroke, 3 pomočniki modne in galanterijske stroke,
7 kontoristinj, 8 blagajničark, 12 prodajalk, 5 učencev in 2 učenki.
Vabilo
k

rednemu letnemu občnemu zboru
„Gremija trgovcev v Ljubljani“
ki se bo vršil

v

nedeljo, 28. maja 4.

1. ob
uri dopoldne
v slučaju nesklepčnosti pa eno uro pozneje

v veliki dvorani „Rfiesinecga doma“.
ĐNEV1UB

ESEQ;

Pozdrav načelnika.
Čitanje zapisnika zadnjega občnega zbora.
Poročilo o delovanju gremija v letu 1910.
Računski zaključek za leto 1910.
Proračun in določitev doklade za leto 1911.
Volitve:
a) gremijalnega načelnika ;
b) dveh načelnikovih namestnikov ;
c) dvanajst odbornikov ;
c) šestih odbornikovih namestnikov;
d) dveh računskih pregledovalcev;
e) dveh odposlancev v pomočniški zbor;
/) šest odbornikov in treh namestnikov v razsodiški odbor ;
g) načelnika, namestnika in pet odbornikov v šolski oflbor.
7. Raznoterosti.
Za odbor : IV. MEJAČ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TRGOVSKI © VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega društva
v Celju“, in „Slov. trgovskega in obrtnega društva v Mariboru“.
Letnik VIII.

V Ljubljani, dne 15. junija 1911.

Občni zbor gremija trgovcev v
Ljubljani.
Redni letni občni zbor te korporacije se je vršil
dne 28. maja 1911 v „Mestnem domu“ ob navzočnosti
107 članov.
Drugi podnačelnik g. Alojzij Lili eg otvori občni
zbor ter po konstatiranju sklepčnosti pozdravi navzoče.
Spominja se umrlih članov gg. Frana Schantla in
Jerneja Bahovca in zborovalci se v znak sožalja
dvignejo raz sedeže.
Po prečitanju zapisnika zadnjega občnega zbora
poroča tajnik o delovanju gremija leta 1910. Gremij
trgovcev šteje 307 članov, in sicer 120 protokoliranih,
33 družabnih protokoliranih in 154 neprotokoliranih
tvrdk. Člani imajo 666 uslužbencev I. vrste, to je kon
toristov, poslovodij, trgovskih sotrudnikov, prodajalcev,
kontoristinj, prodajalk itd., 325 služabnikov II. vrste, to
je slug, hlapcev, delavcev itd. in pa 184 učencev in učenk.
V poslovnem letu se je vršilo devet odborovih
sej in ena seja šolskega odseka. Rešilo se je 464 vlog.
Najvažnejša zadeva preteklega leta za trgovstvo je bil
zakon o penzijskem zavarovanju privatnih uslužbencev.
Centralna zveza avstrijskih trgovcev, katere član je
tudi gremij, ter vsi drugi merodajni trgovski faktorji,
med njimi tudi ljubljanski gremij, so storili vse po
trebne in možne korake, da se je zakon, ki je hotel pri
siliti trgovce, da prijavijo zavarovanju vse uslužbence,
ublažil v toliko, da niso podvrženi vsi uslužbenci za
varovanju, ampak v splošnem samo oni, ki so samo
stojni v trgovini. Zadnji čas je izreklo upravno sodišče
nekaj razsodb, ki ne odgovarjajo več gornjemu naziranju, gremij je takoj obvestil vse one člane, ki imajo
uslužbence, o teh razsodbah ter jih pozval, da zava
rujejo uslužbence le v zmislu zadnjih razsodb.
Sklepi zadnjega občnega zbora so se izvršili, na
deželno vlado se je vložila prošnja, da uredi v zmislu
zborovega sklepa odpiranje in zapiranje trgovin za
Ljubljano in okolico. Ker vlada ni odgovorila na to
vlogo, se je vloga ponovila, a zopet brezuspešno.
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Gosp. Verbič je predlagal, da se sklepi občnega
zbora in gremijske objave prijavljajo v „Slov. Trgovskem
Vestniku.“ To se je zgodilo in uradništvo je drage
volje ves čas objavljalo od gremija mu poslane za
trgovce važne objave.
Skladišča na državnem kolodvoru so pod vsako
kritiko. Gremij prosi že leta in leta za preureditev in
povečanje, a vedno brezuspešno. Tudi v poslovnem
letu smo na železniško ministrstvo poslali dobro pod
prto prošnjo, ki je pa ostala brez odgovora. Dolžnost
prihodnjega državnega poslanca mesta Ljubljane bo,
da se za to zadevo odločno potegne.
V odborovi seji dne 28. junija 1.1. je sklenil gremij,
da odpošlje resolucijo proti nameravani oddaji užigalic
v izključno prodajo trafikantom, kar se je tudi zgodilo.
Ker delajo trgovski potniki, ki protizakonito
obiskujejo stranke na domu ter jim vsiljujejo blago,
ljubljanskim trgovcem veliko škodo, je šla deputacija
gremialnega odbora k obrtnemu referentu gosp. magistratnemu svetniku Ivanu Šešku ter ga naprosila, da
stori potrebne korake v obrambo ljubljanskega trgov
stva v tem oziru. G. svetnik je obljubil, da bo storil
rade volje vse, kar bo v njegovi moči, potrebno pa
je, da ga trgovci sami v tem podpirajo ter mu nazna
njajo take slučaje. Radi tega je gremij napravil še
eno vlogo na mestni magistrat s prošnjo, naj se mestni
policiji naroči, da pazi na take potnike, da popolnoma
odpravi, ali pa vsaj omeji število tržnih stojnic na
Cesarja Josipa trgu, ker so sejmi itak odpravljeni, da
uredi sadni trg na Pogačarjevem trgu v tem zmislu,
da bo imela vsaka prodajalka na svoji stojnici ime in
pa označene cene.
Deželni odbor kranjski je pozval gremij, naj
pošlje v kuratorij „Slovenske trgovske šole“ svojega
zastopnika. Določil se je gosp. Fran Maliy, trgovec in
hišni posestnik v Ljubljani.
Drugega podrobnega dela se je še veliko izvršilo;
če se niso dosegli znatni uspehi, ni kriv temu odbor,
ampak razmere, v katerih živimo.
6
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Gremialna trgovska šola je dobro uspevala. Alojzij Jerančič, Anton Kanc, Ignac Kessler,
Končnih izpitov se je udeležil šolski odbor polnošte Matej Soklič in Fran Zajec.
Za računska pregledovalca sta bila izvoljena
vilno.
O izpitih je gremiju poročal g. Kostevc, ki se je gg. Valentin Golob in Alojzij Jerančič, za odpo
jako pohvalno izrazil o šolskih uspehih in se je na slanca v pomočniški zbor gg. Ivan Kostevc in Ivan
njegov predlog izrekla vodstvu in učiteljstvu zahvala. Samec.
V razsodišče so bili izvoljeni gg. Ivan Češnik,
Za prispevanje k vzdržavanju šole so se naprosili me
rodajni faktorji. Mestna občina prispeva letno 500 K, Fran Golob, Ivan Jelačin, Ivan Korenčan, Viktor
trgovska in obrtniška zbornica pa 300 K. Deželni odbor Rohrmann in Fran Stupica; kot namestniki pa
se je tudi naprosil za prispevek, toda prošnjo je od gg. Fran Krivic, A. K. Kregar in Andrej Verbič.
V šolski odsek so se izvolili gospodje Edmund
klonil z motivacijo, češ da je šola združena z ljudsko
šolo, čeprav mu je dobro znano in se mu je tudi po Kavčič za načelnika, Lavoslav Schwentner za na
jasnilo, da je .šola popolnoma samostojna ter ima le mestnika, Ivan Kostevc, Josip Perdan, Ivan Samec,
svoje učne prostore v ljudski šoli. Ministrstvo za bo Karel Seunig in Josip Vidmar za odbornike.
Slov. trgovskemu društvu „Merkur“ se na predlog
gočastje in nauk je vsled posredovanja bivšega držav
nega poslanca g. Ivana Hribarja naklonilo šoli 1000 K gosp. A. Verbiča nakloni 400 K podpore. Zastopnik
podpore za leto 1910. G. Ivanu Hribarju se je izrekla obrtne oblasti g. svetnik Šešek je poudarjal, da za
pismena zahvala. Tudi za 1. 1911 se je ministrstvo že druge sicer ne smejo podeljevati podpor drugim druš
tvom, toda v tem slučaju je pa drugače, ker opravlja
prosilo za podporo.
Na šoli so nastavljeni samo izprašani učitelji; ' društvo „Merkur“ posel, ki pripada gremiju, namreč
knjigovodstvo in korespondenco poučuje g. Ivan Vole, posredovalnico za delo in službe.
Iz trgovskih krogov se je izrazila želja, da bi se
menično pravo pa c. kr. finančni tajnik g. M. Špindler,
odpravili v trgovinah reklamni koledarji. Gremij trgov
ker je obolel g. dr. Žerjav.
Danes bo treba voliti gg. članom nov šolski odbor, cev je o tem takoj obvestil vse člane. Ker so si pa
v katerega pošljejo svoje zastopnike tudi vsi prispe nekateri trgovci za leto 1912 že naročili koledarje in
vajoči faktorji. Tako sestavljeni odbor bo imel nadzo bi bili občutno oškodovani, je treba, da občni zbor o
rovalno oblast nad šolo tako glede premoženja kakor tem sklepa.
Na predlog načelnika g. Lillega se sklene, da se
glede učnih uspehov. Gotovo se nahajajo pri šoli še
nedostatki, vendar pa bo naloga novega odbora, da reklamni koledarji iz trgovin popolnoma odpravijo in
sicer z letom 1913.
te odpravi.
G. Bonač predlaga, da bi se občni zbori vršili
Tajnikovo poročilo se z odobravanjem vzame na
v zimskih mesecih, morda februarja ali marca. G. na
znanje.
Računski zaključek za leto 1910 se je razposlal čelnik pojasni, da to ni mogoče, ker gremij poprej ni
vsem članom. Tajnik omenja, da se je gremialno pre dobil izkaza o predpisani občni pridobnini. Pač pa se
moženje zvišalo v letu 1910 za 811 K 73 h vkljub bodo odslej naprej vršili občni zbori ob delavnikih
temu, da je bila kurzna vrednost vrednostnih papirjev zvečer.
Nato zaključi načelnik občni zbor.
dne 31. decembra 1910 za 896 K manjša nego 31. de
cembra 1909. Vzrok temu je, da so se nekateri večji
računi plačali.
Praktiška geologija.
Nato se računski zaključek odobri.
Spisal dr. K. Hinterlechner.
Tudi proračun za leto 1911 se je razposlal vsem
(Dalje.)
članom. Ta izkazuje 3392 K primanjkljaja, zato se
Da presodimo razmere v Ptujsko-Konjiškem
sklene, da se pobira od članov 5 % doklada od pred ozemlju nepristransko, je dalje treba vedeti, da je vrtala
pisane občne pridobnine. Če bo dalo ministrstvo tudi takoimenovana „Südsteirische Steinkohlengewerkschaft
za 1. 1911 podporo šoli, se bo plačal še ostali dolg Hochenegg“ pri Sv. Duhu (zapadno od Poljčan
pri Kmetski posojilnici.
1010 čevljev globoko, (kar odgovarja približni globo
Nato so se vršile volitve v odbor in je bil izvo čini 320 metrov,) ne da bi bili dosegli tedaj terciarno
ljen za načelnika g. Alojzij Lilleg, za njegova na podlago. Za geološkega izvedenca jasen dokaz, da leži
mestnika pa gg. Ivan Kostevc in Ivan Mejač. Za vsaj na dotičnem mestu površina terciarne podlage
odbornike so bili izvoljeni gg. Ivan Bonač, Gvido zel o strmo in vsled tega premog v najugodnejšem
Čadež, Fran Čuden, Anton Gerkman, Oroslav slučaju zelo globoko pod sedanjo zemsko površino.
Jezeršek, Josip Perdan, Karel Seunig, Ivan Če je bila tu v terciaru morska globina, pa premoga
Samec, Fran Stupica, Josip Vidmar, Josip Zidar najbrže ondi sploh nič ni! — Kaj izvajajo strokov
in Fran Zorc; za namestnike pa gg.: Fran Golob, njaki še sicer iz takih opazovanj, ne sodi v ta spis,
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ker bi bilo treba razložiti preveč teorije. Pogojno so
razmere zelo zamotane vsled takoimenovanih tekton
skih procesov.
O spodnještajerskih premogih je čuti prav po
gosto, da se raztezajo v nekako brezmejno glo
bočino, sodi se, da izpolnjujejo nekake ogromne
kadunje (Mulden). Zato bi tudi nekateri — ki jim ne
preti navadno nikakršna izguba — kar slepo hoteli
vse terciarno ozemlje navrtati oziroma prevrtati.
Ni dvoma, da so zapolnjeni v našem terciarnem
ozemlju mestoma nekdanji morski zalivi in fjordi,
kakor ogromne kadunje, preko vse svoje širjave
s premogom. Ti so bili pač v vsej svoji širjavi pri
merno plitvi. Nekako v tem zmislu razlagajo vsaj geo
loške razmere vZagorsko-Trboveljskem ozemlju
z ozirom na ondotne premoške plasti. Ravno tako go
tovo so pa v našem ozemlju tudi distrikti, za katere
to absolutno ne velja. V Ptujsko-Konjiškem ozemlju
so znana na primer premogišča, ki se ne poizgube le
v horizontalni smeri, marveč tudi v vertikalni: torej v
smeri proti zemski notranjosti. Izrečno pa poudarjam,
da se ne sme izvajati iz tega zaključek, da v globo
čini pod Ptujskim Poljem in v sličnih ozemljih
absolutno zanesljivo nič oligocenskega ali miocenskega premoga ni. Ne. Morda se nahaja tak pre
mog tudi tam, ne da bi ga doslej poznali. Zanesljivo
vemo v tem oziru le to, da leži — če se nahaja tu
oligocenski ali (in) miocenski premog — sigurno v
razmerah, da je riziko zelo velik! Kdor nima posebno
velikega premoženja, in kdor ne utrpi z lahka eventuvalno precej velikih izgub, naj se v take spe
kulacije — sploh ne spušča. Rudosledba se pri
merja splošno z igranjem v loteriji (glej VI. letnik,
str. 77); kdor bi iskal v Ptujskem Polju in v sličnih
ozemljih oligocenski ali miocenski premog s kakimi
„malimi prihranki“ pa igra — hazardno igro! Tu se
nahajajo v globočini skoro gotovo že tvorbe, ki so
nastale v odbrežnih (küstenfernen) partijah tedanjega
oceana, ali so pa vsaj plasti precej tanke, zanesljivo
pa leže zelo globoko. V podkrepitev tega naj slede
naslednje številke.
V letih 1900 in 1901 je izvrtala „Živnostenskä banka pro Čechy a Moravu" pri Sloven
ski Bistrici 2 vrta; enega 15P6 m, drugega pa
97’5 m. globoko. V obeh je navrtala več premogovih
žilic, a najsilnejša je bila — 10 cm debela. Ako bi se
hotelo na pr. v Ptujskem Polju tako globoko
vrtati, da se doseže nivo, v katerem bi se nahajal
oligocenski premog — morda, bi morali računati že
iz početka z globočinami par sto metrov. Po sodbi
veščakov bi pa stal posamezni meter, vštevši vse druge
z vrtanjem združene stroške, približno kakih 100 K.
Predno končamo razgovor o starejših terciarnih
premogih še par besedi o tem, kako se naj postopa
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ob robu Ptujsko-Konjiškega zaliva in tam,
kjer se nahaja premog v enakih, velikim ležarn po
dobnih ter strmo postavljenih oblikah, kadar premog
šele slede. Ako bi vrtali, se prelahko zgodi, da zgre
šimo premogovo žilo vkljub temu, da se nahaja morda
v neposrednji bližini kaka taka leča. To tudi tedaj, če
bi izvrtali v omenjenem ozemlju več vrtov. Stalo bi
tako iskanje mnogo novcev, uspeh bi pa zavisel prav
samo od slepe sreče, ki nas pa celo lahko sila vara.
V posebno ugodnem slučaju se izsledi morda kaka
precej debela plast, ki zapelje prelahko k prevelikim
investicijam. V vseh takih slučajih se zavzemajo stro
kovnjaki bolj za graditev prepuhov in za neposredno
iskanje premoga nego za preiskavanje z vrti. — Da
ne vzpodbujajo te razmere posebno k iskanju premoga
v takih ozemljih je le naravno. Pri previdnem rav
nanju in v slučaju skromnih zahtev pa ni izključeno,
da se dobi tudi ob robu Ptujsko-Konjiškega zaliva
kako mesto, kjer se bi izplačalo delo. To zlasti zato,
ker bi zadostovala po mnenju poznavalcev razmer po
nekod že kakih'50 cm debela plast dobrega premoga,
ki sega, recimo, 40 metrov globoko, in ki se vleče
približno 5 kilometrov daleč, da bi dobivali dnevno
približno po 1 vagon premoga skozi kakih 30 let.

Vrhni del terciarne formacije smo nazvali pliocen.
Razmere v tem času se razlikujejo bistveno od onih
v oligocenu in miocenu. Terciarno morje se je pri
čenjalo že ob koncu miocena umikati; to se pravi:
vsled geoloških procesov, katerih razlaga ne sodi v
trgovsko-strokoven list, je pričela voda padati. Ob
vznožju Alp so se pričeli prikazovati mali otoki in
poluotoki, ki so postajali vedno večji in večji. Sčasoma
so se tudi združili med seboj deloma; naredile so se
širje morske ožine in morski prelivi, ki so se pa bolj
in bolj zoževali. Vodovje, ki je prihajalo iz sedanjih
Alp — v tem času so bile namreč že dograjene — je
izpodrinilo slano, morsko vodo. Obenem se je krčila
vodna gladina še bolj: nastala so jezera in pola
goma iz teh močvirja. Rastlinska snov, ki se je na
brala nekdaj v teh, pa je, kar imenujejo in kopljejo
na Štajerskem kot lignit. Sodi se, da ni bila raz
sežnost omenjenih močvirij splošno posebno velika ;
tudi čas, kar se je zbiralo v njih rastje, ne odgovarja
najbrže v obče posebno dolgi epohi. Mlajši peski in
prodovina so zasuli in tako pokrili vso snov, dokler
ni prišel človek, da se polasti tudi tega sicer navadno
skromnega, a krajevno vsaj lažje dostopnega bogastva.
V predstoječem splošno očrtani postanek pliocen
skih premogišč iz jugovzhodnjega vznožja Alp dovo
ljuje z ozirom na prakso sledeče splošne zaključke.
Predvsem ne leže pliocenski ligniti vobče posebno glo
boko pod sedanjo zemsko površino. Kaj sledi iz tega
6*
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dejstva, bodemo pojasnili pozneje. Debelost sem 1 Pridobitne in gospodarske zadruge.
spadajočih premoških tvorb ni posebno silna; veliko
Spisal Val. Žun.
debelejša od 1 metra navadno ni nikoli, a pogosto
(Dalje.)
mnogo manjša. Ker niso dalje ne (zelo) razšir
Sprejem zadružnika v kako zadrugo zadobi še-le
jene, ne čiste, in ker ni kočno lignit tudi
tedaj
pravno moč, ako je podpisal pismeno izjavo,
kot gorivo posebno mnogo vreden, zato
da
vstopi
v zadrugo (pristopno izjavo). Kdor
so le redko v stanu tak premog (ki je skoro še pol
torej
ni
podpisal
take izjave, ni član zadruge, najsi je
les) s primernim dobičkom kopati. To zlasti tedaj ne,
tudi
plačal
delež
in vleče dividende. Po § 5. št. 4 za
če ga pokriva debelejša plast mlajših tvorb ; te so pre
pogosto prepojene z vodo, ki ovira vsako rudniško družnega zakona se smejo v zadružna pravila pač
podjetje, če ga pogojno sploh ne vniči popolnoma. sprejemati razni pogoji za vstop zadružnikov, toda
Kjer ne dela voda težkoč, bi se izhajalo splošno, če nikdar pravila ne morejo dovoliti izjeme, da bi kdo
postal zadružnik brez pismene pristopne izjave. Ni pa
meri premogova plast povprek vsaj po en meter.
Spredaj smo omenili, da je izvrtala „Živnostenska potreba, da bi zadružnik sam spisal izjavo, dovolj je,
Banka pro Cecky a Moravu“ približno pred 10 leti če podpiše pod tiskano ali pisano izjavo svoje ime,
pri Slovenski Bistrici 2 vrta, v katerih je merila kar se splošno godi pri naših zadrugah.
Zgled :
najdebelejša premogova plast 10 czn. Ta premog je
Pristopnica.
bil pliocenski. Sicer smo rekli v neposredno predsto
Jaz podpisani Janez Troha, kovač v Kamni
jećem, da ne leže sem spadajoči premogi splošno po
gorici
št. 50 izjavljam s tem, da pristopim kot član
sebno globoko pod zemsko površino. Nasprotno smo
k
„Žebljarski
in železoobrtni zadrugi v Kropi“ ter
trdili o zadevno oligocenskih in miocenskih premogov
se podvržem njenim obstoječim v vseh točkah mi
posebej z ozirom na Ptujsko Polje in sorodna
znanim pravilom (izvod pravil se mi je izročil)
ozemlja, da jih splošno ni smeti pričakovati razmeroma 1
kakor tudi sklepom občnih zborov.
plitvo pod oranico. Te razlike bi se morali zavedati že
V Kamni gorici, dne 15. junija 1911.
tedaj, ko pričenjajo vrtati kak vrt v rudosledne namene.
Kdor se zanima le za pliocenski premog, ne potrebuje
Janez Troha 1. r.
namreč posebno silnih vrtalnih garnitur. Mestoma se
Po § 54. zadružnega zakona preneha članstvo,
poslužujejo pri iskanju tega lignita celo leročnihvrtal. ako član umrje, toda le v tem slučaju, če zadružni
S predstoječimi vrsticami zaključujemo splošni štatut nima kakih drugih določb. V takem
opis terciarnega ozemlja v ožji domovini, kolikor pri slučaju po mnenju nekaterih pravnikov ni treba dediču
haja ta formacija v prvi vrsti v poštev pri preskrbi ■ podpisati nove pristopne izjave.
privatnika kakor industrije s premogom, in ker je
Po našem mnenju ta nazor ni pravilen, kajti § 3.
to ozemlje pri nas v prvi vrsti ali pa celo edino, na zadružnega zakona se glasi določno: „Pristop posa
katero se treba ozirati pri iskanju novih virov za meznih zadružnikov se vrši s pismeno izjavo“ in torej
dobivanje modernega goriva. Da se razjasnijo pojmi ne dela nobene izjeme. Kake posledice ima lahko to
še nekoliko bolj, hočemo podati v sledečem kratke dvojno naziranje, o tem bomo govorili pri poglavju o
skice najvažnejših premogovnikov iz južnih avstrijskih jamstvu zadružnikov.
kronovin. Pri tem se bodemo naslanjali v prvi vrsti
Tudi pravne osebe morejo postati člani kake za
na tozadevno najvažnejša spisa „Die Mineralkohlen druge. Nekaterniki sicer zanikujejo tudi to, toda ne le,
Österreichs“***)
) na dr. B. Graniggov spis „Mittei da zadružni zakon ne dela nobene razlike med fizič
lungen über die steiermärkischen Kohlenvorkommen nimi in pravnimi osebami, je vsa dosedanja praksa že
am Ostfusse der Alpen*'*) kakor tudi na ostalo literaturo. iz narodno-gospodarskih razlogov za to, da se v tem
Iz teh podatkov bodemo dognali, da je vse ozemlje, oziru glede registriranja zadruge ne delajo nobene
ki se res odlikuje (v nekih mejah) po premogovem ovire. Saj je v nekaterih slučajih celo neobhodno po
bogastvu že davno zasedeno, ona ozemlja pa, v ka trebno, da si kaka javna korporacija, ki je s kakim
terih se ne deluje dandanes, pač nimajo dovelj pre večjim prispevkom ustanovila zadrugo ali pospešila
moga. Iz vsega se naj pa spozna, da pri nas nikakor njen razvoj, zagotovi tudi na ta način svoj vpliv v
ni toliko naravnega bogastva, kakor se to včasih sliši zadrugi, da sme glasovati pri volitvah i. t. d. V tem
in čita, češ — „ruda, kupčija tebe redi“ in da je treba oziru pa tiči tudi velika nevarnost. Treba nam je samo
skrajne previdnosti, kadar se naj financira kako pomisliti na kako zadrugo z neomejeno zavezo, h ka
novo s tem spadajoče podjetje.
(Dalje prihodnjič.)
teri je pristopila domača občina kot član. V svoji
*) Izdal „Komitee des allgem. Bergmannstages“, Dunaj 1903,
praksi sem imel sam slučaj, da je neka občina pristo
zaloga „Zentralverein der Bergwerksbesitzer Österreichs“.
pila kot član k posojilnici rajfajznovki, da je prejela
**) Österreichische Zeitschft f. Berg- und Hüttenwesen“
od te posojilo za vaški vodovod. Kaj bi se zgodilo v
1910. Dunaj.
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slučaju, da pride ta rajfajznovka v konkurz? Občina
je vezana z vsem svojim premoženjem za obveznosti
te zadruge; ona izgubi po krivdi tačasnih odbornikov
vsote, ki niso v nobenem razmerju z njenimi dohodki.
Kdor pristopi k zadrugi, jamči tudi za vse tiste
obveznosti, ki jih je napravila zadruga pred njegovim
pristopom, in sicer jamči pri zadrugah z neomejeno
zavezo z vsem svojim premoženjem, pri ostalih za
drugah pa vsaj z dvakratnim zneskom svoje deležne
vloge. Zadružni štatut, ki bi vseboval kaj nasprotnega,
nima pravne veljave.
Članstvo preneha :
1. S smrtjo zadružnikov, ako zadružna pravila
ne določujejo kaj drugega. Tako stoji v zadružnih
pravilih navadno določba, da so zadružnikovi dediči
zavezani nadaljevati zadružništvo do preteka tistega
leta, v katerem se je smrt pripetila.
2. Z izključenjem. Zadružna pravila morajo
obsegati določbe, kdo in pod kakimi pogoji sklepa o
izključenju. Po navadi se nahaja v zadružnih pravilih
določba, da ima načelstvo pravico izključiti zadružnika,
ki ne izpolnjuje zadružnih pravil, zlasti ako na škodo
zadruge na kakršenkoli način izpodkupuje njen kredit
in njeno dobro ime.
3. S prostovoljnim izstopom. Izstopiti se
more le koncem poslovnega leta, ako se izstop na
znani vsaj štiri tedne prej. Zadružni zakon dopušča,
da smejo posamezne zadruge za izstop določiti še
druge pogoje. Nekatere zadruge n. pr. zahtevajo, da
se mora odpoved naznaniti že meseca oktobra, druge
zopet, da se mora tako naznanilo odposlati v posebnih
priporočenih pismih i. t. d. Vsak zadružnik naj si na
tančno ogleda zadružna pravila, ker nepoznanje pravil
mu kaj lahko prinese kako presenečenje.
Če ima kdo več deležev pri kaki zadrugi, more
odpovedati le en ali več deležev pod istimi pogoji,
kakor če bi izstopil z edinim deležem, ki ga ima.
Vsaka odpoved se mora takoj vpisati v zadružni re
gister, ki ga mora voditi vsaka zadruga.
Po § 83. zadružnega zakona se sme zadružni
delež s privoljenjem načelstva prenesti na
drugo osebo, ako zadružni štatut ne določi kaj drugega.
Izstopivši član more zahtevati svoje zadružne de
leže nazaj. Ti se smejo terjati pri zadrugah z neomejeno
zavezo en mesec potem, ko se odobri letni računski
zaključek, pri zadrugah z omejeno zavezo pa še-le po
enem letu (po dobi zastaranja). Zadružni deleži se pa
v tem času ne smejo izplačati, če se med tem sklene
razpust zadruge. V tem oziru določuje § 81. zadruž
nega zakona, da se zadružni deleži ne smejo poraz
deliti prej kakor po preteku enega leta računši od
dneva, ko se je razpust tretjikrat razglasil. Po § 40.
zadružnega zakona mora namreč načelstvo razpust
zadruge naznaniti pristojnemu trgovinskemu sodišču,
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da ga vpiše v zadružni register, razven tega pa mora
razpust tudi trikrat objaviti v listih, ki so za to določeni.
Pri zadrugah z neomejeno zavezo sicer zakon ne go
vori o tem roku, toda likvidacijski odbor ima po za
konu skrbeti, da se zadružni deleži ne izplačajo poprej,
nego so upniki poravnani.
Katere so dolžnosti zadružnih članov?
Vsak član mora vplačati poslovno vlogo ali
delež, ki mora biti za vse člane enak. V tem se pri
dobitne in gospodarske zadruge tudi razlikujejo od
družb z omejeno zavezo po zakonu z dne 6. marca 1906
št. 58 drž. zak., pri katerih so deleži lahko različni.
Kaki naj bodo deleži in kako naj se vplačujejo, to
določa zadružni štatut.
Tako določa § 7. pravil „Zadružnih čevljarjev v
Ljubljani, zadruge za skupni nakup surovin in skupno
prodajo izdelkov“ : Delež znaša 100 kron. Vsak član
sme s privoljenjem načelstva imeti tudi več deležev.
Deleži morajo biti vplačani najdalje v 15 letih. Dokler
niso deleži popolnoma vplačani, se jim pripisujejo
vsakoletne obresti in zneski, ki odpadejo na dotičnega
člana iz čistega dobička; vrh tega se tako dolgo od
vsakega člana izplačanega zaslužka odtegne 10% in
pripiše njegovemu deležu. Tudi mora vsak član na
račun deleža vplačati vsak mesec petdeset vinarjev.
„Konsumno društvo za Jesenice in okolico“ ima
v § 4. svojih pravil to-le določbo: Zadružni delež znaša
za vsakega člana 50 kron, ki se mora vplačati ali takoj
ali v tedenskih obrokih po eno krono. Dokler ni vplačan
en celi delež, se dividenda pripisuje deležu.
Zadruge z neomejeno zavezo n. pr. posojilnice
rajfajznovke imajo prav majhne deleže n. pr. 4 do 5 K,
to pa radi tega, da se kredit preveč ne podraži in ker
vsota deležev nima takega pomena, ker vsi člani itak
jamčijo za zadružne obveznosti z vsem svojim pre
moženjem.
Vsak zadružni član je dolžan pokrivati poslovne
izgube, v kolikor odpadejo nanj po zadružnih pravilih,
in jamčiti zadružnim upnikom. O tem bomo obširneje
govorili v posebnih poglavjih o zadrugah z omejenim
in zadrugah z neomejenim jamstvom.
Zadružnim dolžnostim odgovarjajo zadružne
pravice. Kakor pri delniški družbi moremo tudi pri
zadrugah govoriti o pravicah, ki pristoje vsem zadruž
nikom skupej, dalje o pravicah, ki jih ima manjšina
kake zadruge in o pravicah poedinih zadružnikov.
Prve vrste pravice se izvršujejo na občnih zborih,
pravica manjšine obstoji zlasti v tem, da se mora tukaj
sklicati občni zbor, ako to zahteva vsaj deseti del
članov, če ni v zadružnih pravilih ta pravica omejena
na večje število zadružnikov. Poedinci pa imajo pravico :
1. zahtevati, da se jim izplača delež na dobičku,
kakor hitro je storil ta sklep občni zbor;
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2. zahtevati, da se jim izplača delež, ako izstopijo
iz zadruge ali se pa zadruga razdruži;
3. glasovati na občnih zborih ;
4. spodbijati sklepe občnega zbora, ki ne odgo
varjajo zakonom ali pravilom;
5. intervenirati v pravdah zadruge proti načelstvu
ali nadzorstvu ;
6. zahtevati, da se jim izroče prepisi zadružnih
pravil in zadružnih računskih zaključkov.
II.
Zadružni organi so: občni zbor, načelstvo
in nadzorništvo.
Občni zbor sklicuje načelstvo, ako zadružna
pravila nimajo kake druge določbe in sicer po § 29.
zadružnega zakona, tedaj, če se mora sklicati po za
družnih pravilih ali pa to zahtevajo zadružni interesi.
Občni zbor se mora sklicati takoj, če to zahteva vsaj
deseti del članov v posebni pismeni vlogi z izrecno
navedbo predmetov posvetovanja in sklepanja. Če pa
zadružna pravila zahtevajo večje ali manjše število
članov zato, se mora načelstvo ravnati po teh določbah.
Trgovinsko sodišče more načelstvo (nadzorništvo,
likvidacijski odbor), ki bi tej zahtevi ne ustreglo, na
zahtevo predlagateljev kaznovati z globo do 600 kron.
Občni zbor se mora sklicati na način, kakor do
ločujejo zadružna pravila. Vsako tako naznanilo mora
obenem obsegati dnevni red občnega zbora. O pred
metih, ki niso na dnevnem redu, se more pač raz
pravljati, toda ne more se o njih sklepati. Samo sklep,
da se skliče izredni občni zbor, se more napraviti na
občnem zboru, čeprav to ni bilo na dnevnem redu
dotičnega občnega zbora.
Nekateri zgledi iz pravil posameznih zadrug:
„Redni občni zbor se sklicuje enkrat v letu, in
sicer do 15. junija. Izvanredni občni zbor se skliče,
če se načelstvu ali nadzorstvu potrebno zdi, ali če to
od načelstva zahteva polovica zadružnikov v posebni
pismeni vlogi z izrečno navedbo predmetov posveto
vanja in sklepanja. Dan, ura, kraj in dnevni red
občnega zbora razglasiti je osem dni poprej v za
družnem glasilu „Narodni gospodar“, načelstvu pa je
na prosto voljo dano, razglasiti občni zbor še v drugih
listih“. (§ 30. pravil „sodarske zadruge v Tacnju pod
Šmarno goro“).
„Občni zbor se skliče vsako leto in sicer v teku
prvih treh mesecev po zaključku računskega leta.
Skliče se zbor z naznanilom dnevnega reda štirinajst
dni poprej potom okrožnice. Sklicanje občnega zbora
se objavi v listih „Narodni delavec“ in „Edinost“.
(§ 29. pravil „Konsumne zadruge članov podružnice
N. D. O. za Ajdovščino-Šturije in okolico“).
„Občni zbor mora sklicati upravni odbor vsako
leto enkrat, nadalje tri mesece po sklepu zadružnega
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poslovnega leta. More ga pa tudi nadzorstvo sklicati,
če smatra to za potrebno, če to zahteva deseti del
članov. Dan, ura, kraj in dnevni red občnega zbora je
razglasiti osem dni poprej v „Rdečem Praporju“ in
„Napreju“ (§ 19. pravil „Konsumnega društva za Je
senice in okolico“).
Če se občni zbor ni sklical pravilno, nimajo
njegovi sklepi nobene pravne veljave.
Občni zbor je sklepčen, če je navzoč ali zastopan
vsaj deseti del zadružnikov. Pa tudi tukaj dovoljuje
zakon, da smejo zadružna pravila za sklepčnost za
htevati večje ali manjše število članov.
Če bi bil občni zbor nesklepčen, treba je sklicati
nov občni zbor, ki sme sklepati brez ozira na število
navzočih ali zastopanih članov; seveda smejo tudi v
tem slučaju zadružna pravila določati kaj drugega. Pri
drugem občnem zboru se sme po postavi sklepati le
o predmetih, ki so bili na dnevnem redu prvega ob
čnega zbora, ki ni bil sklepčen.
Novejša zadružna pravila imajo radi enostavnosti
po navadi to-le določbo: Ako bi prvi sklicani občni
zbor ne bil sklepčen, se vrši na istem prostoru in z
istim dnevnim redom čez pol ure drug občni zbor, ki
sme brezpogojno sklepati.
Če zadružna pravila ne določajo kaj drugega, je
za veljavnost sklepov na občnem zboru treba absolutne
(nadpolovične) večine glasov; načelnik ima tudi pravico
glasovati in pri enakem številu glasov odločuje njegovo
mnenje. Zadružna pravila se pa morejo spremeniti le,
ako sta zato bili dve tretjini vseh oddanih glasov ; isto
velja tudi glede razdružbe zadruge. Zadružna pravila
pa morejo tudi v takih primerih obsegati kake druge
določbe.
Primer :
Če gre zu razdružbo zadruge, morata biti za
stopani najmanj dve tretjini članov in morajo glasovati
tri četrtine navzočih za to, da se zadruga razdruži,
sicer je sklep neveljaven. (§ 35. pravil „Kmečke po
sojilnice in hranilnice v Kubedu“).
Vsak zadružnik ima na občnem zboru en glas,
če zadružna pravila ne določajo kaj drugega. Vsi sklepi
občnega zbora se morajo vpisati v zapisno knjigo,
katero sme vpogledati vsak zadružnik kakor tudi
upravna oblast.
Na občnem zboru se zlasti sklepa tudi o pravil
nosti računskih zaključkov, o izvolitvi načelstva in nadzorništva in o razdelitvi čistega dobička. Občni zbor
je najvišja instanca zadruge. Na občnem zboru imajo
zadružniki priliko poseči v delovanje načelstva in nad
zorstva in s svojimi sklepi odločujoče vplivati na nadaljni razvoj zadruge. Zato je pa predvsem potrebno,
da se zadružniki občnih zborov tudi vdeležujejo. Vidimo
pa pri našem zadružništvu ravno nasproten pojav; za
nimanja za občne zbore je prav malo, po navadi se
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vse slepo prepušča načelstvu in nadzorstvu. Zlasti pri
denarnih zavodih se vidi, da člani dolžniki komaj vedo,
da so člani, ki nimajo samo dolžnosti, temveč tudi
pravice, katere morajo izvrševati, ako nočejo, da pride
naenkrat kako tako razočaranje, kakor se je dogodilo
v preteklem letu v nekem domačem denarnem zavodu.
Zadružništvo sloni na medsebojnem podpiranju, pa
tudi na medsebojnem nadzorovanju članov; kdor jamči
za zadružne obveznosti s svojim premoženjem, ta ima
tudi dolžnost in pravico imeti popolni vpogled v za
družno delovanje.
(Dalje prih.)

Odlomki iz slovenske trgovske
korespondence.
Spisal Fr. Zelenik.

I. Oblika trgovskega pisma.
Svoje misli izmenjavamo z drugimi ali ustmeno
ali pismeno. Za trgovski stan je važnejše pismeno
občevanje, ker se večina kupčij naredi pismeno in se
mnogokrat stranke poznajo le po pismih. Istotako so
dogovori med trgovci večinoma pravno obvezne na
rave in se zategadelj tudi ustmeni dogovori navadno
še pismeno ponove.
Način, na kateri izraža človek pismeno svoje
misli, imenujemo slog, razlikujemo pa književni in
poslovni slog (Geschäftsstil). Trgovsko dopisovanje
nam predočuje poslovni slog. Trgovski poslovni slog
ima pri vseh trgovskih narodih svoje posebnosti in se
razlikuje kolikor toliko od književnega sloga. Slovenci
še seveda nimamo razvitega trgovsko-poslovnega sloga
in zategadelj moramo skrbeti za to, da se bomo po
služevali književnega sloga.
Vse dopise trgovcev v trgovskih zadevah imenu
jemo trgovsko dopisovanje ali trgovsko korespondenco.
Ta tvori podlago ne le kupčijam, ampak je tudi dokaz
v spornih zadevah. Trgovski dopis ni le pismeno po
ročilo, ampak se mora smatrati že vnaprej kot dokaz,
ki bo morda še služil odpošiljatelju ali prejemniku v
obrambo ali v opravičbo, v utemeljevanje ali izpod
bijanje kake zahteve ali trditve itd. in zategadelj mora
biti trgovec v dopisovanju previden, mora dobro pre
tehtati vsako besedo, predno jo zapiše.
Izgovorjena beseda se izgubi, v prihodnjem trenutku
je ni več, se ne more porabiti kot dokaz, ako ni bilo
prič, ki so izgovorjeno slišale in potrdile. Pisana beseda
pa ostane stalno in neizpremenjena v tistem pomenu,
v katerem se je napisala. Pismo potuje k naslovljencu
kot zastopnik pisca, zategadelj treba skrbeti, da bo ta
zastopnik govoril v vljudni in priporočljivi obliki. Izraz
mora biti fin in olikan, mišljenje logično, kakor to
zahteva življenje in občevanje med izobraženci. Pismo
mora biti pisano čedno, brez pravopisnih in jezikovnih
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napak. Kakor človeka sodimo po njegovi obleki in
obnašanju, tako si tvorimo sodbo o piscu po njegovem
pismu. Zategadelj se mora vsak potruditi, da bo nje
govo pismo čedno in priporočljive oblike, slog pa
poln vsebine, toda kratek.
V pismu se ne sme nič črtati, brisati itd., ker bi
se morda pozneje ne vedelo, ali je brisal in popravljal
pisec sam, ali pozneje kdo drugi. Rabi le pivnik. Ako
pa. rabiš sipo ali pa pesek (katerega nekateri kar od
stene nastrže), tega ne pošiljaj prejemniku pisma, ker
se ta za to ne zanima, ampak pismo prej otresi, predno
je zapreš. Pisma, katera hočeš kopirati, ne smeš posu
šiti s pivnikom ali pa s peskom, sicer bode kopija
slaba.
Predno začneš pisati, moraš seveda vedeti, kaj
boš pisal. Uredi svoje misli in ako bo pismo dolgo,
napravi si prej beležke, jih primerno sestavi, da bodeš
imel pred seboj urejeno sliko tega, kar hočeš pisati.
Pred očmi moramo imeti, da hočemo naslovljenca
obvestiti o tem, kar še njemu ni znano in zategadelj
mora biti pismo tako pisano, da ga bo razumel tudi
tisti, ki še o stvari ne ve ničesar.
Izogibati se je dolgoveznih stavkov, ki so na škodo
jasnosti, vseh dvoumnih izrazov, nepotrebnih tujk,
okrajšav in fraz, ki sicer v veliki meri krasijo nemško
korespondenco, ali kvarijo jezik.
V slovenski korespondenci se moramo izogibati
neprimernih izrazov in tujk. Od teh bodemo pridržali
le tiste, ki se splošno rabijo in so vdomačene pri vseh
trgovskih narodih. Za te ne kaže kovati lastnih izrazov,
katerih bi vsak ne razumel. Naš jezik je sicer bogat
na izrazih, bogatejši nego marsikateri drugi, ali s časom
smo toliko napredovali v vseh panogah vede in gospo
darskega življenja, da smo primorani rabiti izraze drugih
jezikov, osobito grškega, latinskega, laškega itd., kakor
so bili v to primorani tudi drugi narodi. Zategadelj
rabimo n. pr. telefon, pošta, meter, liter, petrolej,
faktura, rafinada, rimesa, trata, bruto, tara, neto, likvi
dacija itd. Nič bi ne koristili ne stroki ne narodu, ako
bi za take izraze, ki jih rabi ves svet, kovali lastne
izraze. Nasprotno pa se moramo izogibati onih tujk,
za katere imamo lastne in že vdomačene izraze, n. pr.
kvaliteta — kakovost, kvantiteta — količina, diferenca
— razlika itd.
Za trgovska pisma se mora vedno rabiti le bel,
lep in gladek papir v velikosti četvorke (Quartformat).
Navadno je papir črtan z vodoravnimi, bledovišnjevimi
črtami. Papir za strojepis pa naj bo vedno brez črt.
Za zasebne dopise pa rabi tudi trgovec papir v veli
kosti osmerke (Oktavformat). Za vloge in dopise na
javne urade in oblasti pa se rabi „majhna pisarniška
oblika“ (kleines Kanzleiformat).
V zgornjem levem oglu je navadno že tiskana
tvrdka trgovca. Navadno je tiskana tudi številka računa
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pri poštni hranilnici, številka telefona, brzojavni naslov
je navadno okrajšan. Naslov pisem na Trgovsko obrtno
zadrugo se glasi: Trgovsko-obrtna zadruga, brzojavni
naslov pa le: „Zadruga“. Vse brzojave, ki dospejo pod
tem naslovom, izroči brzojavni urad trgovsko-obrtni
zadrugi.
Vsako pismo ima šest delov:
1. datum, 2. naslov, 3. uvod, 4. vsebino, 5. za
ključek in 6. podpis.
1. datum.
Zgoraj na desnem oglu, eno ali dve vrsti pod
robom, zapišemo kraj, dan, mesec in leto.
2. Naslov se napiše dve ali tri vrste nižje od
datuma. Trgovci v dopisih med seboj izpuščajo vse
druge naslove in priimke ter rabijo le naslov „gospod“.
V novejšem času pa priporočajo posebno nemški stro
kovni listi, da se naj opusti tudi ta priimek in rabi le
izraz „Firma“ ali po naše „tvrdka“, in v istini so
začeli že rabiti ta izraz inozemski trgovci. Ta izraz
posebno priporočamo rabiti, ako se piše protokoliranemu trgovcu. Večkrat je ustanovitelj tvrdke umrl,
njegovi potomci pa rabijo tvrdko ustanovitelja. Tako
ne moremo pisati Frančišku Ks. Souvanu, ker je ta
že pred leti umrl, ampak pisati moremo le trgovski
tvrdki Franc Ks. Souvan, Ljubljana.
Datum in naslov tvorita glavo pisma.
Primer:
J. KNEZ
-

Ljubljana

Ljubljana, 1. oktobra 1910.

-

Gospod
FRAN ŠVIGELJ

BREG
pri Borovnici.
ali :
J. KNEZ
-

Ljubljana

Ljubljana, 1. oktobra 1910.

-

Tvrdka

JADRANSKO TRGOVSKO DRUŠTVO
TRST
trg Škorklja.
Pred številko dneva postavljati besedo „dne“ je
nepotrebno in zastarelo. Mesec se mora napisati s
črkami, ne s številko. Letnica se ne sme krajšati, kakor
se večkrat naredi, n. pr. 08 namesto 1908. Izpušča se
tudi pred krajem ali bivališčem „v“ ter se naredi za
imenom „Tedaj se ne piše: Gospod Vinko Majdič
v Kranju, ampak: Gospod Vinko Majdič, Kranj.
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Ako se piše delniškim ali zadružnim podjetjem
oziroma takim podjetjem, katerih tvrdka nima osebnega
imena, se rabi naslov „Ugledni“ ali „Ugledna“, n. pr. t
Ugledna Trgovsko-obrtna zadruga, Ljubljana.
3. Uvod.
Dve vrsti pod naslovom in do tri prste od levega
roba se prične pisati uvod, v katerem navadno ome
njamo o čem in zakaj prav za prav pišemo. Mnogim
dela uvod precej težav in je potrebno precejšnje vaje,,
da se hitro pogodi pravi uvod. Da bo posebno začet
niku uvod lažje pogoditi, mora imeti pred očmi :
1. ali med piscem in naslovnikom obstoji stalna,
zveza že od prej ;
2. ali je zveza med njima bila prekinjena in
3. ali še nista bila v zvezi.
d) V pismu na tvrdko, s katero smo že v zvezi,,
potrdimo ali zadnji od nje prejeti dopis ali pa
se sklicujemo na svoje zadnje pismo, na katero
nam dotična tvrdka ni odgovorila. Uvod se botedaj glasil n. pr. : Posestnik Vašega dopisa z
dne.......... ; Prejel sem Vaše pismo z dne........
Rešujoč Vaš dopis z dne .... ; Sklicujem se na
svoj dopis z dne .... itd.
Z>) Ako je bila zveza prekinjena, bomo izrazili svoje
obžalovanje nad prekinjenjem ali nad tem, da
ni bilo povoda za živahnejšo zvezo. Uvod bodemo,
začeli n. pr.: Žal mi je, da me že dalje časa.
niste počastili s svojim......... itd.
c) Ako pa pišemo tvrdki, s katero še nismo bili v
• zvezi, pa pričnemo kar s tem, kar imamo na.
srcu ali pa omenimo na kratko namen našega
dopisa. Ako je potrebno, se najprej opravičimo
ali pa omenimo, kdo nas je napotil, da se obra
čamo na naslovnika.
4. Vsebina mora obsegati to, kar želimo priobčiti
naslovljencu. Vsebina mora biti sestavljena pravilno,
urejeno v preprostih kratkih stavkih, kratko in jasno,,
previdno, da se ne obvežemo v kaj, česar ne name
ravamo.
Vsaka vrsta se prične pisati najmanj dva prsta;
oddaljeno od levega roba, in na desni strani se pusti
prazen za en prst širok prostor. Prvo vrsto uvoda in
one vsakega novega odstavka, se začne pisati 4 prste
oddaljeno od levega roba.
O vsakem novem predmetu se mora pisati v
novem odstavku. Ako želimo na kaj posebno opozo
riti, se to zapiše na novo vrsto in podčrta. Posebno,
pa se pišejo denarni zneski in vse to na novo vrsto
kar naj služi kot podlaga vknjižbi v trgovske knjige.
5. ) Zaključek vsebuje navadno prošnjo, da se to,
o čemer govorimo v vsebini, v kratkem izvrši. V za
ključku navajamo tudi izraz spoštovanja. Zaključek se
bo navadno glasil: Pričakujoč Vaših cenjenih poročil
(odgovora) ostajam z odličnim spoštovanjem i. t. d.
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6.) Podpis. Predno se pismo podpiše, se mora,
prebrati in pogledati ali je pravilno in brez napake.
Podpis protokoliranega trgovca se mora strinjati z onim
v trgovskem registru. Neprotokolirani trgovci morajo
podpisati s polnim krstnim in rodbinskim imenom.
Ako se pritisne štampilja, se pristavi podpis pod njen
odtisek. Pripisov in dostavkov se je kolikor le mogoče
izogibati. Ako je pa pripis neizogibno potreben, n. pr.
v slučaju, da se je za to, o čemer govori pripis, šele
po sklepu pisma zvedelo, se napravi pristavek in se
ali znova podpiše ali pa se pristavi namesto podpisa
le „gornji“.
Ako ima pismo priloge, se na to opozori z •/.
ob levem robu na tisti črti, na kateri govorimo o do
tični prilogi. Bolje je pa priloge navajati spodaj na
levi strani pisma; tam se napravljajo tudi opazke glede
pošte, n. pr. „priporočeno“, „ekspresno“ i. t. d., da se
oni, ki pismo odpravlja, na to posebno opozori.
Kakor se je treba izogibati vseh pripisov, tako
se tudi ne sme popisati vseh praznih robov, da mora
prejemnik pismo pri branju vrteti kot kakšen vrtiljak.
Ako ne gre celo pismo na eno stran, se pa piše naprej
na novi strani. Bolje je vsak list popisati le po eni
strani, in ako se rabita dve strani, se vzame nov list.
Ker se morajo trgovska pisma kopirati, se mora
rabiti kopirna tinta ter se mora pismo samo od sebe
posušiti, se ne sme rabiti ne pivnika ne sipe. Da se
hitreje kopira in se kopije vrste zaporedoma v kopirni
knjigi, se začne pismo pisati na četrti strane pole, ako
je pismo daljše in se rabi več kot ena stran. Ako je
četrta stran polna, se preide na prvo.
Ko je pismo kopirano, se prepogne v štiri enake
dele in potem dene v zavitek.
V zgornjem levem kotu zavitka je vobče tiskana
tvrdka trgovca. Navadno rabi trgovec barvaste zavitke,
le za pisma na zasebnike ali višje osebe rabi beli
zavitek.
Naslov na zavitku mora biti tisti, kakor je na
pismu samem, se tedaj piše le naslov „gospod“. Za
vitek se le zlepi, redkokdaj se pritisne pečat ali pa
vinjeta s tvrdko trgovca.
Primeri :
Jadranska Baraka
Trst,

■ Prostor •
:
za
i
i znamko.

Slavna

Trgovsko-obrtna zadruga

Ljubljana
Sodnijske ulice.
V novejšem času se piše naslov tudi tako, da se
najprej napiše kraj in potem šele ime naslovljenca.

Primer :
Jadranska Baraka
Trst.

:

Ljubljana
Sodnijske ulice

Prostor
za
:
znamko. i

Slavna

Trgovsko-obrtna zadruga.
Ako je več krajev enakega imena, se mora kraj
natančneje določiti, n. pr. Št. Vid nad Ljubljano, Št. Vid
pri Vipavi, Brod n/ Kupi, Brod n/ Savi. (Dalje prih.)

Raznoterosti.
Reforma uprave. Vedno naraščajoči upravni stroški, vedno
bolj glasne pritožbe iz raznoterih krogov interesentov, da se mora
v naši upravi marsikaj korenito izpremeniti, so vzrok, da je naš
cesar z lastnoročnim pismom zaukazal ustanovitev posebne komisije,
ki naj se peča s perečimi vprašanji in reformami. Kdor pozna po
časen obrat v naši upravi, kdor ve, da postanejo vsa podjetja, ki
jih prevzame država v svojo last, v svojo režijo, pasivna, bo vedel
ceniti pomen te komisije, ki ima namen, na eni strani z odpravo
vsega nepotrebnega pisanja omogočiti hitrejše poslovanje, na drugi
strani z izrabljanjem vseh moči in reformo vsega ustroja- napraviti
upravo dokaj cenejšo. Razume se, da tudi mi, trgovci, z veseljem
pozdravljamo vsak korak, ki vodi v to, da pride naša uprava na
praktično in ceno stališče. Saj vendar davkoplačevalec-trgovec v
polni meri občuti zastarelost avstrijskega poslovanja ! Vendar nimamo
popolnega zaupanja v to komisijo. Skoro sami bivši ministri naj
odločujejo v tako važni zadevi! Naše mnenje je: Ako se je hotelo
res kaj vzorno-praktičnega vpeljati, naj bi se imenovalo v to ko
misijo tudi praktične trgovce, veletržce, katere je lastna izkušnja
izučila, kakšno poslovanje je najbolj praktično. Upamo vsaj, da se
bodo člani imenovane komisije posluževali mnogokrat in v polni
meri zagotovljene jim pravice, poklicati med se može strokovnjake.
Tako bodo vsaj čuli glas praktika, spoznali njegovo mnenje. In
ako bodo vpoštevali njegov nasvet, bo to gotovo v korist reforme,
v korist uprave!
*
Dunajski modni korzo. Kako znajo zainteresirati dunajski
trgovci širše občinstvo, smo videli koncem preteklega meseca v
mestnem parku. Namen je imel ta korzo v prvi vrsti predočiti
občinstvu, kakšna je pravzaprav sedanja damska in moška moda
in opozoriti na izdelke razstavljajočih tvrdk. Reči se mora, da se
je to popolnoma posrečilo. Živi modeli so šetali po krasnem parku
in so nam razkazovali najmodernejše, najrazkošnejše pa tudi najpriprostejše toalete. Vse, kar spada k športu, smo videli na moških
prestaviteljih in ženskah-modelih. Jezdece na živih konjih, mične
hribolazkinje .... vse pa so seveda prevladovale dame v krasnih
promenadnih toaletah. Bila je pestra slika, ki je bila dokaz, da
zmore Dunaj, Avstrija, vsako inozemsko konkurenco. Ta namen se
je tedaj v polni meri dosegel; ne manj drugi: Prodajanje razno
terih predmetov v dobrodelne namene.
*
Pospeševanje industrije na — Ogrskem. V zadnjem času
nikakor ni hotelo iti z ogrsko industrijo naprej, deloma ker kon
junktura ni bila ugodna, deloma, ker je umrli trgovinski minister
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Hieronymi določil posebne pogoje za tozadevne državne podpore.
Provizorični vodja trgovinskega ministrstva Lukacs pa noče delati
tovarnam, katere hočejo ustanoviti z državno podporo, nobenih
zaprek več, temveč hoče taka podjetja z vsemi močmi podpirati.
Predvsem gre za ustanovitev novih tekstilnih podjetij, za katere je
določena državna podpora v znesku 2’6 milijonov kron, dočim se
bo investiralo v ta nova podjetja od strani interesentov nekaj črez
10 milijonov kron.
Petdesetvinarski drobiž. Od raznih trgovskih korporacij
se izraža v zadnjem času želja, da naj se uvede nova vrsta drobiža,
ker sedanji nikakor ne zadostuje prometu in zahtevam. Celotni
kontingent na nikelnastem in bronastem drobižu iznaša sedaj 106
milijonov kron, in sicer 80 milijonov nikelnastega in 26 milijonov
bronastega drobiža. Ker se ta kontingent še lahko zviša, tedaj na
teh vrstah drobiža gotovo ne bomo trpeli pomanjkanja. Drugo
vprašanje pa je, če nam zadostuje tudi v kvalitativnem oziru.
Znano je, da vsak odkloni envinarski drobiž, ako le more. Vendar
se pomen te vrste drobiža ne sme podcenjevati in zato predlagajo
nekatere korporacije, naj se mu oblika poveča, seveda tako, da
dvavinarskemu drobižu ne bo v škodo. Posebne važnosti je pa
predlog, naj se kuje tudi petdesetvinarski drobiž, ker je razdalja
med dvajsetvinarskim drobižem in eno krono vendar precej velika.
Če že Nemčijo v mnogoterih ozirih posnemamo, posnemajmo jo
tudi v tem praktičnem pogledu, saj ima Nemčija v prometu poleg
50 vinarskega, še tudi 25 vinarski drobiž.
*
Zveza bosansko-hercegovskih avstrijskih interesentov.
Na povabilo predsednika dunajske trgovsko-obrtne zbornice so se
sešli zastopniki industrije, trgovine in znanosti, ki se posebno za
nimajo za razvoj Bosne in Hercegovine. Z ozirom na prijateljsko
razmerje, ki se je z zadnjimi obiski le še poglobilo, in pa na
važnost anektiranih dežel, se je sklenila ustanovitev zgornje zveze
ki naj bo središče vseh prijateljev Bosne in Hercegovine. Pravila
bo izdelala v najkrajšem času nižjeavstrijska trgovska zbornica
skupno s centralno zvezo avstrijskih industrialcev.
*
Nadaljevalna šola in trgovski vajenci. Nižjeavstrijska
namestnija je dogovorno z ministrstvi, ki pridejo tu v poštev, od
ločila, da morajo tudi oni trgovski vajenci obiskovati obstoječe
trgovske (gremialne) oziroma splošne obrtno-nadaljevalne šole, ka
terim se je učna doba vsled njihovih predštudij (enoletni trgovski
tečaj s pravico javnosti, štirje razredi srednje šole ali enoletni tečaj
na meščanski šoli) znižala za eno leto. Vendar se dovoljuje takim
vajencem na trgovskih nadaljevalnih šolah s tremi letniki, takoj
vstop v drugi letnik.
Stalna avstrijska razstavna komisija je imela pretečeni
mesec svojo plenarno sejo, v kateri je predsednik dr. R. Faber med
drugim tudi poročal, da je bila zveza z enakimi zavodi v inozem
stvu jako živahna in da je akcija, da se onemogoči delovanje raz
stavnih sleparjev, v najboljšem tiru. Tudi v spornih zadevah je
oddajala komisija pred kompetentnimi sodišči svoja strokovna
mnenja.
*
Špiritni kartel. Zopet imamo zaznamovati nov kartel v indu
striji. Dne 1. septembra 1.1. bo stopil v veljavo špiritni kartel, ki
bo imel svojo centralno pisarno na Dunaju, podružnice pa v Pragi
in v Lvovu. Od kartela se pričakuje prav izdatno znižanje tovornine,
ker se bodo razdeljevala došla naročila na razna kartelirana pod
jetja tako, da bodo preskrbovala svoje najbližje odjemalce, medtem
ko so sedaj zalagala vsled konkurence dostikrat najoddaljenejše
konsumente. Tudi osobje se bo moglo v marsikaterih podjetjih
skrčiti, vsaj ono, ki je imelo opravka s komercielno službo in
komplicirano ekspedicijo. Seveda bo nekaj tega osobja odzdaj v
službi centralne pisarne. Vsekako pa pomenja to karteliranje za

producente izdatno znižanje upravnih stroškov in le pravično bi
bilo, če pride to v dobro tudi odjemalcem. S tem kartelom se je
pečal tudi te dni vršeči se občni zbor društva avstrijskih veletržcev
s špiritom in se je izvolil poseben odsek, ki naj stopi v zvezo z
imenovanim kartelom.
*
Trgovinska pogodba z Bulgarijo. Ker poteče naša po
godba z Bulgarijo že koncem tega leta, so predpriprave za ob
novitev že v polnem tiru. Gre za to, da se doseže tarifna pogodba,
vendar na obeh strani nimajo mnogo upanja, da bo izpadla v
zadovoljnost pogajajočih se držav. Tozadevna pogajanja bodo že
prinesla jasno sliko.
*

Petindvajsetletnica društva potnikov na Dunaju se je
vršila pred kratkim jako slovesno. Razne slovesnosti in sestanki
so združevali trgovske potnike in trgovske ter industrijske inte
resente. Za nas so zanimivi nekatere odstavki iz govorov sekcijskega šefa dr. Mtillerja, ki je govoril v imenu zadržanega trgo
vinskega ministra dr. Weißkirchnerja ter govor bivšega ministrskega
predsednika dr. Korberja, ker nam dokazujejo, kako se v teh krogih
ceni pomen trgovstva. Prvoimenovani je izvajal med drugim tudi
nekako sledeče: „Jubilej trgovskih potnikov pada v jubilej sploš
nega državljanskega zakonika. Zveze med trgovino in pravom so
tako mogočne, da mora vse trgovstvo biti hvaležno, da se more
opirati na obstoječe pravo. Trgovina je v svojih tendencah med
narodna; ne vpraša za politiko, narodnost in kateremu stanu pri
padaš, vendar nosi v sebi poleg narodno-gospodarske tudi politično,
nalogo. Le trgovini se imamo zahvaliti, da izginja marsikatera
slaba lastnost, ki jo smo nosili že leta in leta, takorekoč samo
obsebi“. Dr. pl. Koerber pa je govoril nekako tako-le: „Trgovski:
stan cenim'jako visoko, ker je pri vsej svoji domoljubnosti vendar
najbolj mednaroden. Že doma, v svoji večji ali manjši prodajalni,
spoznava ljudi boljše, kot vsak drug stan in spoznavanje ljudi je
podlaga vse kulture in napredka. Vsak dan gleda trgovec daleč v
svet, vidi druge narode, njih šege in navade, ki so po navadi:
povsem druge kot domače. To nasprotje pa vodi do zbliževanja:
skupnih interesov, do mirnega sporazumljenja. Trgovec je poslanec
— miru, najenergičnejši zagovornik svetovnega miru, ker zna naj
bolj ceniti blagostanje in premoženje, katero uničuje vojska. Le
želeti bi bilo, da bi imel več vpliva na politiko, večje zastopstvo,
v parlamentu že zato, ker ve ceniti tudi čas in ima tudi že v sebi
nagon k neumornemu delu. Tudi ponesrečeni francoski vojni mi
nister je bil trgovec in v Nemčiji je mnogo državnih tajnikov
vzetih iz trgovskega stanu. Pri nas mu je bila dozdaj odkazana,
ponižna vloga, če tudi bi lahko industrija roko v roki s trgovcem
nezmeren pomen obeh za prospeh države dokazala. Kakor drugod,,
tako se bo tudi pri nas moralo uvideti pomen tega stanu za državo.
Nesite tedaj“, tako je končal govornik, „neumorno izdelke naše
pridnosti, naše nadarjenosti in temeljitosti, našega priznano dobrega
ukusa daleč ven v svet, in lepi sadovi vaše pridnosti in neumornosti ne bodo izostali. Vaš ugled se bo večal, postal bo tak kot
ga ima trgovstvo v drugih državah!“

Statistika.
Avstrijske železnice. Po ravnokar izdani statistiki za 1. 1909.
je znašala dolžina vseh avstrijskih glavnih in lokalnih železnic
22.377 km, za 456 km ali 2’08°/0 več kot 1. 1908. Ako odštejemo
dolžino inozemskih železnic, ki vodijo po avstrijskem ozemlju z
99 km in prištejemo 20 km za dolžino naših železnic v inozemstvu,
pridemo do 22.298 km, od katerih odpade 12.821 km na državne
in 9477 km na zasebne železnice.
Celotna dolžina dvo- in večtirnih železnic je znašala 3487 km
t. j. za 104 Arn več kot 1. 1908. Od vse dolžine je 94'O6°/o eno
tirnih, 225 km je imelo električen obrat.
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Glede železničnih poslopij nam dala statistika sledeče po
datke. Bilo je imenovanega leta 3419 kolodvorov, 2192 postajališč,
3608 telegrafskih postaj, 2021 stanovanjskih poslopij za uradnike,
sluge in delavce, 3709 sprejemnih poslopij, 3542 blagovnih shranjevališč in 13.660 čuvajnic. Vzdrževalni stroški za ta poslopja so
znašali 70'6 milijonov kron ali 3171 kron za 1 km.
Železniško-prometnih sredstev je bilo na razpolago: 7040
parnih strojev, 181 motornih voz, 13.984 voz za prevažanje oseb
in 142.694 tovornih voz; v primeri z letom 1908. znaša zvišanje
5'12%, ozir. 2’76°/o in 2'31?/0. Nabavni stroški za ta prometna
sredstva so dosegli lepo vsoto 1204-5 mil. kron, vzdrževalni pa
78'3 mil. kron.
Glede prometa 1. 1909. izvemo sledeče: Oseb se je prevo
zilo 241-9 milijonov t. j. na 1 km 10.931 ton in v primeri z 1. 1908.
za 6% več. Tovornega blaga pa se je transportiralo 152-2 mil. ton.
to je na 1 km 6854 ton in v primeri z 1. 1908. za 1'88% več,
Celotni prometni dohodki so znašali 914 mil. kron, (4- 4-10%),
izdatki pa 744 mil. kron (-(- 11'08%).
Nastavljencev (uradnikov, poduradnikov, ženskih nastavljencev in slug) je bilo 130.832, proti 1. 1908. za 7-90%.
Akcijske družbe v Avstriji I. 1909. Tuzemskih družb je
bilo 668 z vplačanim kapitalom 2883 milijonov kron. Crez 80%
teh družb z več nego 90% vplačanega kapitala je imelo svoj
sedež na Nižjeavstrijskem, Češkem, Trstu z okolico ter Moravskem.
Največjega pomena med vsemi akcijskimi družbami so banke in
kreditni zavodi; četudi znaša njihovo število samo 9% vseh družb,
vendar participirajo z 38% na vloženem denarju. Do konca 1. 1909.
je predložilo 635 družb svoje bilance in od teh izkazuje 559 družb
ali 88% dobiček. 475 družb (85%) je izplačalo dividendo za
215-42 milijonov kron, in sicer najvišje dividende 20% ali še več
13 sladkornic, 4 zavarovalne družbe, 3 rudokupne družbe in še 14
raznim drugim strokam spadajočih podjetij.
*
Družbe z omejeno zavezo. Leta 1910. so se te družbe v
Avstriji zelo pomnožile. Na novo se je ustanovilo 366 družb, od
padlo pa jih je 37 vsled likvidacije, 1 zaradi kride in 8 vsled iz
brisa. Koncem prejšnjega leta je bilo 1063 družb z o. z. proti
743 leta 1909. Največ se jih je ustanovilo na Dunaju (163), na
Češkem (74), Moravskem in Galiciji po 33 itd. Ako razvrstimo
družbe po kronovinah, dobimo koncem 1. 1910. sledeče stanje:
Nižje Avstrijsko 468 (izmed teh na Dunaju 442), Zgornje Av
strijsko 20, Solnograško 3, Štajersko 25, Koroško 8, Kranjsko 3,
Trst z okolico 19, Goriško 2, Istra 3, Tirolsko 62, Češko 231,
Moravsko 78, Šlezija 20, Galicija 103, Bukovina 6 in Dalmacija 12.
*
Poštna hranilnicah 1910. Hranilne vloge so se zvišale
za 5,186.249 K in znašajo 229,674.329 K.
V čekovnem prometu je bilo 102.574 računoimetnikov, ka
terih dobroimetje je znašalo 392,524.392 K. Vsega čekovnega pro
meta je bilo za 27.370,918.304 K (+ 2-5 milijardi več kot 1. 1909.)
V inozemskem prometu, ki se je povečal vsled novih zvez
z Nemčijo, Švico in Belgijo, je bilo prometa za 168,276.432 K
(+ 41,667.593 K).
Rentnih knjižic je bilo 27.547. Vrednost deponiranih efektov
je znašala 234,140.940 K nom. (+ 18,868.532 K).
Vsi dohodki so znašali 16,393.883 K, izdatki 8,427.015 K,
tako da preostaja čisti dohodek 7,966.867 K.
Shranjevalo je pri poštni hranilnici 2,205.703 (-|- 62.092)
strank, za katere je kupila hranilnica za 15,334.390 K vrednostnih
papirjev.
Clearing-prometa se je posluževalo 101.033 strank ali 98‘5%
vseh čekovnih računoimetnikov. Število transakcij v tem prometu
znaša 8,887.986 s prometom 12.275,305.519 K. (-j- 1124 milijonov
kron.) Od vseh zahtev, ki so se vložile pri dunajskem „Saldierungsvereinu“ per 559.687 v znesku 8.090,708.627 kron se je 297.878
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(53'2%) zahtev v znesku 2.701,468-079 kron (33.39%) izenačilo
potom poštne hranilnice.
Posojil je dala poštna hranilnica 499 strankam za 6,055.581
kron. Koncem 1. 1910. so znašala posojila 15,294.628 kron. 67'5%
vseh dolžnikov je zastavilo svoje pri hranilnici shranjene vred
nostne papirje.
Omeniti je še, da je poštna hranilnica v zvezi z drugimi
bankami na Dunaju in izven Dunaja izvršila obe emisiji kronskih
rent 1. 1910. v nominalnem znesku 376 milijonov kron ter skrbela
za točno placiranje teh.
J, Sk.

Društvene vesti.
Prevzetje trgovine. Dolgoletni član našega društva gospod
Josip Ciuha je prevzel manufakturno trgovino Jesih & Windischer
v Ljubljani. Podjetnemu članu želimo obilo sreče.
*
Podpora. Gremij ljubljanskih trgovcev je nakazal našemu
društvu za leto 1911 400 K podpore. Slavnemu gremiju izrekamo
najiskrenejšo zahvalo.
*

Velika vrtna veselica našega društva se vrši kakor smo
že v zadnji številki poročali v nedeljo 9. julija t. 1. na vrtu tukajš
njega „Narodnega doma“ v prid podpornega zaklada. Pokroviteljstvo
so prevzele narodne dame, na čelu jim preblagorodna gospa
Franja dr. Tavčarjeva. To dejstvo nam že v naprej jamči lep uspeh.
Spored veselice: 1. Petje pevskega zbora slov. trgovskega društva
„Merkur“. 2. Godba; sodelovala bo popolna Slovenska filharmonija.
3. Ples v areni. 4. Paviljoni za jestvine, pivo, vino, kavarno, slašči
čarno itd. 5. Srečolov s prekrasnimi dobitki, ki bodo razstavljeni v
posebnem paviljonu. Pričetek ob 5. uri popoldne. Vstopnina 60 vin.
za osebo.
Iz predstoječega je razvidno, da se je pomnoženi veselični
odsek potrudil napraviti raznovrsten spored ter poskrbeti vsestransko
za zabavo. Nekaj posebnega bodo prekrasni dobitki za srečolov.
Upamo, da bodo tako člani kakor prijatelji društva posetili
to prireditev v prav obilnem številu. Prosimo vse člane, da z ozi
rom na blagi namen med svojimi stanovskimi tovariši delujete za
obilen obisk te prireditve ; čim večja udeležba, tem lepši
uspeh. V slučaju neugodnega vremena se veselica vrši v Sokolovi
dvorani; ples pa ostane v areni.
*
Iz odborove seje. Gospod dr. Windischer je predlagal v
odborovi seji dne 23. pret. meseca naj bi društvena posredovalnica,
ki posluje sedaj samo pri nastavljanju trgovskega osobja (trgovske
uradnike, potnike, pomočnike in učence) razširila svoj delokrog ter
posredovala tudi pri nastavljanju nižjih trg. uslužbencev (trgovski
sluge, hlapci). Predlog gosp. dr. Windischerja je bil soglasno sprejet.
Tako se je naša posredovalnica zopet izpopolnila in more ustrezati
vsem potrebam. Hkratu prosimo gg. trgovce, da se pri nastavljenju
trgovskega osobja vedno poslužujejo naše posredovalnice, ki bo
skušala željam kar najnatančneje ustrezati. Posredovalnica posluje
za člane in delodajalce popolnoma brezplačno, za druge pa proti
mali odškodnini.
*
Čeke so poslali. Hinko Kenda, Ljubljana; Ant. Kolenc,
Celje. Hvala !

Podružnica v Kranju, -j- Alojzij Urbančič, trgovski
sotrudnik pri tvrdki J. Likozar v Kranju, je umrl dne 2. maja 1.1.
Podružnični odbor se je udeležil pogreba po dveh zastopnikih,
udeležilo pa se je tudi veliko število stanovskih kolegov, ki so
položili na krsto lep venec. — Rajko Krisper, trgovec v Kranju,
večletni član podružnice je preminul dne 3. maja t. 1. Pokojni je
bil najstarejši trgovec v Kranju, v svoji mladosti je bil agilen član
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raznih narodnih društev. Pogreba dne 5. maja t 1. se je udeležil
podružnični odbor korporativno, tudi je položila podružnica venec
na krsto pokojnega. Na povabilo podružnice so se zaprle med po
grebom vse trgovine, da se je omogočila udeležba članom pri
pogrebu.
*
Prevzetje trgovine. Dolgoletni član našega društva gospod
Josip Napret je prevzel trgovino od g. Elija Predoviča v Ljubljani,
Predovičevo selo. Vrlemu članu želimo obilo sreče.

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.

Spominjajte se zaklada za „trgovski dom“ !

*
Prevzetje trgovine. Znano staro trgovino F. M. R eg o r s c h e k
v Stritarjevi ulici v Ljubljani je prevzel njen bivši mnogoletni po
slovodja, naš član g. Avgust Jagodič. Obilo sreče.
*
Izkaz društvene posredovalnice. Sprejmejo se: 2 knjigo
vodja, 1 korešpondent, 1 kontorist, 1 poslovodja, 2 potnika, 9 po
močnikov meš. stroke, 1 pomočnik manufakt. stroke, 2 pomočnika
špec. stroke, 2 kontoristinji, 6 prodajalk, 10 učencev in 2 učenki.
Službe išče: 2 knjigovodja, 3 korešpondenti, 4 kontoristi, 5 poslo
vodij, 3 potniki, 5 skladiščnikov, 20 pomočnikov mešane stroke,
6 pomočnikov železninske stroke, 7 pomočnikov manufakturne stroke,
15 pomočnikov špecerijske stroke, 5 pomočnikov modne in galan
terijske stroke, 7 kontoristinj, 10 blagajničark, 15 prodajalk, 6 učen
cev in 5 učenk. Posredovalnica posluje za delodajalce in člane
društva brezplačno, za druge pa proti mali odškodnini.

*
Naše trgovce opozarjamo na priznano izvrstne izdelke naše
domače Kolinske tovarne v Ljubljani, namreč na kolinsko kavno
primes, kolinsko žitno in sladno ter figovo kavo. Vsi ti izdelki
daleč prekašajo vse druge izdelke te vrste, in zato so se v razme
roma prav kratkem času slovenskemu kupujočemu občinstvu tako
zelo priljubili, da jih ne more nič več pogrešati. To je popolnoma
naravno, kajti Kolinska tovarna izdeluje svoje blago iz najboljših
in skrbno odbranih surovin po načinu, ki se je v dolgoletnih iz
kušnjah kar najbolje obnesel. Omeniti je treba še posebej, da je
Kolinska tovarna delniško podjetje združenega našega trgovstva,
in zato je v lastnem interesu slovenskih trgovcev, da to svoje
podjetje po vseh močeh podpirajo. Store pa to najlažje na ta način,
da občinstvu priporočajo izvrstne domače izdelke Kolinske tovarne
v Ljubljani, namreč kavno primes, žitno in sladno ter figovo kavo

Pillili lv,
Slovenec, se sprejme za Kranjsko in Spodnje Štajersko
pri Franc Feldnerju, Dunaj IX., Koling. 17.
Prednost imajo gospodje, ki so že potovali in so
dobro vpeljani. Ponudbe direktno.

Kompanjon

za rastlinsko destilacijo se išče. Trgovsko znanje ni
neobhodno potrebno. Želi se od 5 do 10 tisoč kron
kapitala. Denar se bo obrestoval gotovo s 50%.
Prijazne ponudbe na trg. društvo „Merkur“ pod
„Gorica“.
'92Y9!2VC

Trgovsko bolniško in podporno
društvo v Ljubljani.
Odborova seja dne 16. maja 1911:
I. Prošnja nekega člana glede pristopa k društvu se je zaradi
dvomljivega zdravniškega izpričevala odklonila.
II. Obolenje je naznanilo 33 članov, med temi so se 3 člani
sprejeli v Leonišče.
III. Bolniških in pogrebnih stroškov se je izplačalo 15 članom
v skupnem znesku K 254L17.
Dopisov se Je rešilo 52.
Odborova seja dne 7. junija 1911:
I. V društvo sta bila sprejeta 2 redna člana.
II. Obolenje je naznanilo 8 članov.
III. Bolniških stroškov se je izplačalo 3 članom v znesku
K 167-50.
Redni občni zbor se bo vršil dne 4. julija t. L ob polu 9.
uri zvečer v dvorani mestnega magistrata.

Trgovci, pozor!
V lepem, zdravem kraju, tik farne cerkve, se
proda lepa, velika
hiša

taa

z gospodarskim poslopjem in nekaj zemljiščem. V
hiši se nahaja dobro idoča -trgovina. Promet
velikanski. V dokaz so na razpolago knjige, vozni
listi, fakture itd. Proda se z zalogo ali brez zaloge..
Tudi vozovi in konji so na razpolago. Kdor se za ta
ugoden prostor zanima, naj se pismeno obrne na
upravništvo „Trgovskega Vestnika“.

TRGOVSKI ©VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega društva

v Celju“, in „Slov. trgovskega in obrtnega društva v Mariboru“.
Letnik VIII.

V Ljubljani, dne 15. julija 1911.

Društvo srebrnega križa in njega
namen.

Štev. 7.

njenju ali pa zapeljivim vabilom ter odhajajo v naj
boljših letih iz domovine, kateri na ta način gredo v
izgubo dragocene delavne moči. Ne more biti dvoma,
da se bode prizadevanjem društva srebrnega križa po
srečilo v premnogih slučajih zbližati in zediniti osebe,
ki službe iščejo in pa osebe, ki imajo delo in službe.
Delovanje more biti tembolj uspešno, ker se posredo
vanje naslanja neposredno na podporo vojaških oblastev. Društvo srebrnega križa prav toplo priporočamo !

Društvo avstrijskega srebrnega križa v pomoč
vračajočim se rezervistom in njega podružnice so si
stavile za nalogo, izvesti po določenih načelih orga
nizirano podpiranje avstrijskih odsluženih vojakov vseh
vrst in sicer posebno ob času, ko se po aktivnem
službovanju vračajo kot rezervisti v civilni poklic. To
podpiranje se izraža v prvi vrsti na ta način, da dru
štvo posreduje v korist tem osebam v ta namen, da
Država in njeni upniki.
se jim preskrbi delo in pa službe in sicer vpoštevajoč
Piše J. Skalar.
individuelne razmere posameznega rezervista tako, da
Država dobiva denarna sredstva v pokritje onih
se skuša zagotoviti jim take službe, taka mesta in
tako delo, katero odgovarja njihovim zmožnostim, nji potrebščin, ki jih ne more plačati z rednimi dohodki
hovemu znanju ter poklicu, ki so ga izvrševali pred (davki, dohodki iz državnih poslopij itd.), kakor znano,
vstopom v vojaško službo. Poteg posredovanja dela največ potom izdaje državnih zadolžnic. Manj znano
in preskrbovanja primernih služb ima društvo sre pa je, kakšne pravice oziroma dolžnosti ima imetnik
brnega križa namen, dajati rezervistom moralno in (posestnik) državne zadolžnice. Dasi se dandanes po
gmotno podporo, zlasti tudi v ta namen, da se jim služujemo ponajveč denarnih zavodov, posebno bank,
omogoča ali saj olajša obrtna in pridobitna samostoj kadar imamo opraviti z državo kot svojim dolžnikom,
nost, eventualno tudi na ta način, da se jim omogoča vendar upam, da bodo naslednji podatki vseeno dobro
pridobiti si popolnejšo in temeljitejšo izobrazbo v nji služili našim trgovcem in našemu občinstvu sploh.
Pri državni zadolžnici je država, kakor ime „za
hovem poklicu. Delavnost srebrnega križa ima poleg
tega tudi karitativno stran, ki se izraža v tem, da se dolžnica“ pové, naš dolžnik, mi smo njen upnik. Za
rezervistom, ki so brez sredstev, naklanja začasne pod dolžnica se glasi navadno na okroglo svoto in le to
svoto vrne država svoječasno, ako ni že v naravi za
pore ter da se obolelim daje bolniške podpore.
Iz teh kratkih navedb je razvidno, da ima društvo dolžnice n. pr. srečke iz 1. I860., ležeče, da je vrnjena
jako lepe resne in koristne namene. Delovanje društva svota (vsled večjega dobitka) večja. Kurz zadolžnice
more postati odlične koristnosti in vrednosti tako za za državo pri plačevanju tedaj ni merodajen. Posestnik
osebe, ki iščejo dela kakor za osebe, katere potrebu zadolžnice dobiva redne obresti v polletnih obrokih.
Ker ima vsaka vrsta državnih zadolžnic svoje
jejo primernih uslužbencev in delavcev. Kranjska po
družnica srebrnega križa bode posebno pozornost po posebne predpise, je važno, da se seznanimo najprvo
svečala odsluženim vojakom, ki so doma na Kranjskem z glavnima dvema vrstama: Zadolžnica-prenosiali pa žele na Kranjskem dobiti si dela ali službe. t el ji ca (Überbringer-Obligation, titres au porteur) je
Po prebiti vojaški službi je obilo sinov naše kranjske ona, pri kateri je imetnik papirja tudi lastnik. Njemu
dežele v veliki in resni zadregi, kam se obrniti. V tej izplačuje država obresti oziroma glavnico, on dobi proti
nepoučenosti in zadregi si prav često ne morejo dobiti izročitvi talona ali zadolžnice novo kuponsko polo. Ta
primernega zaslužka in tako se zgodi, da se žal le vrsta zadolžnic je najbolj znana in tudi jako priljub
prehitro vdajajo pri nas naravnost nevarnemu nag ljena, ker pospešuje ravnokar opisani njen značaj zelo
7
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njen promet v trgovini in na borzi. Gre iz roke v pred dospetkom. (Verfallstag.) Ta dovoljenja so razgla
roko, danes je ta, jutri oni njen imetnik. Seveda leži šena vedno v uradnem listu „Wiener Zeitung“. Dan
v tem ta slaba stran, da je upnik države tudi lahko danes se poslužujemo pri vnovčenju kuponov ponajveč
oni, v čigar posest je prišla po nepoštenem potu. bančnih zavodov. Ako imamo pri teh spravljene svoje
Vendar odtehta njena veljava za promet z lahkoto ta vrednostne papirje, imajo zavodi itak dolžnost, skrbeti
pomislek.
za pravočasno vnovčenje. Ako pa hočemo vnovčiti
Pri tem ne smemo prezreti, kako si hočejo ne kupone pri c. kr. deželnih blagajnah in c. kr. davka
kateri imetniki zadolžnice-prenositeljice pomagati, da rijah sami, moramo si pomniti sledeče: a) Prositi mo
bi tudi v slučaju, če bi jim bil vrednostni papir ukra ramo pri c. kr. ravnateljstvu za državni dolg na Du
den, izplačevala država obresti le njim. Udomačila se naju, da se nam nakažejo obresti neposredno pri
je navada pritisniti na zadolžnice in tudi na vsak kupon označeni blagajni; b) brez te prošnje se izplačujejo
pečat svoje firme. Četudi bo ta previdnost marsikate obresti pri imenovanih blagajnah, ako obresti niso še
rega nepoštenjaka oplašila in bo tudi zmanjšana nje 1 leto zapadle, po Hdnevni, če pa so črez 1 leto za
gova verodostojnost, vendar to nima civilnopravno padle, po 30dnevni naznanitvi in oddaji kuponov.
nobene vrednosti.
c) Zastarelost kuponov.
Edino na ime glaseča se zadolžnica nudi
Zastarelost kuponov se začenja z dnevom dospe
primerno varnost. Izdajati pa sme take zadolžnice le
losti
(z dospetkom) in znaša po odločbi c. kr. fin.
država, ki označi v besedilu tudi lastnika obveznice.
ministrstva
z dne 16. januarja 1860, št. 198 F (drž. zak.
Le ta sme razpolagati z zadolžnico, le njemu se iz
plačujejo proti nekolkovani pobotnici obresti. Res je, št. 21) šest let od tega dneva za državne zadolžnice
da te vrste zadolžnica nima nobene vrednosti za pro spremenjene delnice železniškega državnega dolga. Iz
met, ker ima le pomen in. vrednost za v besedilu jeme so sledeče: kuponi 3'/.2% Krakov-Zgornješlezijskih železniških prior, zadolžnic in 4% Krakov-Zgoroznačenega lastnika.
Ko smo spoznali obe vrsti državnih zadolžnic, nješlezijskih železniških prior, delnic zapadejo v 4 letih,
hočemo opisati manipulacijo z njimi, tako od strani kuponi vseh od države v plačilo prevzetih železniških
prior, zadolžnic in obeh posojil (iz 1. 1889. in 1880.)
lastnikov, kakor tudi dolžnika — države.
za tržaška skladišča pa v 3 letih.
1. Zadolžnice-prenositeljice.
Ohresti vseh državnih papirjev zapadejo naknadno.
Pomniti je, da finančno ministrstvo v nobenem
a) Shranjevanje od strani lastnika.
slučaju
ne dovoli vnovčenja zastarelih kuponov in
Lastnik zadolžnic shranjuje iste (daje v depot)
so
bile
dozdaj
vse prošnje, za milostno izplačilo
največ pri bankah, kjer dobi potrdilo t. zv. depotni list
takih
zneskov
brezuspešne.
Take kupone vrača tedaj
(Depotschein), v katerem so označeni vsi glavni mo
c.
kr.
državna
blagajna
za
državni
dolg strankam, ko
menti zadolžnice t. j. vrsta, izstavni dan, številka in
znesek. Pa tudi ako jih shranjuje v lastni blagajni ali jih je poprej označila s štampiljo „Verjährt“ („Za
pisalni mizi, je velike važnosti, da si zapiše te podatke starelo“).
c) Dospelost talona.
v posebno knjigo, katero naj shranjuje ločeno od ob
Talon je nakazilo, na podlagi katerega se dobi
veznic. Važnost tega koraka bomo spoznali pozneje
nova
kuponska pola. Kdaj se to zgodi, je v besedilu
pri invigilaciji in amortizaciji, kjer bomo videli, da so
talona
izrečno navedeno in mora stranka, ki želi za
taki zapiski dokazilne vrednosti.
Nekateri lastniki shranjujejo tudi kuponske pole meno, to c. kr. blagajni za državni dolg izrečno javiti.
ločeno od blanketov. To naj bi se opustilo, ker se le Razume se, da tudi ta posel preskrbujejo dandanes
premnogokrat medsebojno zamenjajo in je treba v od bančni zavodi.
d) Izguba talona.
pravo tega nedostatka posebnih korakov za zameno.
Svoje dni se je mogel izgubljeni talon amorti
b) Zapadlost in realiziranje (vnovčen j e)
zirati,
t. j. sodnijskim potom se ga je proglasilo brezkuponov.
vrednim za onega, ki je po najdbi ali drugim potom
Kdaj zapade kupon, je razvidno iz tozadevnega
prišel v njegovo posest. Dandanes pa se mora pri
kuponskega besedila. Vendar se državne blagajne*) in
izgubi talona: 1.) amortizirati zadolžnico sploh, v ka
ona posredovališča**), ki so za vnovčenje določena,
terem slučaju ugasne tudi vrednost talona sama od
ne držč strogo na ta termin, ker jim daje finančno
sebe, ali 2.) na zadolžnici potom c. kr. ravnateljstva
ministrstvo posebno dovoljenje, vnovčiti kupone tudi
za državni dolg zaznamovati dati, da se je prvotni
*) Državne blagajne t. j. c. kr. blagajne za državni dolg
talon izgubil. V tem slučaju se izvrši zaznamba tudi
na Dunaju, c. kr. deželne blagajnice in davkarije. Op. pis.
**) Od slučaja do slučaja določi fin. ministrstvo tudi (ino v knjigah pri c. kr. blagajni za državni dolg in stro
kovnem računskem oddelku I c. kr. finančnega minizemske) banke, da vnovčijo kupone. Op. pis.
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strstva in se tem onemogoči oddaja novega talona
neopravičencu.
Označena predznamka se ne more, kakor je samoposebi umevno, tedaj izvršiti, ako je bil talon medtem
že drugemu izdan.

e) Invigilacija talona.
Ako smo izgubili talon, na podlagi katerega bi
se nove kuponske pole morale izdati v tako kratkem
času, da bi se amortizacijsko postopanje ne moglo več
izvršiti, poslužujemo se invigilacije t. j. prosimo za
zaznambo, da se naj nova kuponska pola ne izda
onemu, ki bi prinesel izgubljeni talon.
(Dalje prih.) j

Praktiška geologija.
Spisal dr. K- Hinterlechner.
(Dalje.)

Kakor smo že ponovno omenili, se je zbirala
lesovina, ki jo kopljejo dandanes kot premog, v raznih
časih, sedaj tu sedaj tam. Tozadevne lokalitete navajajo
navadno v časovni vrsti pričenši z najstarejšimi, sem
spadajočimi tvorbami. Ker se nam ne gre za teorijo,
ampak vsaj v prvi vrsti za praktično stran vsega vpra
šanja, se ne nameravamo držati te razdelitve. Terciarna
formacija je pri nas, kakor smo tudi že rekli, glavno,
naravno, premoško skladišče in zato se hočemo pečati
v nastopnem predvsem s temi tvorbami.
Premoško osrčje vseh južnih, Avstrijskih kronovin
je Štajerska in, če vpoštevamo le Slovensko ozemlje,
posebej Spodnje Štajersko. Vse druge kronovine
so večinoma le nekak privesek tozadevnim ozemljem,
ker razpolagajo z le malimi, premoškimi množinami.
Zato se bodemo pečali najprej s Štajerskimi tozadev
nimi lokalitetami ; z ostalimi hočemo postopati kakor
z nekakimi dostavki k prvoimenovanim.
Kakor smo sicer tudi že navedli, je segalo terci
arno morje, ob čigar obalah in otočju se je zbirala
snov sedanjih premogišč približno od sedanjega, vzhodnjega vznožja Alp proti Hrvaško-Ogrskemu ozemlju;
v zapadno smer, torej proti Kranjskemu in Koroškemu,
se je pa razčlenilo v več razno širokih in ob obalah
različno globokih zalivov in fjordov. Poslednje nave
dena in teoretsko splošno priznana razčlemba je me
rodajna tudi za sledečo porazdelitev.

1. Štajersko.
1. Brežiško-Krški (Koštan j e viški) zaliv
imenujemo ozemlje: zapadno od Sotle (med njenim
izlivom v Savo in med Klanjcem na Hrvaškem),
južno od Orlice, Krškega in Velikih Poljan,
(približno) vzhodno od črte Šent Margareta, Kronovo (ob Krki) in Zgornja Orehovica ter se
verno od severnega pobočja Gorjancev med Zgornjo
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Orehovico in med Savskim bregom pod Breži
cami. Politična meja (Sava) deli to ozemlje v Kranjski
in Štajerski del. S prvim se bodemo pečali pozneje.
Na Štajerskem so našli v navedenem zalivu plio
censki lignit d) v občini Mali Vrh. Debelost ondotne premogove plasti je znašala 125 — 164 cm; žilni
krov (das Hangende) je bila malo apnasta sivica (kalk
armer Tegel), podlaga pa pesek iz mnogega kreme
njaka. Pod to žilo se je nahajala baje druga 30—50 cm
debela. Poleg premoga so dobivali in še dobivajo čisti
pesek in pa glino v industrijske svrhe.
Siser so še našli lignit baje b) vzhodno od Ma
lega Vrha; tu v globočini 60 m. Žila je bila približno
1 m debela, c) V občini Brezje; debelost neznana.
d) Severo-severo vzhodno od Brezja; debelost ne
znana. e) V občini Curovec; debelost P/^ metra (k
večjemu), f) Jugozapadno Malega Vrha in g) v
občini Črne.
Vsaj po 1 m debele premoške plasti bi se tu iz
plačalo morda dobivati, kjer ne bi delala kakih neprilik
voda; v globočini se pa ta brez dvoma v veliki mno
žini nahaja.
Oligocenski premog so izsledili baje v občini
Pi šece.
2. Se v niški zaliv hočemo nazivljati ono ter
ciarno ozemlje, ki je preko 20 km dolgo in 5—6 km
široko ter sega od Boštanja (na Kranjskem) preko
Sevnice, Koprivnice, Podsrede do Hrvaške
meje pri Kunšpergu. Vzhodno od Rajhenburga
se stika neposredno z Brežiško-Krškiin ozemljem.
Severna meja Sevniškega zaliva teče skoro na
tanko vzhodno-zapadno, in sicer severno od Podsrede
pa do Žabjeka (severno od Sevnice). Med Žabjekom
ter (približno) Boštanjem in med Sevnico tvori
meja proti vzhodu odprt lok; potem prekorači Savo,
ter se vleče zopet vzhodno; najpreje do Rajhenburga.
Daljno mejo tvori sevrno Orliško pobočje do Kunšperga.
Pliocenski ligniti so doslej znani : d) vzhodno
od Sevnice, oziroma zapadno od črte KumrevecŽigrski vrh. Najdebelejša tozadevna žila je merila
samo 20 cm-, vrhutega je bil pa tu premoški material
zelo nečist po primešanih rudninah. Stvar je brez vsa
kega praktičnega pomena, b) \ občini Trnovec več
(različno) 1/2 čevlja do (enkrat k večjemu) 2 sežnja in
2 čevlja debelih lignitskih žil; č) v občini Poklek
4 čevlje debel lignit in d) v katastralni občini Ž igrski
vrh 3 čevlje debela žila. Kakšne kakovosti je bil ves
ta lignit je jasno, če pomislimo, da ni prospevalo niti
ono podjetje s preko 2 sežnja debelo lignitsko žilo.
Oligocenski oziroma miocenski premog
so izledili vSevniškem zalivu na sledečih krajih.
a) Med Podsredo in Dovskim potokom je znana
približno 11 km dolga vrsta sem spadajočih nahajališč.
7*
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Kdor se zanima za tozadevna vprašanja, dozna posa
mezne lokalitete iz geološkega zemljevida,*) ne da bi
jih tu navedli podrobneje. V zemljevidu so zaznamenovana ta nahajališča kot „Kohlenausbisse am
Reichenstein“. Z ozirom na njih starost se jih
smatra kot zgodno-miocenske tvorbe. Tu le par številk
zadevno debelosti v govoru stoječih, premoških tvorb.
Vzhodno od ceste Kozje-Podsreda, v smeri
proti lokaliteti Prilep, se nahaja neka neznatna,
premoška golica; ta ni zarisana na geološkem zem
ljevidu.
Severo zapadno od Podsrede je videti dve 40
do 60 cm debeli žili, ki Sta druga od druge 8 m od
daljeni. Neka tretja žila meri istotam 40 cm v debelost.
V katastralni občini Koprivnica se nahaja vsaj
ena žila, ki meri 1 do l1/., sežnja.
V katastralni občini Mrčna Sela so izsledili 3
do 6 sežnjev debelo premogovo plast.
V katastralni občini Raštajn (Reichenstein) so
našli baje v več rovih precej debele premoške plasti.
Horicontalna debelost znanih žil je merila (1. 1903.)
baje 30 + 24 + 34 = 88 metrov !
V katastralni občini Šedun so dobili 4 sežnje
(= 7’6 metrov) debelo žilo rjavega premoga.
b) 1 čevelj debelo plast' premoga so našli v do
lini pod Kališovcem v nekem rovu.
c) Poslednje nahajališče sem spadajočega premoga
so številkoma določili v Rajhenburgu samem, in
sicer pri najsevernejši hiši v Dovskem potoku. Tu se
vidi baje na levem bregu 2% metra debela žila.
Ako presodimo predstoječe podatke kritično, pri
demo do sledečih zaključkov.
Predvsem se odlikuje severni rob Sevniškega
zaliva po precejšnji množini dobrega, rjavega pre
moga. To pa morda ne velja za ves rob, ampak le
bolj za oni njegov del, ki leži med Podsredo in
Dovskim potokom ; morda vsaj ne sega daleč preko
poslednjega. Izključeno pa ni, da zapadno od Dovskega
potoka oligocenskih in miocenskih usedlin in njih
premogov sploh manjka. Vsekakor bi morali biti precej
globoko pod sedanjo zemsko površino; snovi so po
krite po pliocenskih tvorbah.
Že v V. štev. (izhajajočega letnika) smo omenili,
da je iskati glavno zalogo premoga v S p odn j e Šta
jerskih terciarnih zalivih bolj proti zapadu; v vzhodno
smer se je razprostiralo tedanje odprto morje, in v tem
se ni nabralo nikjer kaj več lesovine, iz katerih bi bil
nastal pozneje premog. To se ujema izvrstno s števil
koma navedenimi razmerami ob črti: PodsredaDovski potok. — Pliocensko morje je segalo s svojimi
spredaj navedenimi ligniti najbrže v tem zalivu dalje
*) Oficielno ime lista se glasi : „Rohitsch und Drachenburg,
Zone 21, Col XIII.“. Merilo 1: 75.000 ter stane obenem z razlago
K 4-50.
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proti zapadu. Ako torej zapadno od Dovskega potoka
oligocenskih in miocenskih premogov v globočini sploh
ni ali pa če jih ne bo v željeni množini, bi to ne go
vorilo proti zgoraj navedeni misli.
Vzrok, zakaj se ni dobivalo doslej premoga v
Sevniškem zalivu v večji meri, so najbrže le slaba,
komunikacijska sredstva. Morda se izpremene tozadevne
razmere, kadar zgrade bodočo Vzhodno-Spodnje Šta
jersko železnico; to seveda, če ne bo tekla predaleč
v stran.
Kakor smo navedli spredaj, se nahaja premog ob
severnem kakor ob južnem robu Sevniškega terci ara.
Razen neposredno pri Rajhenbrgu pa niso našli
doslej še nikjer rjavega premoga ob južni meji tega
zaliva. Vsled tega se sme morda sklepati, da ga na
jugu sploh ni toliko kakor ob severnem robu.
Kakšno razmerje je sicer med severnim in južnim
robom, še ni docela jasno. Z ozirom na razmere pri
Rajhenburgu bi smeli le domnevati da se združujeta
severna (Raštanjska) in južna (Rajhenburška) žila pod
zemsko površino, a dokazano to doslej še ni.
Po mnenju poznavalcev je Sevniški terciarni te
ritorij (za bodočnost) največ obetajoče ozemlje izmed
vseh sem spadajočih tvorb ob vznožju jugo-vzhodnih
Alp; to vkljub temu, da najbrže tako ugodnih razmer
kakor pri Raštajnu tudi tu splošno ne bo.
*
*
*
Predno posvetimo svojo pozornost tretjemu, več
jemu terciarnemu zalivu, naj omenimo še par izoliranih
sem spadajočih ozemelj, ki leže nekako med drugim
in tretjem teritorijem.
Najvzhodnejše ozemlje leži približno severno od
Sevnice, oziroma natanko vzhodno od Zidanega
mosta; od obeh lokalitet je po 8 km oddaljeno. Sem
spadajoče usedline so oligocenske in miocenske starosti.
Druga sorodna tvorba se nahaja v okolišu Zi
danega mosta; razkosana je v 3 ozemlja. Eno leži
na desnem Savskem bregu in zapadno od Zida
nega mosta torej na Kranjski strani. S tem se
bodemo pečali pozneje. Drugo se vleče od Zidanega
mostu približno 4 kilometre daleč proti vzhodu v obliki
niti 1 km širokega pasu. Tretje ozemlje se nahaja
severno od Zidanega mostu. Tudi to ima obliko
ozkega pasu, ki je približno 4 km dolg; širok ni niti
na najširšem mestu celega ‘/i km. Vrhu tega je na
treh mestih prekinjen. Nahajališče vzhodno od Zida
nega mostu imenujemo Briško (po občini Briše)
poslednje pa Š irsko ozemlje (po občini Vk. Širje).
V Briškem ozemlju so doznali 5 premoških žil;
različni viri poročajo o teh deloma različno. Po nekem
viru leži na starejših tvorbah svetli lapor (Mergel) in
nekaj gline; na tej 1—3 čevlje debela plast premoga,
ki ga krije zopet glina in potem peščenjak. Nad tem
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glasečega pooblastila ; ne more torej sklepati družbenih
ali darilnih pogodb, istotako se ne sme nepogojno
sprejemati ali odklanjati dedščin. Tudi ni načelstvo
samo upravičeno postaviti za zadrugo prokurista.
Če zadružna pravila ne določajo kaj drugega,
morajo zadrugo podpisati vsi udje načelstva. Po na
vadi pa imajo zadružna pravila določbo, da načelstvo
podpisuje zadrugo na ta način, da se podpišeta dva
načelstvena uda pod zadružno tvrdko.
Načelstvo je sploh zadružni izvršujoči
organ; ono ima dolžnost voditi zadružni register
in na zahtevo dati vsakemu zadružniku prepis zadružnih
pravil in prepis odobrenega računskega zaključka proti
povračilu stroškov. Načelstvo mora skrbeti za to, da
se vodijo posebne zadružne knjige in se najkasneje
v prvem polletju vsakega poslovnega leta objavi ra
čunski zaključek preteklega leta z bilanco vred. Iz tega
(Dalje prihodnjič.)
računskega zaključka se mora zlasti tudi razvideti, ko
liko udov je štela zadruga koncem poslovnega leta,
Pridobitne in gospodarske zadruge.
koliko jih je med letom pristopilo in izstopilo in ko
Spisal Val. Žun.
liko deležev se je vplačalo, odpovedalo in izplačalo
(Dalje.)
med letom ter koliko znašajo deleži koncem poslov
nega
leta. Prepis računskega zaključka in bilance mora
Zadruge zastopa sodno in izvensodno načel
stvo, ki se voli izmed zadružnikov. To lahko obstoji načelstvo tekom osmih dnij potem, ko jih odobri občni
iz enega ali več plačanih ali neplačanih udov. Za zbor, predložiti pristojni okrajni politični oblasti (me
družna pravila morajo obsegati določbe, iz koliko udov stnemu magistratu ali okrajnemu glavarstvu). Če se
računski zaključek z bilanco pravočasno ne predloži,
naj obstoji načelstvo in kako se voli.
Udje načelstva se morajo takoj po izvolitvi na sme politična oblast načelstvo kaznovati z globami do
znaniti pristojnemu okrožnemu sodišču, da jih vpiše v 200 kron.
Razven tega mora načelstvo predložiti praviloma
zadružni register; naznanilu je priložiti njih legitima
dva
izvoda
računskega zaključka ter prepis zapisnika
cijo. Ta legitimacija obstoji v tem, da se trgovinskemu
občnega
zbora,
na katerem se je odobril računski za
sodišču predloži prepis zapisnika občnega zbora, na
katerem je bilo izvoljeno načelstvo. Prepisa ni treba ključek, obenem z napovedjo o pridobnini pristojni
legalizirati, pač pa ga mora potrditi načelstvo tako, davčni oblasti (okrajnemu glavarstvu ali davčni admini
kakor določajo pravila o izdajanju zadružnih spisov. straciji), o čemer bomo obširneje govorili pri poglavju
(Po navadi je treba podpisa dveh udov pod zadružno o obdačbi pridobitnih in gospodarskih zadrug.
Načelstvo mora skrbeti, da se izpolnjujejo do
tvrdko). Če je podpis kakega uda načelstva pri okrož
nem sodišču že poverjen, ni treba za podpis novega ločbe zadružnih pravil in je nasproti zadrugi odgo
poverila, novi udje načelstva pa morajo vložiti po vorno za to, da se izvršujejo sklepi občnega zbora.
verjene podpise. Iste določbe veljajo tudi za name Taki sklepi se morajo vpisovati v posebno zapisno
knjigo, v katero sme vpogledati vsak zadružnik. Za
stnike.
Po § 18. zadružnega zakona je načelstvo upravi pisna knjiga mora biti tudi na vpogled polični oblasti.
čeno sklepati pravnoveljavno pravne posle za zadrugo. Politični oblasti mora načelstvo predložiti tudi prepis
Taki posli so za zadrugo obvezni, naj si jih načelstvo zadružnih pravil kakor tudi vsako spremembo v prasklene izrecno v imenu zadruge ali se pa more iz oko I vili h in sicer tekom 8 dni po registriranju.
Če se zadruga razdruži, poslujejo udje načelstva
liščin spoznati, da se sklepa pravni posel za zadrugo.
Načelstvo sme sklepati tudi take pravne posle, za ka kot likvidatorji, ako zadružna pravila ne določajo kaj
tere je po § 1008 treba posebnega, na tako vrsto po drugega oziroma, ako se pri občnem zboru ne ukrene
slov se nanašajočega pooblastila. Ono je torej zlasti J drugače. Istotako mora načelstvo pod lastno od
tudi upravičeno : prodajati zadružne premičnine in ne govornostjo pri sodišču predlagati takoj otvoritev kon
premičnine ali jih kupovati za zadrugo, jemati in da kurza nad zadružnim premoženjem, če zadružno imetje
jati posojila, sprejemati denar, voditi pravde in skle ne pokrije več dolgov.
Če udje načelstva ravnajo zoper zadružni zakon
pati poravnave. Načelstvo pa ni upravičeno sklepati
ali
zadružna
pravila ali pa zoper posebne ukaze (obtakih poslov, za katere je treba na posebni posel se

sledi druga 12 palcev debela žila premoga potem pa
zopet peščenjak. Bliže pri Brisa h se nahajajo v nekem
mlajšem laporju še 3 žile. Ker se ne vlečejo daleč, so
brez pomena. Neki drugi vir poroča sledeče. Ob izlivu
Savinje v Savo je sledil pred leti erar premog. V
neposrednji bližini pri železnici so našli dve premogovi
plasti; ena je merila 2—4 čevlje, druga mlajša pa 1
do l‘/2 čevlja. Premog je bil baje izvrstne kakovosti;
obrat bi bil baje prosperiral, da ne bi bili zgradili
ondi proge Južne železnice, vsled česar niso imeli ni
kakega dohoda do rova več. Kakor znano je, namreč
tik pod železnico breg Savinje; nad železnico se
pa vzdiguje strma skala. Vsled teh razmer nima pač
niti železnica v Zidanem mostu dosti mesta, da bi se
prosto razvila. — Omenjeni žili bi se dosegli po prepuhu; dovoljeni so le dvomi o rentabititeti.

Stran 78.

SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.

Št. 7.

čnega zbora) jamčijo osebno in solidarno za zvati zadružni upniki, da se radi svojih terjatev zglase
zadrugi.
škodo, ki bi nastala iz tega.
Kdaj pa more upravna oblast ukreniti razdružbo
Zadružna pravila po navadi določajo, da obstoji
poleg načelstva še posebni organ — nadzorstvo. zadruge? Po § 88. zadružnega zakona zakrivijo v slu
Udje nadzorstva se volijo na občnem zboru, toda čaju, da zadruga razteza svojo delavnost ali svoje raz
udje načelstva ne morejo in ne smejo biti udje nad prave na kake druge predmete kakor na tiste, ki jih
našteva § 1. zadr. zakona in ki smo jih omenili v za
zorstva.
Nadzorstvu daje postava zelo važne pravice, ka četku te razprave, prizadeti zadružniki, ako ni po
terih se morajo udje nadzorstva zavedati, ako hočejo, splošnem kazenskem zakonu ž njimi ravnati strožje,
da se jih ne smatra samo za peto kolo pri zadrugi. pregrešek in se kaznujejo z globo do 600 kron.
Nadzorstvo ima nadzorovati zadružno poslovanje v Take pregreške radi prekoračenja zadružnega delo
vseh panogah uprave in se sme vsak čas poučiti o kroga mora kazensko sodišče takoj po pravokrepnosti
stanju zadruge ter v ta namen vpogledati vse zadružne razsodbe naznaniti deželni vladi ali cesarskemu na
knjige in spise in škontrirati blagajno. Nadzorstvo sme mestništvu. Deželna vlada more na podlagi take pravocelo začasno odstaviti ude načelstva in uradnike, če krepne razsodbe kazenskega sodišča razpustiti zadrugo
se mu zdi potrebno, ter ukreniti po svoje glede nada tekom treh mesecev potem, ko je razsodba postala
ljevanja poslovanja, dokler ne sklepa o stvari občni pravomočna. Zoper razsodbo deželne politične oblasti
se more v štirih tednih vložiti priziv na ministrstvo za
zbor, ki se ima sklicati v najkrajšem času.
Nadzorstvo mora poskušati račune posameznih notranje zadeve.
Ako se zadruga uradno razpusti, mora tudi de
poslovnih dob, zlasti letne račune, bilance in pred
loge o razdelitvi čistega dobička ter o tem vsako želna politična oblast sama skrbeti za vpis v zadružni
leto poročati občnemu zboru. Če se mu zdi potrebno, register in objavo po listih.
Če se zadruga razdruži, se mora uvesti likvi
more tudi samo sklicati občni zbor.
Kakor se vidi iz naštetih dolžnosti in pravic, je dacija po načelstvu, ako niso po zadružnem štatutu ali
posel nadzornikov združen z veliko odgovornostjo, sklepu občnega zbora kake druge osebe določene za
kajti udje nadzorstva jamčijo za škodo, katero pro- to, da vodijo likvidacijske posle. Likvidacijski posel se
vzročijo z nespolnovanjem svojih dolžnosti. Zato je more po sklepu zadružnikov vsak čas preklicati. Likvi
pa treba za nadzornike izbrati resne, izobražene, izku datorje mora načelstvo naznaniti trgovinskemu sodišču,
šene in pravične osebe, katerim se lahko zaupa, da da se vpišejo v zadružni register; kakor načelniki se
bodo svoj posel opravljali vestno in natačno. Žalibog morajo tudi likvidatorji lastnoročno podpisati pri so
pa vidimo pri več naših manjših zadrugah, da stoje v dišču ali pa svoje podpise poslati v poverjeni obliki.
nadzorstvu večinoma osebe, ki znajo komaj za silo Tudi izstop kakega likvidatorja ali izbris njegovega po
brati ali celo ne. O tem ni niti govora, da bi kaj ve oblastila se mora naznaniti za vpis v zadružni regi
deli o zadružnem zakonu, kaj še-le o knjigovodstvu. ster. Število likvidatorjev v našem zadružnem zakonu
Če pride do žalostnih posledic slabega nadzorstva, pač ni omejeno ; ako jih je več, morajo skupno opravljati
sodnik ne bo mogel obsoditi ljudi, ki si ne morejo posle, da imajo le-ti pravno veljavo, razen če ni iz
biti svesti svoje težke naloge ; obsoditi bi se morali recno določeno, da morejo tudi posamezniki pravopač tisti, ki so predlagali ali volili nesposobno nad veljavno sklepati razne posle. Likvidatorji imajo skle
zorstvo. Seveda so taki udje volilci po navadi že dosti niti tekoče posle, poplačati zadružne dolgove, izterjati
kaznovani s tem, da morajo iz svojih žepov plačevati zadružne terjatve in zadružno premoženje spraviti v
denar; oni zastopajo zadrugo sodno in izvensodno,
svojo neprevidnost ali lahkomišljenost.
smejo sklepati zanjo poravnave in kompromise. Ne
lil.
premičnine morejo likvidatorji prodati le na javni
Zadruga se razdruži :
1. s pretekom časa, ako je bila po zadružnih dražbi, če zadružni štatut ali sklep ne določa kaj
drugega.
pravilih ustanovljena samo na določeno dobo;
Omejitve pravic likvidatorjev nasproti tretjim
2. po sklepu občnega zbora;
3. kadar se otvori konkurz na zadružno imetje; osebam nimajo nobene pravne veljave; pač so likvi
datorji odgovorni zadružnemu občnemu zboru, ako
4. z ukrepom ' upravne oblasti.
Ako se zadruga razdruži prostovoljno, mora na kaj ukrenejo zoper njegove sklepe in sicer jamčijo
čelstvo razdružbo naznaniti trgovinskemu sodišču, da osebno in solidarno za škodo, ki bi nastala zadrugi
jo vpiše v trgovinski register, poleg tega pa mora iz njihovega ravnanja.
Likvidatorji se podpisujejo tako, da pod dosenačelstvo razdružbo razglasiti trikrat v listih, ki so do
ločeni za tako razglasitev (n. pr. v uradnem ljubljan ! danjo tvrdko, sedaj v likvidaciji, pristavijo svoje
skem listu). Obenem s to razglasitvijo se morajo po j ime n. pr.
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Za „sodarsko zadrugo v Tacnju, r. z. z om. z.“
sedaj v likvidaciji
Ivan Pintar 1. r.
Lovro Svetlin 1. r.
Denar, ki ga ima zadruga ob razdružitvi ali ki
pride v zadružno blagajno ob likvidaciji, se razdeli
takole :
1. Najprej se poplačajo zadružni upniki in sicer
po razmerju dospelosti svojih terjatev; za še ne do
spele terjatve potrebne vsote se pridrže v blagajni;
2. Iz preostankov se povrnejo zadružni deleži,
ako je dovolj pokritja, če ne, se pa preostanek po
deležih sorazmerno razdeli, ako ni v zadružnem statutu
kake druge določbe;
3. Kar ostane po pokritju dolgov in vračilu de
ležev, se razdeli med zadružnike, kakor je določeno
v pravilih. Če pravila določajo, da se preostanek izroči
kam drugam n. pr. županstvu, da osnuje tekom go
tove dobe drugo podobno zadrugo, ravnati se je seveda
po določbah na zadružnem občnem zboru sklenjenih
pravil.
Likvidatorji imajo takoj v začetku likvidacije na
praviti bilanco. Ako se pri tem pokaže, da zadružna
aktiva z rezervnim fondom in zadružnimi deleži vred
ne pokrijejo več zadružnih dolgov, morajo likvidatorji
pod lastno odgovornostjo takoj predlagati otvoritev
konkurza nad zadružnim premoženjem in o tem obenem
obvestiti občni zbor, ki se ima v to sklicati.
Po končani likvidaciji se zadružni spisi in knjige
spravijo pri kakem bivšem zadružniku ali kaki drugi
osebi. Če se o tem zadružniki ne morejo zediniti, do
loči to osebo trgovinsko sodišče. Zadružniki in njih
pravni nasledniki ohranijo še nadalje pravico, da smejo
uporabljati zadružne knjige in spise.
(Dalje prih.)

Odlomki iz slovenske trgovske
korespondence.
Spisal Fr. Zelenik.
(Dalje.)

2. Kolkovanje trgovskih pisem.
Glede kolkovanja trgovskih pisem je sedaj v ve
ljavi § 9. zakona z dne 29. febr. 1864, drž. zak. št. 20.
ki pravi :
Dopisi trgovcev in obrtnikov med seboj in z dru
gimi osebami o predmetih njihovega trgovskega ali
obrtnega podjetja so pogojno kolka prosti.
Ako se pa pismo (lahko) porabi kot menica
(tarif. post. 11), dolžno pismo (t. p. 36), zastavno pismo
(t. p. 78, 2), nakaznica (t. p. 11, 2 è) ali kot akreditiv,
cesija kake terjatve (t. p. 32), bilanciran poštevni iz
vleček (kontokorent, t. p. 28), kot listina v transportni
kupčiji, ki je podvržena določeni kolkovni pristojbini
(t. p. 47, d in 101 A, b), kot promesa ali pooblastilo
prodaje pričakovanega dobička, zavarovalne in družbene
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pogodbe, za napravo pravne listine, se mora kolkovati s pristojbino za dotično listino in za dotično pravno
opravilo.
Nadalje veljajo določbe § 19. zakona z dne 8.
maja 1876, drž. zak. št. 26, al. 3, glasom katerega se
mora pismo kolkovati z računskim kolkom, ako je v
pismu zadržan račun, ali ako ima pravico račun kot
dostavek ali prilogo.
Računov do 20 K ni potrebno kolkovati. Računi
v znesku od K 20’— do K 100'— se morajo kolko
vati s kolkom 2 h vsaka pola, računi v znesku nad
K 100'— pa se morajo kolkovati z 10 h vsaka pola.
Kolek se mora tako prilepiti, da vsaj ena vrsta bese
dila, nikdar pa ne napis (nas lov ali podpis, ime ali
tvrdka) izdateljev, teče v ravni črti čez spodnji barveni
del kolka. Računski blanketi pa se tudi lahko dajo
uradno kolkovati pred napravo računa. Na tiskovino
se prilepi kolek in pristojni urad pritisne potem uradno
štampiljo. Z drugačnim načinom porabe, ako se n. pr.
prekrižajo kolki, na nje pritisne zasebne štampilje,
vpiše dan ali ime i. t. d., se ne zadosti pristojbinski
dolžnosti in se račun s tako pokvarjenim kolkom
smatra kot nekolkovan. Pritiskati zasebne pečate (štam
pilje) sploh ni dovoljeno. Kot računi se smatrajo pri
tem oni zaznamki, ki jih izdajo trgovci in obrtniki
trgovcem, obrtnikom ali drugim osebam o predmetih
svoje trgovine ali obrta, to je o popravkih, zadeva
jočih to poslovanje, iz katerih je nastala kaka terjatev,
in sicer brez razločka, ali obsegajo plačilno potrdilo
ali ne. Pristojbinska dolžnost ne velja samo za take
račune, na katerih se je podpisal izdajatelj, marveč
zadostuje, da se le iz njih, n. pr. iz tiska, štampilje
i. t. d. razvidi zavod ali tvrdka, v katere trgovini ali
obrtu se je račun izdelal. Zaraditega so podvrženi kolku
tudi računi krčmarjev, hotelskih posestnikov i. t. d.
3. Hranjevanje trgovskih pisem.

One dopise, ki jih prejme trgovec, označujemo
s „prejeto“ ali „dospelo“ korespondenco (eingelaufene
Korrespondenz), one dopise pa, ki jih odpošlje „od
poslano“ korespondenco (abgehende Korrespondenz).
Čl. 28 trg. zak. zapoveduje trgovcu, da mora prejete
trgovske dopise hraniti, ter od odposlanih dopisov
pridržati prepis (kopijo) in je posneti (kopirati) urejeno
po času v kopirno knjigo.
Člen 33 trgov. zak. pa zapoveduje, da se morajo
dopisi in kopije hraniti deset let, kakor trgovske knjige.
Trgovec mora tedaj imeti svojo korespondenco
v tistem redu, jo voditi s tisto natančnostjo, kakor
svoje trgovske knjige. Zavreči ali raztrgati se ne sme
nobenega dopisa ali računa, ampak se mora hraniti
vsako listino deset let. Prvotno so vsak odposlan dopis
prepisovali v to določeno knjigo. Ker je pa to delo
bilo jako zamudno, so iznašli način, da se je pismo
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posnelo mokrim potom, t. j. na pismo, ki je pisano s
kopirno tinto se položi tanek in prozoren papir (ko
pirni papir) in na tega se dene potem za kopiranje
preparirano vlačno platno (Kopierblatt) in se potem
vse skupaj stisne. Za kopiranje se porabijo ali že ve
zane in paginirane knjige, ali pa posamezni listi, ki
se potem primerno alfabetično uredijo. Da kopijo v
kopirni knjigi lažje najdemo, ima vsaka kopirna knjiga
register. Na vsaki kopiji sta zabeleženi še dve številki
in sicer stran prejšnjega in stran poznejšega lista, na
katerem je kopiran dopis na dotičnega naslovnika.
Na vsakem prejetem dopisu treba pripomniti kdaj
smo ga dobili, kdaj nanj odgovorili. Navadno se to
naredi na hrbtu pisma in sicer se napiše letnica, tvrdka
pošiljatelja pisma, datum prejema, datum odgovora in
navadno tudi stran kopirne knjige, kjer je kopiran
odgovor. Na primer:
1908
Trgovsko-obrtna zadruga
Ljubljana
prejel: 1. oktobra
odgovoril: 3. oktobra.
Kopirne knj. str. 115
4. Okrožnice (cirkularji).
Z okrožnico javlja trgovec ustanovitev podjetja,
poznejše važnejše izpremembe v tem in končno opust
svojega podjetja. Zategadelj delimo okrožnice v tri vrste :
1. Okrožnice ob pričetku podjetja;
2. okrožnice ob važnejših izpremembah v podjetju ;
3. okrožnice ob opustu podjetja.
Okrožnice so navadno tiskane in ker so name
njene širšemu krogu občinstva, vsebujejo le to, kar sme
vsak vedeti. Kakor vsako drugo trgovsko pismo, ima
tudi okrožnica šest delov : datum, naslov, uvod, vse
bino, zaključek in podpis.
Datum. Na okrožnici je malokdaj tiskan določen
datum ampak se natisne n. pr. : Ljubljana, datum pošt
nega pečata, ali: Ljubljana, oktobra 1911, ker se okrož
nice težko razpošljejo vse naenkrat.
Naslov. Mesto polnega naslova se postavi: P. n.
(polni naslov); ali P. T. (pleno titulo, polni naslov).
Podpis je navadno že tiskan, ker bi bilo preveč
zamudno, ako bi trgovec vsako okrožnico posebej
lastnoročno podpisal. Večkrat se pritisne posnetek ro
kopisa (Facsimile).
Na jokrožnico se redkokdaj odgovarja, izvzemši
da se hoče čestitati k ustanovitvi in želeti dober uspeh
novemu podjetju, ali se ob kaki nezgodi, n. pr. smrti
podjetnika, izreka sožalje. Vsak odgovor na okrožnico
mora biti kratek.
Okrožnice ob pričetku trgovine.
Vsak podjetnik, ki ustanovi kako podjetje, mora
skrbeti za to, da si pridobi kolikor mogoče veliko od

jemalcev in občinstvo izve ustanovitev. Dal bo oglase
v časopise, dal razdeliti letake in nabiti lepake (pla
kate). Trgovske kroge pa navadno obvesti z okrožnico,
ki jo razpošilja v odprtih zavitkih, na katere se prilepi
znamka za 3 v.
Okrožnica ob ustanovitvi podjetja obsega:
1. Poročilo o ustanovitvi;
2. dan otvoritve;
3. kraj obratovanja;
4. stroko novega podjetja;
5. tvrdko, pod katero se bo vodilo podjetje;
6. izjavo, da razpolago podjetnik s potrebno glav
nico in izkušnjo v stroki (da se vzbudi zaupanje, vendar
se to že opušča);
7. vabilo v kupčijsko zvezo;
8. obljubo, da se bodo vsa naročila točno in na
tančno izvrševala;
9. prošnjo, da se zapomni podpis.
Primeri :
L Okrožnica, s katero se javi ustanovitev trgo
vine mešanega blaga na drobno.
V Ljubljani, datum poštnega pečata.
P. n.
Čast nama je javiti, da sva početkom julija
t. 1. otvorila na Vodnikovem trgu trgovino me
šanega blaga na drobno, ki jo bodeva vodila pod
protokolirano tvrdko
’ BERJAK & ŠOBER.
Vsled večletnega službovanja v odličnih tvrdkah
špecerijske stroke sva si pridobila popolno izvežbanost in izkušnje v ti stroki in ker razpolagova
tudi s primernimi denarnimi sredstvi, bova v po
ložaju svoje odjemalce postreči in zadovoljiti v
v vsakem oziru. Najina zveza z najboljšimi tvrd
kami naj bo zanesljivo jamstvo, da bova imela
v zalogi le najboljše in vedno sveže blago.
Proseč Vas, da si izvolite zapomniti najine
podpise, se priporočava
z odličnim spoštovanjem
Berjak & Šober.
Jožef Berjak bo podpisaval : Berjak & Šober.
Ivan Šober bo podpisaval: Berjak & Šober.
(Dalje prih.}

Raznoterosti.
Pasivna trgovinska bilanca 1. 1910. Trgovinsko ministr
stvo je ravnokar izdalo prvi zvezek statistike o zunanji trgovini
cele države 1. 1910., ki obsega definitivne podatke specialne trgo
vine v tem letu. Po teh uradnih podatkih je znašal, izvzemši
promet z dragocenimi kovinami, uvoz leta 1910. 166T, izvoz pa
181 milijonov metrskih centov. Uvoz se je torej proti letu 1909.
znižal za 12-3, izvoz pa za 3’4 milijonov metrskih stotov. Vred
nost uvoza znaša 28529, vrednost izvoza pa 24186 milijonov
kron, dočim se je leta 1909. uvozilo za 2746'3, izvozilo pa za
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2318'9 milijonov kron. Izvoz znaša torej za 434 3 milijonov
kron manj nego uvoz.
*
Monopol na saharin na Ogrskem. Ogrski finančni mi
nister je predložil te dni državnemu zboru zakonski načrt, s ka
terim se ima uvesti s 1. januvarjem 1912 državni monopol na
umetna sladila (saharin). Saharin se bo smel prodajati le
na podlagi posebne licence za cene, ki jih bo določala finančna
oblast. Ker spada monopol na saharin med tiste zadeve, ki se
morajo v obeh državnih polovicah uravnati po enakih načelih,
bo tudi avstrijska vlada v prihodnjem zasedanju zbornici izročila
podobno zakonsko predlogo.
*
Ljubljanska kreditna banka. Današnji številki priloženo je.
vabilo k subskripciji novih delnic banke, ki zvišava sedanjo del
niško glavnico K 5,000 000’— na K 8,000.000’—. Priporočamo
toplo našim trgovskim krogom, naj se udeležijo subskripcije, bodisi
le z malim številom delnic in sicer ne le radi tega, da bi bilo
čim več glavnice v domačih rokah, temveč tudi z ozirom na
ugodno obrestovanje teh delnic, katerih vrednost vsako leto znatno
raste. Banka namerava ustanoviti zopet nekaj novih podružnic,
razširiti svoje poslovanje tudi v nekaterih novih smereh in zasluži
torej gotovo polno zaupanje našega trgovstva in industrije.
*
Nov način izterjavanja telefonskih pristojbin. Počenši s
1. julijem t. 1. se bode izterjavalo naročnino in druge pristojbine,
katere morajo telefonski naročniki od svojih naprav plačevati
(izvzemši govorilne, posredovalne pristojbine in pristojbine od brzo
javk) potom poštnih nalogov. Tozadevno se bodo izvajala sledeča
določila: O zapadlih pristojbinah bode izdajal telefonski računski
oddelek poštnega in brzojavnega ravnateljstva v Trstu račune,
kateri se bodo prepošiljali v svrho izterjanja onim poštnim uradom,
v katerih okrožju bivajo plačniki Račune o telefonskih pristojbinah
bodo pristojni poštni uradi slično poštnini nalogom plačnikom v
svrho poravnanja predlagali: Predložene račune se more poravnati
bodisi v gotovini, bodisi potom na c. kr. poštno-ravnateljsko bla
gajno v . . . . (telefonske pristojbine) glasečega se poštno hranilničnega čeka, katerega se naj preda dostavljalcu računa. V slednjem
slučaju jamči stranka za honoriranje čeka po poštno-hranilničnem
uradu. Po izvršeni vplačitvi odloči izterjajoči uslužbenec odrezek in
preda račun stranki. Delnih vplačil se ne sprejema. Ugovori proti
odmeri v računu izkazanih pristojbin se naj vlagajo na podpisano
c. kr. poštno in brzojavno ravnateljstvo (telefonski oddelek). Isti
pa ne oproščajo od dolžnosti račun pri predložitvi po poštnem
uslužbencu poravnati. Ako se računa pri predložitvi ne poravna,
hrani se ga v svrho poravnanja še tekom 7 dni (dan predlo
žitve ne vračunan) na poštnem uradu. Ponovna predložitev se
izvrši tekom te dobe le na izrečno zahtevo stranke, katera mora
to zahtevo na tem računu pismeno staviti in zaeno opominjevalnino 25 v vplačati. Ako se računa tekom omenjene dobe ne po
ravna, se ga povrne na telefonski računski oddelek, nadalje se
priklop izključi in znesek šiloma iztirja. V zabrano posledic za
mudnega poravnanja računov se vabi telefonske naročnike v njih
lastnem interesu, da poskrbe za poravnanje računov prigodom
predložitve istih s tem, da imajo pripravljen ali tozadevni znesek,
ali poštni ček. Na slednji način vplačevanja pristojbin se radi pri
kladnosti istega posebno opozarja.
*
Novosti v poštnem prometu na Angleškem. Kako raz
umevajo na Angleškem pomen ugodnega poštnega prometa za
trgovstvo, nam zopet jasno kažejo novosti, ki se bodo vpeljale v
najkrajšem času. Najvažnejše izmed teh so : Znižanje poštnine za
pošiljatve za 20%, izdaja poštnih dopisnic in zalepk v vrednosti
znamke (dozdaj se je kakor pri nas računala tudi tiskovina), zni
žanje telegramskih in telefonskih pristojbin za 50% (H), zboljšanje
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telefonskih zvez s suho zemljo ; izdajo potrdil, da se je pismo res
oddalo pošti, ne da bi se moralo pismo priporočiti. Vse te novosti
bodo gotovo izdatno pospešile trgovski promet in res obžalovati
moramo, da se bo to godilo v daljni — Angliji! —
*
Zveza avstrijskih bosensko-hercegovinskih interesentov.
Kakor smo poročali v zadnji številki, začeli so se avstrijski trgovci
za Bosno-Hercegovino toliko zanimati, da so nameravali ustanoviti
v to potrebno društvo. Tozadevnim posvetovanjem je sledila
17. junija t. I. ustanovna seja, katere so se udeležili zastopniki
industrije in trgovine ter raznih centralnih uradov. Pravila dolo
čajo, da je namen zveze, podpirati skupne zadeve takih avstrijskih
podjetij, ki imajo v Bosni in Hercegovini gospodarske interese ;
dalje podpirati in razširjati gospodarske in kulturne zveze med
Avstrijo in označenimi deželami. Kot sredstvo za dosego tega cilja
pridejo predvsem v poštev skupna posvetovanja, “sestanki, preda
vanja, publikacije, dalje ustanovitev stalne informacijske pisarne.
Odbor se je sestavil sledeče: Predsednik, član gosposke zbornice
H. pl. Noot, podpredsednika ravnatelj F. Kuranda in dr. H. Fürth,
blagajnik L. Löwy. Vodstvo pisarne je prevzel zbornični konsulent
dr. pl. Santer. Sklenilo se je potom posebnih okrožnic povabiti k
pristopu vse interesente.
*
Predpriprave za obnovitev trgovinskih pogodb. V av
strijskih ministrstvih se je izdelal akcijski načrt za predpriprave
bodočih trgovinskih pogodb. Posebna centralna pisarna bo zbirala
in prerešetavala mnogoštevilna dejstva, ki vplivajo ugodno oziroma
neugodno na avstrijske razmere. Vzgledu Avstrije, za katero se
prične nova trgovinska politična doba 1. 1917., sledila je že Rusija,
kjer zahteva vodja ruskih posredovalcev Timirjasev obsežne pred
priprave. Pri sklepanju zadnjih trgovinskih pogodb je bila značilna
minimalna carina na razne žitne vrste. Proti tej carini se je borila
osobito Rusija in je tako pri pogajanjih z Nemčijo kakor tudi
Avstro-Ogrsko to označila s tem, da so njeni posredovalci odpo
tovali, ker se ni oziralo na njih zahteve. V Avstriji se pa bode
zdaj — v času predpriprav — sistematično poizvedovalo o gospo
darskem stanju raznovrstnih kmetijskih pridelkov. Pridobljeni ma
terial se bo potom deželnih komisij vpošiljal centralni pisarni in
trgovsko, kakor tudi poljedelsko ministrstvo bosta na podlagi
dobljenih podatkov o vplivu carine lahko določila višino nove carine.
*
Zopetno zvišanje sladkornih cen. Odbor združenih avsirijskih cukraren je dal za mesec julij t. 1. na razpolago 5% slad
kornega kontingenta in je obenem zvišal cene za 50 h pri 100 kg.
Iste znašajo sedaj za 100 kg 78 K 25 h franko Praga in 79 K
franko Dunaj.
*
Avstrijska trgovska bilanca za tekoče leto postaja, kakor
posnamemo iz tozadevnih obvestil trgovinskega ministrstva vedno
bolj pasivna. V času od 1. januarja do konca maja t. 1. je znašal
uvoz 1284’4 milijone kron (za 72'5 milijona kron več kot v isti
dobi i. 1.), izvoz pa samo 944 2 mil. kron (— 4 4 mil. kron). Pri
katerih predmetih je vzrok teh rastočih pasiv, bomo pojasnili v
prihodnji številki, ko bomo imeli na razpolago semestralne podatke.
*
Državna in samopomoč obrtništva. Današnja človeška
družba se primerja večkrat s piramido. Kakor odvisi sestava in
obstoj te od širokega podstavka in ne od koničastega vrha, tako
dobrobit človeške družbe ni odvisen od „najvišjih 10.000“, ampak
od blagostanja srednjih in najnižjih mas ljudstva. Tudi znani na
rodni ekonom Herkner trdi v svojih spisih — in sicer s pra
vico trdi —, da so v zgodovini one periode najsrečnejše, v katerih
se zamore konstatirati blagostanje srednjega stanu. Glavni namen
praktične in smotrene politike srednjega stanu bi moral biti pač
ta, boriti se proti uničenju in razpadanju obrtnega stanu in med
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posameznimi vrstami človeške družbe dobiti ono ravnotežje, ka
tero je prvi in glavni pogoj za splošni dobrobit prebivalstva in
kjer bi državna in samopoč organiziranih stanov morali skupno de
lati za povzdigo tako važnega srednjega stanu. V prvi vrsti mo
rajo tedaj merodajni faktorji nastopiti proti obubožanju malega
obrtništva. Vendar bi se ravnalo proti vsem modernim gospodar
skim principom, ako bi se videlo srečo malega obrtništva v uni
čenju veletrgovine in veleindustrije. Smotrena obrtna politika ne
sme teh podjetij preveč obdačevati, saj je znano, da mora te davke
vendar indirektno plačevati odjemalec. Glavni smoter te politike
oziroma obrtne reforme je organizacija malega obrtništva in stanu
detajlistov in blagor teh vrst srednjega stanu leži v njihovih vrstah,
ako nastopajo skupno, solidarično. Najboljši faktor za ozdravljenje
obrtnega srednjega stanu so stanovske zadruge. V tem oziru so
švicarska obrtna društva navzlic neugodnim švicarskim obrtnim
postavam jako mnogo storila. Tudi strojne, sirovinske, skladiščne
in kreditne zadruge so močni mostovi, po katerih pride mali obrtnik
lahko do boljših časov. Na Nemškem imajo nekaj nad dvajset let
popustna in hranilna društva, čijih člani se zavežejo pla
čevati pri vseh plačilih v gotovini primeren popust v društveno
blagajno. Ta društva so se jako dobro obnesla. L. 1909. je združe
vala zveza teh društev črez 500 društev z več nego 80.000 člani.
Popusta se je izplačalo 31 milijonov mark. Stanovski organizaciji
in pospeševanju stanovskih koristi pa služijo tudi mnogoštevilna
društva za obrambo detajlistov, katera nimajo samo
namena, nastopiti proti nedovoljeni konkurenci, ampak tudi uspešno
delujejo za socialno izobrazbo in vzgojo svojih članov za skupno
praktično delo. Vse dozdaj označene korake prištevamo lahko k
samopomoči. Naloga države pa je, srednji stan z daleko
vidnim zakonodajstvom podpirati v eksistenčnem boju in tako vpe
ljati bolj zdrave razmere v obrtno življenje. Kako važen pomen se
daje obrtnemu zakonodajstvu v Švici, kaže najbolje dejstvo, da se
je 1. 1908. potom ljudskega glasovanja to zakonodajstvo
z 223.986 proti 97.745 glasom centraliziralo in se tako osrednjo vlado
napravilo odgovorno za politiko srednjega stanu. V Avstriji ni takih
tehničnih ovir (ljudskega glasovanja), tedaj je še en vzrok več, da
se zamore takoj delovati na potrebni obrtni reformi !
I. S.
*

Obrtni eksport. Slabo stanje avstrijskega obrtništva ne iz
vira zgolj iz prevelike konkurence, ampak tudi iz tega, ker mu ni
dano mnogo možnosti prodati svoje blago. Že zdavnaj so prišli
tedaj merodajni faktorji do zaključka, da je podpora izvoza važen
del ne le trgovske, ampak tudi obrtne politike in tako je 1. 1896.
proračunski odsek avstrijske državne zbornice sprejel nastopno
resolucijo: „Vlada se pozivlje, izvozu domačih fabrikatov in suro
vinskih izdelkov posvetiti svojo pozornost in dosedanjo državno
podporo v bodoče zvišati primerno konkurenčnim razmeram.“
Priznati moramo, da je trgovinsko ministrstvo od tedaj že
mnogokrat napravilo poizkuse za povzdigo industrialnega in obrt
nega eksporta iz Avstrije. Trgovske poročevalce je pošiljalo
v razne inozemske kraje, da priučč tamošnje razmere. Poročila, ki
jih je ministrstvo dobivalo, so bila mnogokrat zaupna ali vsebovala
so mnogotere dobre migljaje za domačo produkcijo. V marsikaterem
oziru so bila tla že pripravljena v c. kr. trgovinskem muzeju
na Dunaju, ki se je ustanovil po svetovni razstavi 1. 1873. in ki
ga posebno z ozirom na njegov orientalski oddelek lahko imenu
jemo prvoborilca za naše trgovsko stališče v Turčiji.
L. 1896. je ustanovila tudi dunajska trgovska zbornica po
sebni eksportni odsek, ki ima namen proučevati vsa vprašanja, ki
se tičejo izvoza. Končno se je pa tudi nižjeavstrijsko obrtno društvo
začelo pečati s tem za obrtništvo tako važnim vprašanjem.
Povsem naravno je bilo, da so morali vzeti v roke vse
predpriprave za povečanje eksporta močna avstrijska industrija in
obrtni veleobrati. Ker je pa tudi srednji in mali stan vsled neza
dostne prodaje še bolj trpel kot industrijalec ali veleobrtnik, je

morala vlada gledati in delati na to, da se tudi tem krogom pri
pomore do eksporta.
Deloma, pa tudi samo deloma, so se tudi tu storili pri
merni in koristni koraki. Razstave avstrijskih obrtnih izdelkov so
bile večkrat v inozemstvu in so imele večji ali manjši praktičen
uspeh kakor je že bila organizacija in vodstvo v dobrih ali slabih
rokah. Po navadi so bile te razstave le začasne; julija 1. 1903. pa
se je ustanovila v Varšavi stalna razstava avstrijskih obrtnih pro
duktov.
Četudi je postal izvoz na ta način precej demokratičen,
vendar tudi sedaj mali obrtnik še ni imel zadostne prilike, pri
dobiti za svoje izdelke odjemalcev. Ima pač premalo denarnih
sredstev, da bi prevzel riziko takih podjetij. In ker so naše obrtnokreditne zadeve še precej zaostale, je malo upanja, da bi se obrnilo
na boljše v bližnji bodočnosti.
Za manjše obrtništvo preostaja v tem oziru tedaj le ena pot:
Združenje v eksportne zadruge. Podpora teh gospodarskih
podjetij se je od strani merodajnih faktorjev še vse premalo uvaževala, četudi so se trudili za ustanovitev izvoznih družb in bank.
Pri obrtnih izvoznih zadrugah je pa posredovanje vlade tembolj
na mestu, ker se le na ta način lahko ogne raznoterim reklama
cijam, ki morajo nastati pri toliko v zadrugi včlanjenih producentih.
Pospeševanje obrtnega eksporta jepogoj resneobrtne
politike!
f. S.

Statistika.
Bančni privilegij. Novoizvoljeni poslanski zbornici bo pred
ložena v eni prvih sej tudi predloga za podaljšanje provizorija
avstro-ogrske banke. Ogrski državni zbor je to predlogo že sprejel.
Z ozirom na aktualnost tega vprašanja, hočemo poklicati v spomin
nekatere glavne podatke o naši denarni banki.
Novi bančni statuti bazirajo na zahtevi plačil v gotovini.
Vsi računi naj se plačujejo odslej v zlatu, s čimer naj se konča
zlata valuta. Avstro-ogrska banka, ki se je ustanovila leta 1816.,
je dobila od države pravico, izdajati papirnat denar. Delničarji so
tedaj vplačali 50.621 delnic, na 1 delnico 100 fl. srebra in 1000 fl.
papirnatega denarja.
Od tedaj se je bančni privilegij mnogokrat prenovil. Leta
1907 bi morala priti banka v državno last in bi morala država
plačati za vsako delnico 1520 K. Delniški kapital avstro-ogrske
banke znaša 210,000.000 K, ena delnica ima 1400 K nominalne
vrednosti. Najvišjo dividendo je plačala banka 1. 1854. in sicer
14T6°/0, 1. 1873. pa 11T6 »/„.
Od 1. 1876. dalje ne sme biti dividenda višja kot 7 %. Na
večjem dobičku participira tudi država. Leta 1906. je nesla akcija
90 K 40 h dividende ; v tem letu je bila naj višja borzna vrednost
2102 K, kar odgovarja 4:ll2°i0 obrestovanju.
L. 1904. je bil v Avstro-Ogrski sledeči denar v prometu:
zlata za ... .................................. 251,000.000 K
srebra za............................................
68,000.000 „
papirnatega denarja za.................... 1.698,000.000 „
drobiža za............................
258,000.000 „
Skupaj . . .2.279,000.000 K
Papirnat denar, ki je v prometu, mora biti krit pri banki s
primerno zalogo zlata in sicer znaša ta zaloga po sedanjih pravilih
dve petini izdanega papirnatega denarja. Ako je tedaj za en
milijon kron papirnatega denarja v prometu, mora biti v zakladu
za 4 milijone zlata. Avstro-ogrska banka pa ima vedno več zlata
v svoji zalogi kot določajo pravila.
Odkar se je 1. 1892. vpeljala v Avstro-Ogrski zlata veljava,
je morala tudi naša denarna banka vtsopiti v bojne vrste za zlato.
Prej ji tega ni bilo treba, saj je imel isto veljavo papirnat goldinar.
Bančna umetnost obstoji v tem, imeti v zalogi vedno dovolj zlata.

Št. 7.

SLOVENSKI TRGOVSKI VESTNIK.

Vsi računi inozemstva se morajo plačati v zlatu. Že samo
inozemski upniki za avstrijske državne papirje dobivajo skoraj
300 milijonov kron na obrestih; razven tega pa moramo plačati
inozemstvu 50—100 milijonov več, kot sami prodamo. O tem nas
prepriča naša trgovska bilanca, ki je bila sledeča: 1. 1908: uvoz
2.398,000.000 K, izvoz 2.255,000.000 K; pasiva 142,000.000 K;
1. 1909: uvoz 2.781,000.000 K, izvoz 2.313,000.000 K; pasiva
467,000.000 K.
L. 1909. smo morali tedaj plačati inozemstvu računov za
467,000.000 K. Ako bi šlo to tako naprej, bi kmalu bilo avstrijsko
zlato v vseh kotih sveta. Priznati pa moramo, da je imela doslej
avstro-ogrska banka srečo s svojo denarno politiko. Da se pa boji
za svoj denar, je umevno in v tem so si enake vse denarne
banke. Zato izdajajo toliko papirnatega denarja. Koncem 1. 1908.
je bilo denarno stanje sledeče :
V prometu je

bilo zlata

V prometu je bilo papirnatega
za mark

de

Nemška državna banka 768,000.000 . . . . 1.975,000.000
611,000.000. . . .
607,000.000
Angleška
„
Francoska
„ 2.825,000.000 . . . . 4.232,000.000
Avstro-Ogrska
„ 1 005,000.000 . . . . 1.795,000.000
Italijanska
„
755,000.000 . . . . 1.125,000.000
Belgijska nacion. „
653,000.000
91,000.000 . . . .
170,000.000 . . . .
495,000.000
Nizozemska
„
211,000.000
Ameriške banke. . . 1.140,000.000 . . . .
Ruska državna banka 2.330,000.000. . . . 2.379,000.000
165,000.000
Švicarska nacion. „
95,000.000 . . .. .
Ako državni banki le preveč zmanjkuje zlata, se zviša
obrestna mera, zlato se podraži. Lačni kapital pride zopet v banko,
da dobi višje obresti. Značilno je, da je na Angleškem tako malo zlata
in papirja v prometu. Vzrok leži v tem, da se plačuje vse potem čeka.
V naši poslanski zbornici bo najbrže debata o tej predlogi
precej dolga, vendar je pričakovati, da se kot v ogrskem državnem
zboru sprejme neizpremenjena.
*
Delniške družbe v Avstriji 1. 1909. Teh družb (in sicer
tuzemskih) je bilo 668 z vplačanim delniškim kapitalom 2883 mi
lijonov kron. Več kot 80 % družb z več nego 90% delniške
glavnice je imelo svoj sedež na Nižjeavstrijskem, Češkem, Mo
ravskem in Tržaškem. Največjega pomena med vsemi delniškimi
družbami je skupina bank in denarnih zavodov, četudi znaša nji
hovo število samo 9’/0. Toda vplačana glavnica znaša 38°/., ! Do
koncem leta 1909. je predložilo 635 družb svoje bilance; izmed
teh je 559 (88 °/0) imelo dobiček, 475 (85 °/0) pa je razdelilo delni
čarjem 215’42 milijonov kron, kar odgovarja 8'63 % obrestovanju
vplačane glavnice 2495 milijonov kron. Pasiva vseh teh družb se
razdele sledeče:
vplačana delniška glavnica................... 2.882,906.000 kron,
prioritete in zastavna pisma.................... 1.408,606.000 „
rezervni zaklad...........................................
641,772.000 „
druga (različna) pasiva............................. 9.770,769.000 „
skupaj . . . 14.704,053.000 kron
'Od tega zneska odpade na bančne zavode . 10.039,450.000 kron
in na zavarovalnice.................................. 1.091,621.000 „
Najmanjši znesek (2,942.000 kron) rezultira pri skupini
parnih mlinov.
Ako vpoštevamo pasiva pri kronovinah, je na prvem mestu
Nižje Avstrijsko z.................................. 10.345,320.000 kron,
dalje Češko'z...........................................
2.125,933.000 ,,
Trst z okolico z......................................
1.019,265.000 „
'Galicija s................................................
401,245.000 „
•ostale dežele participirajo z dokaj nižjimi zneski.
Po dobičku, ki so ga razdelile družbe delničarjem, so na
prvem mestu banke in denarni zavodi s 83,659.000 kron,
potem rudokopne družbe z........................
41,644.000 „
tovarne strojev z . . .............................
19,473.000 „
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Ako pa primerjamo visokost dividend, je sledeča razdelitev :
plinarne so dale 18 84 % dividendo, zavarovalnice 17T7 ’/o» pivo
varne 13-38 %. Najmanjši odstotek se kaže pri stavbinskih družbah
4'64%. Najvišje dividende in sicer 20% ter višje je razdelilo
13 sladkornic, 4 zavarovalnice, 3 rudokopne družbe in 14 delniških
družb raznoterih skupin.

Slovensko trgovsko in obrtno društvo
v Mariboru.
Ciril-Metodova veselica. Slovensko trgovsko in
obrtno društvo v Mariboru se je tudi, kakor druga na
rodna društva, udeležilo sodelovanja pri Ciril-Metodovi slavnosti v Mariboru dne 11. rožnika t. 1. Pre
vzelo je, kakor druga leta, tudi letos malo dvorano
v „Nar. domu“, v kateri je priredilo veliki bazar (gospa
in gospod Weixl), srečolov (gospa in gospod Šoštarič),
ter šotor z jestvinami (gospa in gospod Jagodič). Za
srečolov so nam darovali mariborski, kakor tudi zu
nanji slovenski trgovci krasne dobitke, katerim izrekamo
tem potom toplo zahvalo. Okusno dekoracijo sta po
skrbela gg. Weixl in Šoštarič. Nekaj posebnega so
bili reklamni žepni robci s firmami mariborskih slov.
trgovcev in obrtnikov, katere je društvo nalašč za to
slavnost nabavilo. Zahvaljujemo se vsem cenjenim
damam in gospodom, ki so nam s svojim delovanjem
pomagali, da naše društvo ni zaostalo za drugimi
društvi.

Društvene vesti.
Himen. Poročil se je dne 18. pret. mes. dolgoletni član in
bivši odbornik našega društva gospod Fran Berjak, trgovec v
Kranju, z gdč. Ivanko Omersa, hčerjo pokojnega gosp. Frana
Omersa, veletržca in predsednika naše podružnice v Kranju. Novoporočencema naše najiskrenejše čestitke.
*
Darilo. Gospod Avgust Jagodič, trgovec v Ljubljani, je
daroval povodom prevzetja trgovine F. M. Regoršek našemu
društvu znesek 200 K. Gospodu darovatelju, ki je bil dolgoletni
član našega društva, izrekamo svojo srčno zahvalo z željo, da bi
g. darovatelj našel še mnogo posnemovalcev.
*
Merkurjeva veselica na vrtu narodnega doma. Nestrpno
je bilo pričakovanje velike veselice društva „Merkur“, ki se je
vršila dne 9. t. m. na vrtu Narodnega doma. Posebno privlačnost
so tvorili seveda krasni in dragoceni dobitki in zato se ni čuditi,
da je bil naval na veselico naravnost ogromen in da so bile
srečke tako hitro razprodane, da marsikateri, ki bi bil sicer še rad
poskusil svojo srečo, ni prišel več na vrsto. Da pa je veselica
uspela tako sijajno, gre v prvi vrsti zasluga neumorno delavnim
našim damam, ki se niso strašile truda, da prirede ljubljanskemu
občinstvu, ki je znano kot zelo kritično, nekaj izrednega in pri
vsej svoji dovršenosti vendar domačega, tako, da je morala pri
reditev zadovoljiti tudi najbolj razvajene ljudi. V prvi vrsti gre
zasluga kakor vedno, kadar je treba za dobrodelne in humanitarne
namene žrtvovati svoje moči, neumorni ge. dr. Tavčarjevi, ki je
skupno z damskim odborom prevzela prireditev, krepko podpirana
od gospodičen, ki so sodelovale na veselici, bodisi v paviljonih,
bodisi zunaj paviljonov. Omeniti moramo tu načelnice paviljonov,
ki so tako izdatno pripomogle k nenavadnemu uspehu veselice.
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IV. Fakultativna podpora se je podelila dvema članoma z zne
V I. paviljonu za pivo so načelovale ge. Domicelj, Kerč in Tory,
skom K 150.
v II. paviljonu za pivo pa je načelovala ga. Šarc, v 1. paviljonu za
Dopisov
se je rešilo 36.
vino je načelovala ga. Lilleg, v II. paviljonu za vino pa ga. Vidmar.
*
V kavarni in slaščičarni sta načelovali ge. Grobelnik in Golob, pri
73.
redni
občni
zbor
trgovskega
bolniškega in podpor
šampanjcu ga. dr. Murnikova, pri cvetlicah ga. Wider in pri smotkah
ga. Lekan. Paviljon za jestvine so oskrbovale ge. Jelačin, Cešnik nega društva v Ljubljani se je vršil dne 4. julija t. 1. v sejni
dvorani mestnega magistrata. Ravnatelj Al. Lilleg je pozdravil na
in Šarabon, srečolov pa ga. Supančič. Pohvaliti je posebno godbo,
vzoče
zborovalce in konštatiral sklepčnost. Zborovanja se je udeležil
našo Slovensko Filharmonijo, ki je zelo veliko pripomogla k tako
tudi
magistratni
svetnik Šešek. Overovatelja zapisnika sta bila Že
krasnemu uspehu veselice. Igrala je neumorno od 4. popoldne in
sicer tako točno kakor vse krasne koncertne skladbe, tako tudi leznik in Sekula, zapisnikar Ivan Volk. Društveno premoženje se
plesne komade, s čimer si je pridobila zahvalo in polno simpatij je pomnožilo tekom leta z dvemi darili 25 K in z volilom gospoda
naših ljubkih plesalk in vrlih plesalcev. Odlikoval se je posebno Janka Trčka za 44 012 K 41 v. Koncem decembra 1910 je imelo
društvo 590 članov in 3 častne člane, 35 podpornih članov, 543
še pevski zbor „Merkurja“, ki je z že priznano bravuro zapel
šest krasnih pesmi in žel obilo zasluženega priznanja. Odlikovala pravih članov in 9 vajencev. Med letom je umrlo 12 članov, izmed
sta se posebno tudi priznana solista gg. Križaj in Jež. Ljudstvo j katerih se ravnatelj najgorkeje spominja velikodušnega dobrotnika
jih je pozdravljalo in jima prirejalo burne ovacije. Seveda so se društva, Janka Trčka, ki je volil društvu znatno vsoto 44.066 K
zbirali posebno okoli paviljonov pri ljubkih prodajalkah in točajkah I 94 v in bivšega društvenega gospodarja g. Schantla. V znak so
pevci v slučajne zbore in zapeli marsikako krasno domačo pesmico. žalja so se dvignili zborovalci s sedežev. Na predlog g. Kostevca
Slovenec rad poje in ima tudi krasne pesmice, narodno blago, ki se je podelil absolutorij za 1910. Sprejel se je dalje predlog rav
tako globoko izražajo duševno razpoloženje pevca, bodisi da je nateljstva glede odobrenja enkratnih fakultativnih podpor, ki jih je
žalosten ali vesel. Veselje pa je vladalo na veselici, prosto, ne ravnateljstvo dovolilo in izplačalo v 1. 1910. Tudi izredne podpore
članom za 1911 so se razen v enem slučaju, kjer se je zvišala
prisiljeno veselje in vesele pesmi so razveseljevale številne goste.
„Merkurju" pa moremo le čestitati, da je s srečno roko pripravil podpora za 6 K, odobrile v zmislu predloga ravnateljstva. Samo
tako sijajno veselico, ki je brez dvoma tudi krepko podprla dru stojnih predlogov ni bilo. K volitvi revizijskega odseka za 1. 1911
je predlagal g. Franke, da naj se volijo per acclamationem stari
štveni podporni sklad.
(Po „Slovenskem Narodu".)
pregledovalci in namestniki. Predlog je bil enoglasno sprejet in
voljeni tudi stari pregledovalci, tako da ostanejo društveni funkci
Zahvala. Podpisano slovensko trgovsko društvo „Merkur“
stori s tem svojo dolžnost, da izreka iskreno zahvalo vsem do onarji kot lansko leto in sicer: A. Li 11 e g, ravnatelj ; Iv. Mejač,,
blagajnik; Ivan V o 1 k, tajnik; Andrej Š ar ob o n, gospodar in Ant.
tičnim, ki so količkaj pripomogli do tako krasnega moralnega in
gmotnega uspeha naše veselice dne 9. julija. V prvi vrsti bodi Škof, Iv. Kmet in J. Kostevc, pregledovalci računov in njihova
izrečena iskrena zahvala častitim narodnim damam, na čelu mi namestnika J. Sekula in Sil. Škrbine. S tem je bil dnevni red
lostljivi gospe dr. Tavčarjevi, ki so s svojim sodelovanjem in zborovanja izčrpan, nakar je predsednik zborovanje zaključil.
svojo požrtvovalnostjo tako zelo pripomogle k uspehu veselice.
Dalje bodi izrečena zahvala vsem tvrdkam in drugim prijateljem
društva, ki so prispevali za veselico, izmed katerih bodi posebej
omenjena Mirenska premogokopna družba, ki je darovala za krasno
uspeli srečolov poldrugi vagon premoga. Iskrena zahvala tudi vsem
tvrdkam, ki so pobirale prispevke. — Vsi darovalci naj bodo
prepričani, da so storili s tem mnogo dobrega, pre
pričani pa naj bodo tudi, da se bomo za njih naklo
njenost našemu društvu izkazali vedno hvaležne.
*
Odbor.
Vrtna veselica 9. julija t. 1. O gmotnem vspehu te vese
lice, ki kaže biti zelo dober, bomo poročali v prihodnji številki.
*
Izkaz društvene posredovalnice. Sprejmo se: 1 knji
govodja, 3 korešpondenti, 3 potniki, 9 pomočnikov mešane stroke,
1 pomočnik železninske stroke, 2 pomočnika špecerijske stroke,
2 kontoristinji, 5 prodajalk in 7 učencev. — Službe išče: 2 knji
govodji, 2 korespondenta, 3 kontoristi, 4 poslovodje, 3 potniki,
5 skladiščnikov, 24 pomočnikov mešane stroke, 11 pomočnikov že
lezninske stroke, 6 pomočnikov manufakturne stroke, 15 pomočnikov
špecerijske stroke, 4 pomočniki modne in galanterijske stroke,
7 kontoristinj, 10 blagajničark, 15 prodajalk, 5 učencev in 3 učenke.
Posredovalnica posluje za delodajalce in člane društva brezplačno,
za druge pa proti mali odškodnini.

Trgovsko bolniško in podporno društvo
v Ljubljani.
Odborova seja dne 30. junija t. 1.
I. V društvo se je sprejelo 5 članov.
II. Obolenje je naznanilo 20 članov.
III. Bolniški stroški so se izplačali 6 članom v znesku K 536'40.

©KLIS!
Industrijalnim, trgovskim in kmetskim delodajalcem !
Kranjska podružnica avstrijskega srebrnega križa v Ljubljani
ima namen, podpirati rezerviste vseh vrst, ki se po odsluženi vo
jaški službi vračajo domov. Kranjska podružnica posvečava po
sebno skrb onim rezervistom, ki so na Kranjskem rojeni ali pa
žele na Kranjskem dobiti službo ali delo. Društvo srebrnega križa
podpira na dom se vračajoče rezerviste na ta način, da izkuša pre
skrbeti tem osebam službe in mesta primerna jim z ozirom na njih
poklic pred vstopom v vojaško službo. Ubožnim rezervistom se
dajejo tudi denarne podpore. Prizadevanje društva srebrnega križa
je gotovo na korist tako odsluženim vojakom kakor občnemu go
spodarstvu posebno pri nas na Kranjskem, kajti spričo trajnega iz
seljevanja in njega kvarnih posledic je uprav dragocene važnosti,,
ako se rezerviste ohrani domu ter jih pripravi na primerna služ
bena in delovna mesta. Pričetkom jeseni se vrne dokaj kranjskih
sinov od vojakov in dojdejo od njih s posredovanjem vojaških
oblastev oglasila društvu srebrnega križa za službe in mesta. V ta
namen da more društvo zadovoljiti oglašene zahteve, je potrebno,
da nam delodajalci vseh vrst blagovolijo naznaniti, ali imajo v
svojih obratih mest ali služb, kakšne zahteve stavijo, koliko pla
čajo in kdaj bi bilo nastopiti službo. Predmetna oglasila naj se
blagovolijo čimprej poslati na naslov: Kranjska podružnica avstrij
skega srebrnega križa v Ljubljani.
Poštni čeki.
Vse člane in prijatelje našega društva posebno gospode trgovce
vljudno prosimo, da blagovolijo poštne položnice (čeke), katerih ne rabijo,
najsibodo katerekoli tvrdke, vpošiljati našemu društvu, ker je skupilo
le-teh namenjeno poleg drugih doneskov za ustanovitev pokojninskega
zaklada.

TRGOVSKI © VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega društva
v Celju“, in „Slov. trgovskega in obrtnega društva v Mariboru“.
V Ljubljani, dne 15. avgusta 1911.

Letnik VIII.

Na jarmarki v Nižnem Novgorodu.
Spisal dr. Rudolf Marn.

Koncem preteklega in začetkom tekočega meseca
sva imela z odbornikom našega društva g. Ivanom
Mejačem na potovanju po Rusiji priliko, ogledati si
tudiveliki semenj v Nižnem Novgorodu. Rusi
imenujejo ta kakor vsak drug semenj, ki traja dlje
nego 14 dni, jarmarka, zato obdržim ta naslov, če
prav je nemško.
Nižni Novgorod je mesta s 70.000 prebivalci, ki
ob času jarmarke naraste čez 100.000 duš. Mesto je
zgradil veliki knez Geofrij Vsevolodovič leta 1222 kot
stolico velike kneževine nižegorodske. L. 1392 je prišla
ta doslej samostojna kneževina pod oblast Moskve in
je postal Nižni važna strategična točka v bojih Rusov
s Tatarji.
Nas zanima Nižni Novgorod kot tržišče oziroma
kot sedež največjega semnja na svetu. To je postal
zaradi svoje zemljepisne lege. Če pogledamo zemljevid
Rusije, vidimo, da leži nekako v središču Rusije, deloma
se nagiblje že proti Aziji. Leži ob reki Volgi, po kateri
se razvija velikansk promet in se tu križajo železnice
v Moskvo na zahodu, v Kazan na vzhodu in jugu ter
v Jaroslavi proti severu. Tu si podajata roke evropski
in azijski trgovec in se shajata vsako leto na jarmarki.
Mesto samo leži na bregu Volge in se ta del
imenuje Nižni. Novgorod pa leži nad bregom na višini
in je zvezan z Nižnim po cestah kakor tudi po dveh
elevatorjih (dvigalih) na vodo kakor n. pr. žične želez
nice v Gradcu ali Zagrebu. Mesto je izključno trgovsko
mesto, ne glede na jarmarko.
Kraj, kjer se vrši jarmarka, je mesto zidano po
polnoma zase. Pri Nižnem se namreč izliva v Volgo
v ostrem kotu reka Oka, prihajajoča iz Moskovskega
gubernija. Oni jezik, ki leži med Volgo in Oko, je
jarmarka in na tem kraju so sezidana poslopja, name
njena izključno za prodajalne. Jarmarka je zidana
simetrično v četverokotih in se posamezne ulice stikajo
vse v pravih kotih. Cela jarmarka je tolikšna kakor
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tri četrtine Ljubljane ter jo veže z Nižnim Novgorodom
velikansk, lahko rečem en kilometer dolg most čez
Oko. Na jarmarki pa niso samo poslopja za proda
jalne, ampak lepe pravoslavne cerkve, tatarske medžije,
židovska sinagoga, kitajski paviljoni, dalje hoteli, gle
dališča, tingeltangelni, hipodrom, traktirji (gostilnice)
itd. ter glavni dom, o katerem bom pozneje govoril.
In zdaj si predstavljamo, da celo to mesto leži
deset mesecev mrtvo. Jarmarka traja namreč le dva
meseca t. j. po pravoslavnem koledarju od 15. julija
do 15. septembra ali po našem od 28. julija do
28. septembra. Sam ne bi verjel tega, ko bi se na
lastne oči ne prepričal. Z g. Mejačem ali kakor so ga
Rusi imenovali Ivanom Fomičem sva se namreč peljala
po Volgi iz Ribinska mimo Nižnega Novgoroda dalje
proti Kazanu. Doli grede sva se ustavila v Nižnem
14. julija po pravoslavnem koledarju. Jarmarka se je
odprla šele prihodnji dan, toda midva sva si jo hotela
ogledati že ta dan. Peljala sva se čez most in potem
po jarmarki. Kakor izumrlo je bilo vse! Prodajalne,
hoteli, gledališča, cerkve — vse zaprto, nikjer nič
ljudij, le tupatam kak stražnik. Zdelo se je nama kakor
bi prišla v pravljično zakleto mesto, katero je zlobna
čarovnica proklela. Niti misliti nisva mogla, da postane
to mrtvo mesto ono mravljišče kakor sva ga videla ob
povratku.
Mestno zastopstvo namreč strogo prepoveduje
stanovati, kadar ni jarmarke, v mestu ali celo imeti
odprte prodajalne. Po eni strani hoče s to prepovedjo
varovati trgovce v mestu samem, po drugi strani pa
obvarovati jarmarki značaj svetovnega semnja, ki bi
se izgubil, ako bi semenj trajal celo leto.
Dne 20. julija po pravoslavnem štetju je naju
privozil parnik nazaj v Nižni. Ves promet na Volgi je
bil obrnjen proti Nižnemu. Parniki za osebno vožnjo
so bili polni trgovcev iz vzhodne in južne Rusije ter
Azije. Največ je bilo Tatarjev in Perzijcev, ki so se s
svojimi rodbinami peljali na jarmarko. Še večji jè bil
tovorni promet. Velikanske tovorne ladje, ki jih Rusi
imenujejo barže, so se vlekle za parniki buksirji
8
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(Schleppdampfer) in v njih trebuhih je bilo nakopiče
nega blaga iz vzhodne in južne Rusije ter iz cele
Azije. Kako velike množine vsebuje taka barža, je
razvidno, če omenim, da vlečejo barže bratov Nobel,
ki so železne, za štiristo železniških vagonov blaga.
Lesene barže imajo manjšo vsebino, toda najmanj 150
železniških vagonov vsebuje vsaka.
V Nižnem Novgorodu je bilo komaj dobiti v
hotelu sobo, a za prav mastno ceno. Da je oba jarmarka nad vse zanimala, je po sebi umevno, zato sva
ostala tudi par dni v Nižnem, da si kolikor mogoče
ogledava največji semenj na svetu. In to se je tudi
izplačalo, kajti ta svetovnoznani semenj nima vrstnika
na celem svetu.
Kakor sem pa že omenil tvori zvezo med jarmarko in Nižnim velikansk širok most, po katerem
vozi po dveh tirih električna cestna železnica, prva, ki
se je gradila na Ruskem. Poleg tega oskrbujejo zvezo
tudi parniki, ki odhajajo vsakih deset minut na jarmarko in nazaj v Nižni ne glede na breštevilne izvoščeke, avtomobile in druga prevažal na sredstva, izvzemši
letalne stroje.
Jarmarka se vsako leto prav slovesno otvori. V
velikem saboru (cerkvi) je slovesno opravilo, ki se na
daljuje v mali kapelici tik nje. Nato gre procesija, v
kateri nesejo na drogih ikone (svete podobe), čez most
na jarmarko in obenem se potegneta dve zastavi na
Glavnem domu na jadernike. S tem je jarmarka otvorjena in zdaj se smejo odpreti tudi prodajalne ter druga
privatna in javna poslopja.
Z Ivanom Fomičem sva se peljala na jarmarko
čez most. Kakšno vrvenje je vladalo že na mostu!
Ker je ta širok, je odkazan prostor za pešce, tovorne
vozove in izvoščeke. Poleg tega neprenehoma zvoni
električna železnica in vsakih dvajset korakov stoji
sredi ceste policist z nagajko in dela z njo red. A je
težko! Težki tovorni vozovi z ogromnimi balami, ki
so jih naložili v pristanišču, se pomikajo tesno drug
za drugim v sklenjeni vrsti, da človek ne ve, kje sredi
jarmarke izginjajo in odkod jih toliko pride. Velike
barže izkrcavajo dan in noč blago in jarmarka ga po
žira; jarmarka je nenasitljiva !
Prideva v prvo ulico. Kar vse gomazi kakor v
mravljišču. Najin izvošček neprenehoma zadržuje konja
z ominoznim „prrr“, kar pomeni za konja, da se ustavi.
Same prodajalne na obeh straneh, midva hočeva pa
naprej v Glavni dom.
Glavni dom je velikanska moderna stavba nekako
v središču jarmarke, zato tudi tvori središče te. Vhodov
ima na vseh straneh in skozi nje se pride v notranjost,
ki je velikansk vestibul z odprtimi prodajalnami na
obeh Stranah. Po sredi stoje pritrjene klopi z naslo
njači, da se obiskovalci odpočijejo. Ta vestibul prepregata
dva mostova v prvem nadstropju in tu igra vsak dan

Št. 8.

vojaška godba. V pritličju ob straneh so prodajalne,
nad prodajalnami v prvem in drugem nadstropju so
pa sedeži različnih bank, stanovanje guvernerja, po
štnega in brzojavnega urada, policijske in sanitetne
oblasti itd. Za dva meseca namreč pride vse življenje
iz Nižnega na jarmarko.
Najemnina za prodajalni prostor v Glavnem
domu je najdražji. Stane za dva meseca 1500 rubljev
ali po našem 3380 K. Saj je pa tu največ prometa.
Trgovci si dajejo v Glavnem domu sestanke, in kdor
misli nakupiti potrebno blago, najprej tukaj izbira.
Dobi se vse! Od najdražjih kamnov in zlatnine do
sladkorčkov za par kopejk. Poleg optika in prodajalca
gramofonov ter koles je urar in juvelir. Zraven mali
simpatični Japonci, ki prodajajo svilo in krasne ja
ponske kostume. Zraven kitasti Kitajec, dalje Perzijec
s svilenim blagom, Kavkaz, Sibirc s kožami, dunajska
tvrdka z manufakturo, gališki Žid z galanterijsko robo,
nemška ali francoska tvrdka s konfekcijo itd. Vmes so
paviljoni z razglednicami, steklenim blagom, graverji
itd.*) In pestra množica valovi sempatja, med njo lepe
dame najelegantnejše zunanjosti, a najdvomljivejše
eksistence.
Iz Glavnega doma sva si šla ogledat jarmarko
drugod. Ulica za ulico same prodajalne in zaloge. Tu
se namreč sklepajo kupčije tudi na debelo, zato je pri
marsikaterih trgovcih zaloga jako velika. Deloma so
stroke sistematično urejene. Cela ulica recimo ima
samo platneno blago, druga le manufakturo, tretja le
železnico, četrta suhe ribe, po en meter dolge. Potem
zopet vozovi, od navadne telege in tarantasa do naj
elegantnejše ekvipaže na gumijevih kolesih. Trgovci so
po večini Tatarji in Perzijanci in imajo tudi svoje
traktirje in gostilne. Da od samih prodajalen ni preveč
enoličnosti so vmes krasne pravoslavne in drugoverske
cerkve, kitajski paviljoni, gledališča, hoteli, drevoredi,
parki in nasadi.
Hodila sva cel dan okoli, ne da bi le majhen
del jarmarke prehodila in pregledala. To se je godilo
tudi drugi in tretji dan, a odšla sva z zavestjo, da
imava sicer precej jasno sliko o nižegorodski jarmarki,
da pa vsega le ni mogoče v enem tednu pregledati.
Prometa je vsako leto nad 150 miljonov rubljev.
Omeniti moram še nekaj, kar je značilno za ruske
razmere, a pri nas ni nič boljše. Ivan Fomič je kupil
neko galanterijsko stvar in prodajalka je hvalila, češ,
to je zagranično t. j. inozemsko blago. Veljavo ima
pri Rusih le inozemsko blago tako kakor pri nas do
mače blago nima veljave, ampak je vsak tuj „šund“
več vreden. Kakor pri nas je tudi na Ruskem z vsakim
semnjem združena zabava. Tako tudi na jarmarki in zdelo
se mi je, da imajo ljudje cela dva meseca žegnanje
*) Da svetovnoznanega Schimmelpfenga z informacijsko pi
sarno ne manjka, je po sebi umevno.
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in praznik. Imovitejši ljudje se zabavajo v varijetegle ali osebe, katere je sodišče postavilo na mesto načel
dališčih in cirkusih, katerih je vse polno in trajajo nikov ali likvidatorjev, se more brez posebnega prav
predstave v prvih do 4 ure zjutraj. Nižji sloji imajo nega postopanja takoj doseči izvršilo ali ekse
svoj prater (balagan) z vrtiljaki, gledališči, keglišči, kucija.
kinematografi, strelišči itd.
Ko je konkurzno postopanje tako daleč dozorelo,
Kjer se bogati ljudje shajajo, ima tudi prostitu da se more sestaviti končni porazdelbeni načrt,
cija svoj sedež. S celega sveta pridejo na jarmarko mora načelstvo (likvidator) sestaviti preračun pri
artistinje in prostitutke in njih število se označi z 20.000. spevkov, iz katerega naj se razvidi, koliko mora
To ima svojo slabo stran, kajti lepe elegantne prosti vsak zadružnik prispevati za izpadek pri terjatvah za
tutke slečejo bogatega trgovca do nagega in gre ta družnih upnikov.
po dveh mesecih domov brez blaga in brez denarja.
Ako se prispevki sploh ne plačajo ali pa ne pla
V restavrantih in varijetegledališčih je draginja ne čajo pravočasno, ima načelstvo predložiti preračun
znosna. Porcija črne kave, ki jo je naša družba pila, prispevkov v dveh izvodih konkurznemu sodišču, da
je stala tri rublje. Ena juha 1 rubelj itd., da vsaj ne ga sodno potrdi. Tej vlogi se mora priložiti prepis
koliko navedem draginjo. Butiljko vina, ki smo jo zadružne pogodbe, zaznamek izpadkov upnikov in
drugod plačali po rublju, je stala tukaj 3 rublje 50 zaznamek zadružnikov, ki so dolžni prispevati v pokritje
teh izpadkov.
kopek.
Da ne manjka na jarmarki žepnih tatov, goljufov
Konkurzni komisar sporoči s posebnimi obvestili
in drugih temnih eksistenc, je po sebi umevno. No, to in z nabitjem na sodnijski uradni deski zadružnikom,
so temne strani, vedno združene s takimi priredbami da je pri njem in pri načelstvu preračun prispevkov,
in tvorijo nekak po sebi umljiv potreben privesek.
v katerega smejo vpogledati in katerega smejo tudi
Skušal sem podati majhno nejasno sliko o sve prepisati in da imajo tudi pravico, pri posebnem v to
tovni jarmarki. Napisal bi lahko veliko, toda iz nave razpisanem naroku napraviti proti temu preračunu svoje
denega naj si vsak ustvari nekake sanje o največjem pripomnje.
semnju na svetu. Interesantno je in človek bi šel vsako
Sodišče ima na podlagi teh pripomenj eventuvalno
leto gledat to vrvenje, ko bi bilo malo bližje. Sicer popraviti preračun in ga potrditi. Proti potrditvi ni
bom pa v prihodnjih številkah priobčil še par člankov nadaljno pravne pomoči. Štirinajst dni potem, ko se
o gospodarskem življenju na Ruskem in zlasti o veli sodno potrjeni preračun prispevkov nabije na uradno
kanskem trgovskem prometu na Volgi ter vsaj neko desko, so prispevki izvršljivi.
liko seznanil častite bralce „Sl. trgov. Vestnika“ z
En izvod sodno potrjenega preračuna prispevkov
ruskim trgovskim življenjem.
dobi načelstvo, drug izvod ostane pri sodišču v vpogled
zadružnikov; zadružniki se o potrditvi preračuna obve
stijo z nabitjem na sodni uradni deski.
Pridobitne in gospodarske zadruge.
Načelstvo mora eventuvalno izvršilnim potem
Spisal Val. Žun.
izterjati prispevke, kakor jih nalaga zadružnikom sodno
(Dalje.)
potrjeni preračun. Za izvršilo, za katero veljajo določbe
IV.
o sumarnem postopanju, se prosi pri konkurznem
sodišču.
Zadružni zakon obsega v točkah 43. do 86. po
Vsak zadružnik more s tožbo izpodbijati sodno
sebne določbe o zadrugah z neomejenim jamstvom
(§§ 53—75) ter o zadrugah z omejenim jamstvom potrjeni preračun prispevkov, v kolikor zadene njega
(§§ 76—86). Ker smo že tekom svoje razprave razložili samega, vender pa taka tožba ne ovira izvršila ali
večino teh določb, ostanejo nam glede prve vrste eksekucije.
Ako se prispevki celotno ali deloma od zadru
zadrug le še §§ 61 do 72, ki govore o postopanju
glede prispevkov, ki jih morajo plačati udje za žnikov ne morejo izterjati, mora načelstvo glede
druge z neomejenim jamstvom za izpadek pri ter izpadka sestaviti nov preračun pri
spevkov, v katerem se izpadek porazdeli
jatvah konkurznih upnikov.
Kakor hitro je konkurz končan, morejo zadružni na ostale zadružnike. Nadaljno se postopa
upniki pokritje za tisti del svojih terjatev, ki se ni ravnotako, kakor smo ravnokar videli pri prvotno se
pokril iz zadružnega imetka, zahtevati od zadružnikov, stavljenem preračunu.
Upniki se pa morejo glede izpadkov svojih ter
v kolikor ti solidarično jamčijo za zadružne dolgove
in če so bile take terjatve pravilno priglašene v kon- jatev tudi neposredno s tožbo obrniti na solidarno z
zadrugo zavezane ude.
kurznem postopanju.
Tožbe proti kakemu zadružniku iz zahtev proti
Za terjatve, ki so se v konkurzu pripoznale za
pravilne in jih tudi ne izpodbijajo načelniki, likvidatorji zadrugi zastarajo v dveh letih po razdružbi zadruge
8*
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ali po zadružnikovem izstopu iz zadruge, če z
ozirom na kakovost terjatve že itak ne obstoji krajši
rok zastaranja. Zastaranje se prične z dnevom, ko se
vpiše razdružba zadruge v zadružni register, oziroma
ko se zadružnikov izstop vpiše v register udov, ki ga
mora voditi zadruga. Ako pa terjatev zapade še-le po
tem času, se prične zastaranje z dnem zapadlosti.
Zastaranje tožbe proti kakemu zadružniku iz
zahtev proti zadrugi se ne pretrga s pravnimi dejanji
(n. pr. vložitvijo tožbe) proti kakemu drugemu zadru
žniku, pač pa s pravnimi dejanji proti še obstoječi zadrugi,
oziroma v slučaju razdružitve s pravnimi dejanji proti
likvidatorjem ali konkurzni masi.
O jamstvu pri zadrugah z omejenim
jamstvom nam je še omeniti, da iztopivši udje ozir.
njihovi dediči jamčijo še eno leto po preteku
poslovnega leta, v katerem je izstopil član, ako
se v zadružnih pravilih ni določila daljša doba. To
jamstvo se razteza na vse obveznosti, ki jih je zadruga
prevzela do izločitve zadružnika. Zato se pa zadružni
delež tudi ne sme izplačati iztopivšemu članu prej kakor
eno leto po preteku poslovnega leta, v katerem je
izstopil oziroma še pozneje, ako zadružna pravila za
jamstvo določajo daljšo dobo. Izstopivši član nima
nobene pravice do rezervnega zaklada ali do drugega
zadružnega imetka, ako zadružni štatut ne določa
drugače.
Kakor hitro se pokaže, da zadružno premoženje
ne pokrije več zadružnih dolgov, mora načelstvo pod
lastno odgovornostjo predlagati pri sodišču otvoritev
konkurza nad zadružnim premoženjem. V konkurzu
zadruge z omejeno zavezo ima upravitelj konkurzne mase pravico preračuniti one zneske, ki jih
zadružniki dolgujejo zadrugi in za katere jamčijo
(preračun prispevkov). Če se zadružniki protivijo
ali obotavljajo plačati na nje pripadajoče prispevke, se
predloži preračun prispevkov konkurznemu sodišču v
potrditev. Nadaljno postopanje je tako, kakor smo je
opisali pri zadrugah Z neomejenim jamstvom. Tudi tu
je vsak zadružnik upravičen s tožbo izpodbijati sodno
potrjeni preračun, kolikor zadeva njega. Ta tožba se
mora naperiti proti konkurzni masi, vender nima odlo
žilne moči glede izvršila.

V.

Že v začetku te razprave smo omenili, da sloni
obdačba pridobitnih in gospodarskih zadrug na za
konu z dne 25. oktobra 1896. št. 22 v drž. zak. Ker
se odmerja pridobninski davek (pridobnina po
II. pogljavju ravnokar omenjenega zakona) na podlagi
bilančnega dobička posameznih podjeti in se čisti do
biček more ugotoviti še-le na podlagi rednega knjigo
vodstva, sta obdačba in knjigovodstvo zadrug
v taki medsebojni zvezi, da hočemo v naslednjem
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razpravljati o obdačbi in o knjigovodstvu, kolikor je
v zvezi z obdačbo.
Pridobitne in gospodarske zadruge moremo glede
obdačbe (pri tem mislimo za sedaj le na p r i d o b n i n o)
razlikovati v tri glavne skupine in sicer a) v nepogodovane, b) v pogodovane in c) v davka
proste zadruge.
Nepogodovane so tiste gospodarske in pri
dobitne zadruge, ki ne omejujejo svojega opravil
nega obrata le na svoje ude. Pri teh znaša pridobnina
10 odstotkov od davku zavezanega čistega donosa;
vendar pa ne sme davek nikdar znašati manj nego
eno tisočino vplačanih opravilnih deležev zadružnih
udov.
Tiste pridobitne in gospodarske zadruge, ki
osnovane na načelu samopomoči, omejujejo svoj
opravilni obrat po pravilih in dejanski na svoje
ude, so pogodovane po § 85. zakona o osebnih
davkih. One so namreč oproščene davčne dolžnosti,
ako po določilih osebno - davčnega zakona ovedeni
čisti donos ne znaša več ko 600 kron. Če pa tako
ovedeni čisti donos znaša več nego 600 kron, se ne
obdači ves donos, temveč prvih dveh tisoč kron le
s tremi desetinami, nadaljni zneski pa le s polovico
ali petimi desetinami. Ako tako najdeni čisti donos ne
presega 1200 K, znaša davčno merilo samo 8’5 od
stotkov, če pa isti presega 1200 K, pa 10 odstotkov.
Pri pogodovani zadrugi, pri kateri se je po davčnih
določilih ovedel čisti donos n. pr. na 3400 K, se bo
obdačilo 2000 K le s */n>, kar da 600 K, 1400 pa s
5/io = 700 K. Obdačbena podlaga bo torej znašala
1300 K (600 + 700) in 10 odstotni davek (ker več nego
1200 K) 130 K.
Kakor omenjeno, morajo zadruge, če hočejo uži
vati ugodnosti po § 85. zak. o. os. davk., po pravilih
in dejanski omejevali svoj obrat na svoje ude,
vendar se pa ugodnosti ne izgube,
a) ako pridobitne in gospodarske zadruge spre
jemajo posojila od neudov ali nalagajo svoje blagaj
niške zaloge pri podjetjih in zavodih, zavezanih
javnemu dajanju računov (n. pr. pri kakih drugih za
drugah, hranilnicah, delniških družbah itd.);
b) ako kreditne zadruge prevzemajo jamstvo
neudov za udom dana posojila ali ako za svoje ude
izterjujejo terjatve pri neudih?;
c) ako konzumna in sirovinska društva, potem
združbe kmetovalcev za skupno nabavo semenja,
gnojil, živine za rejo, strojev in orodja ali drugih po
trebščin za kmetijsko produkcijo kupujejo blago od
neudov;
č) ako produktivne zadruge prodajejo svoje
izdelke neudom, pri tem se pa morajo ali glede na
uporabo delovnih moči ali glede na prejemanje glavnih
tvarin produkcije načeloma omejiti na svoje ude
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(nekatere izjeme dovoljuje izvršilni predpis k temu
zakonu) ;
d) ako skladiščna in prodajna društva proda
jajo neudom po svojih udih narejene izdelke.
V slučaju b) se smatra, da se obrat omejuje le
na lastne ude že, ako se le udom dajo posojila
in se le za ude oskrbuje inkaso, v slučaju c),
ako se blago oddaja le udom in v slučaju d), ako
se prodaja le od udov izdelano blago.
Pri sestavi pravil je treba največje pazljivosti,
kajti iz kake bolj splošne določbe že more sklepati
davčna oblast, da se opravilni obrat tudi razteza na
neude in zadrugi odreči ugodnosti davčnega zakona.
Tudi upravno sodišče stoji v tem oziru na zelo strogem
stališču. Zato je zelo priporočati, da zadružne
zveze, ki že obstoje povsod, za posamezne vrste sebi
včlanjenih sestavijo enaka pravila in jih le v točkah,
ob katerih se ne more izpodtakniti davčna oblast,
prirede krajevnim in posebnim razmeram primerno.
Seveda se morajo pravila tudi izpolnovati in kjer
je v pravilih določeno, poslovni obrat tudi v resnici
omejevati na lastne ude, ker se v nasprotnem slučaju
zopet pride v navskrižje z davčnimi oblastmi.
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pozneje. Vsak interesent jo dozna do cela jasno iz
zadevnih, geoloških map.*)
Iz Kranjskega pa nekako do črte, ki veže Sv.
Juri ob Južni železnici s Planino se razprostira
Laški zaliv, ne da bi se stikal s sosednjimi.
Vzhodno od ravnokar imenovane črte Sv. Ju ri-Pla
ni n a se pa ne spaja vzhodno od Podsrede le z
vzhodnjim koncem že skiciranega Sevniškega zaliva,
marveč je neločljivo zvezan tudi z raznimi, severnimi,
sorodnimi usedlinami.
Nekako dva otoka tvori na dveh mestih starejša,
(brezpremoška) podlaga; eden leži vzhodno od Sv.
Lenarta, drugi se pa vleče približno od Žusema
(Süssenheim), jugo-vzhodno od Sv. Jurja, preko Pod
četrtka daleč tja na Hrvatsko, kjer doseže v Ivančici
Planini 1061 metrov višine. Na štajerski strani se
imenujejo poslednje imenovane tvorbe Rudnica, in
te so, ki dele ves zaliv ob Hrvatski meji v dva nekako
po 12 km široka dela, v južni, med Kozjim, oziroma
Podsredo in Rudni co pri Podčetrtku (WindischLandsberg), ter v severni del (nekako) med Sv. Emo
in med južnim pobočjem Voča (jugovzhodno pri
Poljčanah).
Ves teren delimo v vzhodno in zapadno od S avinje ležeče ozemlje. Da si ustvarimo lastno sodbo o
prvem, podamo pozneje primernih podatkov. Preje naj
Praktiška geologija.
pa sledi par vrstic o splošno znanih premogovnikih :
Spisal dr. K. Hinterlechner.
Trbovlje, Hrastnik in Brezno-Huda Jama.
(Dalje.)
Važnejši tu navedeni, geološki momenti veljajo tudi za
3. Laški zaliv (Tüffrer Bucht) je v vrsti južno Zagorj e.
štajerskih, premoških ozemelj v narodno-gospodarskem
Na mnogo starejši podlagi slede v vrsti terciarnih
oziru najbolj znan in za slovenske dežele najvažnejši. usedlin najprej glinaste snovi, ki so večji del svetle
Ta pomen je pa z ozirom na zapadno polovico nepri barve; tu in tam so peščene ter včasih še gnetne.
merno večji nego zadevno vzhodnje, kakor smo deloma V spodnjih vrstah je več ali manj proda; vsled tega
že omenili in kakor se bode dalo posneti še popolnejše prehaja glinasta snov krajevno v labore ali konglo
iz naslednjega.
merate. Proti vrhu prevladuje vsekakor glinasta snov,
Iz Hrvaško-Ogrskega terciarnega pomorja sega v kateri se pa prikazivajo plasti nečistega premoga.
Laški zaliv preko Sotle na Spodnjem Štajer V bližini plastovine (Flötzmasse) se menjavajo glinaste
skem v strogo vzhodno-zapadni smeri tako daleč, da in premoške tvorbe.
prekorači celo njega zapadno mejo. Vsled tega se
Proti vrhu prehaja plastovina po malem v črne,
konča tudi to terciarno ozemlje šele na Kranjskem, bituminozne, laporaste snovi, ki jih imenujejo z gor
kjer se vleče preko Moravč. Vzhodno-zapadna dol ljive skrilavce; povsod teh tvorb ni. Kjer jih
žina vsega zaliva meri vsled tega več nego 70 km. manjka, slede deloma apneni laporji in sorodne snovi.
Širina je, na raznih mestih merjena, različna. Zapadno
Na vsem tem leži miocen, ki sestoji iz (glini
od Zagorja ne meri na nekem mestu niti dva kilo podobne) sivic.e (Tegel), iz peščenjakov, iz apnenih
metra; med Vodami in Lokami (pri Trbovljah) pa tvorb, med katerima leže zopet laporji, ki so deloma
niti ne 1 cel kilometer; pri Hrastniku le malo več prsteni, deloma peščeni in deloma apneni. Še višje
kot 1 km\ pri Dolu malo več nego 2 km-, pri so razviti konglomerati in doslej omenjenim podobne
Laškem (ob Savinji) že 5 km-, pri Planini (Mont- snovi.
preis) 11 km\ pri Podsredi pa (12 + 12=) 24 km.
Premoške tvorbe same prištevamo oligocenu.
Kako moramo tolmačiti poslednje številke, razložimo
*) Oficielno ime zadevnih listov se glasi: 1. „Rohitsch und
pozneje.
Drachenburg, Zone 21. Col. XIII.“ (stane K 4'50) ter 2, „Cilli und
Meje Laškega zaliva ne nameravamo navesti na Ratschach, Zone 21. Col, XII.“ (stane K 7'50). Merilo obeh je
vsej črti podrobno ; mestoma bodemo pa to storili 1 : 75.000.
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(Kakor vedno doslej se hočemo ozirati tudi v
tem slučaju na tem mestu le na štajerske sem spada
joče premoge. O Zagorju sledi torej več pozneje.)
a) Trboveljski premog sta našla prva neka
popotujoča rudarja začetkom 19. stoletja. To sta po
vedala v Dunajskem Novem mestu nekemu advokatu
z imenom Maurer, in ta je bil, ki je ustanovil prvo
družbo za izkoriščanje premoga. Od začetka so žgali
le premog v kosih (Stückkohle) v apnenicah in v ope
karnah ; vso ostalo snov so zanemarjali. Ker ni dostajalo
komunikacijskih sredstev, se podjetje še 1. 1824. ni
rentiralo; to vkljub temu, da so zgradili ravno v ta
namen, da dobe dobrega odjemalca, omenjenega leta
steklarno v Trbovljah. Na bolje se je obrnilo še le leta
1847. Tedaj so gradili južno železnico po Savski dolini.
Po otvoritvi leta 1850. je kurila tudi južna železnica
svoje lokomotive s tem premogom. — Do leta 1867. je
imela v Trbovljah tudi država svoj premogovnik, a
ga je prodala tedaj na dražbi za fl. 50.010'— =
K 100.020'— tako imenovani „Vode stollner Gesell
schaft“. Leta 1869 so zgradili dvotirno železnico od
premogovnika do železniške postaje Trbovlje. 4. dec.
so pričeli na tej progi s konji voziti. — L. 1873 je
kupil podjetje „Wiener Bank-Verein“, ki ga je pa od
stopil sedanji Trboveljski premogovni družbi.
L. 1882 so nadomestili konje na rudniški železnici z
lokomotivami, ker konjski obrat ni več zmagoval dela.
Merski obseg (Massenbesitz) sestoji iz 52 mer*)
26 dvomer (Doppelmesse), in 11 prekmer**) (= Über
scharen) v občinah Trbovlje in Sv. L e nar d.***)
Specialno v Trbovljah je razmeroma zelo veliko
premoga. Tu se nahaja v obliki ogromne kadunje ali
korita, ki se pa deli v več posameznih odlomkov.
Spredaj smo omenili, da ni smeti v spodnje štajerskih
terciarnih zalivih vedno pričakovati v njih sredi premoga,
ker se je nabirala lesovina le na plitvih, pribrežnih
mestih. To ne velja za Trbovlje. V tem premogo
vniku poznamo premog tudi iz zalivove sredine ; torej
dokaz, da tu zaliv v vsej svoji širini ni bil posebno
globok.
Plastovina je različno prelomljena, v gube na
brana, ali je pa tudi porinjen drug njen del na drugega.
Zato meri normalno približno 24 m v debelost; včasih
pa tudi kar 40 in. V horizontalni smeri meri od juga
proti severu približno 3 km, od vzhoda proti zapadu
pa nekako L5 km. Vsa plastovina je razdeljena v 2
približno enaki polovici.
Trboveljski premog žgo : Južna ter c. kr. državna
železnica, dalje razna podjetja in privatniki na Šta
*) Mera je 45.116 m' veliko ozemlje.
**) Prekmera je ozemlje, ki leži nad drugimi merami, a ki
ne obsega 45.116 m'1 v po zakonu zahtevani obliki.
***) p0 podatkih „Oster. Montan. Handbuch“ 1910. Izdaja
c. k. ministrstvo za javna dela. (Manz. Dunaj 1., Kohlmarkt 20).
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jerskem, Koroškem, Kranjskem, v Istri, na Hrvaškem
v Slavoniji, na Ogrskem ter v Bosni in Hercegovini, a
tudi na Tirolskem in celo v Italiji.
è) Ojstro je geološko samostojen premogovnik
Trboveljske P. D., ki leži nekako v sredi med Trbo
vljami in Hrastnikom. Tudi tu ima plastovina
obliko kadunje, žleba ali troga, ki je približno 450 m
dolg. Severni del plastovine meri precej stalno pri
bližno 30 m v debelost; ne tako južni, čigar debelost
se vrlo menjava. Poslednji ima postransko žilo, ki je
povprek 14 m debela. Merski obseg: 6 mer in 2
prekmeri v občini Ojstro.
c) Hrastnik. Plastovina tega premogovnika je
le nadaljevanje Ojstrske; razčlenjena jev več ogromnih
leč. Vsa snov se vleče tudi tu od zapada proti
vzhodu,
Kakor smo že omenili, se menjava debelost pla
stovine med 10 in 50 /ra; mestoma je sploh nič ni.
Hrastniški premogovnik meri: 31 dvomer, 14 mer in 3
prekmere.
Glavni odjemalci Hrastniškega in Ojstrskega pre
moga so: Gradec, Zagreb, Maribor in Trst; poleg teh
pa tudi Južna železnica, Koroško, Štajersko (splošno),
Hrvatsko in Ogrsko.
d) Brezno-Huda Jama. Ta premogovnik
leži natanko zapadno od Laškega trga ter predstavlja
v vsej vrsti najvzhodnejše, doslej znano večje, premoško nahajališče. Tudi to podjetje je last T. P. D.,
kakor ima omenjena družba dandanes sploh vsa ugodna
ozemlja Laškega zaliva.
Omenili smo že, da ni plastovina tu nič več tako
debela, kakor na zapadu; vsakakor je pa kvaliteta
premoga izvrstna. Oblika plastovine je tudi tu one
kadunje; doslej delajo le v nje severnem delu; sreda
in južni del še nista dosti znana.
Približno 12 m debela premoška plast se vleče
nekako 7000 metrov daleč; širjavo pa cenijo okroglo
300 do 400 metrov.
V tem ozemlju so pričeli premog kopati že leta
1801; torej- skoro ob istem času kakor v Trbovljah.
Do leta 1857 so se posestniki, ki jih je bilo več, več
krat menjavali; tedaj si je pridobil vse H. Dräsche
pl. Wartinberg. L. 1881 je kupil podjetje E. Geipel,
od tega pa 1. 1889 T. P. D. — L. 1891 so opustili
premogovnik Brezno, 1. 1895 pa tudi onega v H udi
Jami. V Breznu so namreč ves premog do neke meje
že izkopali, v Hudi Jami je pa delala težkoče voda.
Že 1. 1892 so pa pričeli kopati nov glaven, 3000 /ra dolg
rov, ki veže sedaj Brezniško ozemlje z onim v H u d i
Jami.
Ves merski obseg sestoji iz 120 mer v občinah
Sv. Krištof, Sv. Jeder t, Marno in Velo. Na
kopani premog odvažajo tu z vozom k železnici.
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e) Razen doslej navedenih premogovnikov ste
znani še 2 sem spadajoči mesti na desnem bregu
Savinje. Eno se nahaja tik nad postajo Laški trg; tu
so izsledili 4 črevlje debelo žilo. Neki rov je pa videti
tik ob cesti: Rimske Toplice-Laško.
Med Hrastnikom in Savinjo niso našli
doslej premoga ob južnem robu tega terciarnega zaliva
še nikjer, pač pa vzhodno od Savinje; sicer je pa tudi
tu debelost žil tako mala, da so ta nahajališča docela
brezpomenbna za prakso. Doslej so znane sledeče točke
(od zapada proti vzhodu) :
/) Jugo jugo-zapadno od Sv. Lenarta, oziroma
na levem bregu Grašnice in vzhodno od vasice
P o r e b r e. Ondotna premoška žila meri baje 90 cm
v debelost.
g) Vzhodno vznožje Voluške gore; 200 metrov
južno od Gorice se nahaja v nekem jarku 15 cm
debela premogova plast. Za Vidmayerjevo hišo v Pojerjih so pa izsledili 2/., sežnja debelo plastovino
(1. 1855). — Blizo tiste hiše so našli dalje pred 30 leti
11 sežnjev pod zemljo baje L5 sežnja debelo žilo
premoga. V tem kraju so sledili premog tudi še sicer
na več mestih, ker ga pa niso izrabljali, smemo do
mnevati, da pač niso bili uspehi posebno povoljni.
A) Vzhodno jugo-vzhodno od Jurkloštraso
našli v Zaloškem jarku baje 2 po 6 cm debeli žilici
rjavega premoga; med obema se nahaja po istem viru
60 cm nerabne snovi.
/) 400 m južno od kapelice v vasici Prihova
se nahaja 4 cm debela premoška plast. Enako brez
pomembne sledove so našli tudi sicer ob robu terciera
južno od Planine.
j) Ob poti od Zagorske cerkve k cesti Pla
nina-Koz je se nahaja poleg več tenkih žilic ena
30 cm debela ; nekoliko nižje proti P i 1 j š t a j n u je videti
3 po 10 do 20 cm debele premoške žile. Blizu Lesičnega so našli tudi 2 brezpomembni žilici.
k) Med Piljštajnom in Kozji m so našli na
treh različnih mestih po 30, 40 oziroma 50 cm debele
premoške plasti.
Z) Nahajališča vzhodno od ceste od Kozjega
proti Podčetrtku: 1. pri Ključicah so merile 3
žilice po 10 cm oziroma 72 črevlja, oziroma 15 cm-,
domačini vedo baje še za druga nahajališča, kjer pa
debelost premoga tudi ne presega R., črevlja. — 2.
V ozemlju Kozje-Vrenska gorica-Ples (ob
hrvatski meji) so našli premog na več mestih, a vedno
le tanke plasti, kojih ni bilo mogoče izkoriščati; največ
jih je bilo nekaj centimetrov debelih in le ena 07 m.
Cist pa tudi ta premog ni bil.
m) Vsa doslej navedena nahajališča so označena
že v geološki mapi. V nastopnem naj omenim 2 na
hajališči, ki jih tudi najnovejša mapa še ne ovaja. Obe
mesti nahajamo jugo-vzhodno od Kozjega in skoro
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severno od Podsrede. Na teh krajih je debelost pre
moških vrst ob južnem robu Laškega zaliva
(vzhodno od Savinje) vsekakor največja, kajti tu je
znana ena 1 m in dve sosednji po 0'5 do 1 m debele
plasti rjavega premoga. Žalibog je obseg teh tvorb
tako omejen, da bi se komaj razvilo kako podjetje.
ti) Vzhodnja okolica Laškega trga; v tej so
izsledili premoške žile nekako ob južnem vznožju
(debelost baje priznano neznatna) in južno pri vasici
Šikovec; domnevati se sme, da ni bila tudi tu de
belost posebna, če prav so našli premog po ustnem
sporočilu na 2 (sosednjih) mestih.
o) Vzhodno od Slaten je nekaj premoških žilic
v potoku.
p) Ob cesti od Sv. J ur j a ob J. Ž. k Sv. Ru
pertu se nahajajo (vzhodno) pri gostilni Sabotier
(ali Laboher?), torej severno od Sv. Jakoba, 3 pre
moške žile; te merijo v debelost po 10—20 cm. Da
se ne izplača tako snov kopati, je po vsem doslej na
vedenem samo po sebi jasno. — S to točko zaključujemo
ona nahajališča premoga, ki se nahajajo ob robu
Laškega zaliva; obenem stem je pa zaključena
sploh vsa vrsta doslej znanih oligocenskih premogov,
katerim pripadajo torej najznamenitejša Spodnje
Štajerska, kakor so Trbovlje, Ojstro in
Hrastnik.
Iz vseh sub a) do /?) navedenih številk sledi
nedvomno, kar smo sicer omenili že ponovno, da
se manjša debelost premogovih plasti bolj in bolj, čim
dalje gremo proti vzhodu (proti hrvatski meji). Ako
je ta količina že ob robu tako majhna, da se ni iz
plačalo doslej še nikjer vzhodno od Savinje dobi
vati oligocenski premog, tedaj pa smemo iz preje na
vedenega in iz teh številk dalje sklepati, da je še bolj
brezuspešno iskati rabnih oligocenski h premogov
v sredini tega zaliva. S tem seveda ne mislim reči,
da je absolutno izključeni vsak uspeh ob robu. Me
stoma je morda še kje kaj rabljive snovi v zadostni
množini, a doslej je pač še ne poznamo; le posebno
veliko je najbrže ne bo nikjer.
V sledečem naj podam vrsto doslej znanih na
hajališč in najvažnajše številke zadevno miocenskih pre
mogov Laškega zaliva. Pripomniti pahočem takoj, da se
ni izplačalo do slej še nikjer, izvzemši eno mesto, premog
v večji meri dobivati. Vkljub temu, da bi zadostovala,
kakor smo že omenili, debelost 60—100 cm, niso iz
sledili namreč doslej še nikjer tako debele plastovine
čistega premoga. Pričenši na zapadu in napreduje proti
vzhodu so doslej tušem spadajoče tvorbe te-le : 1.) Podvin
(vzhodno od Laškega); 2.) Loke in Vel. Grahovše
(vzhodno od Sv. Lenarta); 3.) Olešice; 4.) Drobni
dol (vzhodno od Grahovš). Tu imajo več premoških
žil in sicer 2 manj vredni; neka druga meri 60 cm v debe
lost, a snov je slaba; sicer pa imajo še dve sosednji
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žili, ki ste 48 oziroma 14 cm debeli. Vmes je 37 cm
debela nerabna snov. 5.) L as ti n a (južno pri Sv. Ru
pertu); 6.) Jelenc jugovzhodno od Drobnega Dola;
glej sub 4.); 7.) Večno Brdo jugovzhodno od Je
lenca); 8.) Suho (sev. vzhodno od Večnega Brda);
tu so našli tri žile. Debele so bile 8 cm in dve po
en čevelj. 9.) Pri gostilni Jezerce (ob cesti ki pelje
od Sv. Jurija ob J. Ž. v Planino), oziroma pri Vel a j u
(vzhodno od imenovane gostilne) je znanih več naha
jališč rjavega premoga; nekako 400 m severno od
Jezerca je merila neka žila baje 0'95 do P6 m, kar
pa je zelo dvomljivo. Na drugem mestu so imeli
opraviti istotam z 20 cm debelim bituminoznim skrilav
cem, ki je ovajal par tankih premoških žilic. 10.) Pri
Sv. Urbanu in Rakitovcu (jugovzhodno od Sv.
Jurja ob J. Ž.) je več brezpomembnih nahajališč; 11.)
Med Drenovcem in Oslešičem (južno oziroma
vzhodno jugo vzhodno odŽusema)so našli več žilic, ki so
pa merile le po 2—3 oziroma 10—15 cm. Najdebelejša
žila (10—15cffz) je bila zelo slab premog. 12.)Babna
gora-Babna reka in severno od Babje gore; pre
mog ni bil docela čist, debelost je pa merila 20-40 cm. 13.)
Pri K1 a k a h (severno vzhodno od Pilštajna) je merila neka
žila baje 1 čevelj; 14.) pri Tinskem pa celo baje
1 m. 15.) V Roginski gorici (severno od Podče
trtka ob hrv. meji so izsledili (sicer po uradnih do
kazilih) 1. 1858 4 čevlje debelo plast premoga, a čudno
je, da se delo že 1. 1859 ni več izplačalo kakor po
ročajo drugi in sicer tudi zanesljivi viri. 16.) Pri Sv.
Emi (sev. od Podčetrtka) so našli najvzhodnejšo sem
spadajočo, premoško žilo.
Pliocenski premog so izsledili doslej pri Sv. Pe
tru blizu hrvatske meje vzhodno sev. vzhodno od
Podsrede.
Izključljivo rudosledno prvico ima v Laškem Za
livu več posameznikov in razne družbe; prostega
ozemlja ni menda sploh nič.
(Dalje prihodnjič.)

Država in njeni upniki.
Piše J. Skalar.
(Dalje.)

f) Dospelost obligacijske glavnice.
Zadolžnice avstrijskega fundiranega državnega
dolga, pri katerih se mora glavnica vrniti, nosijo de
loma obresti, n. pr. premijsko posojilo iz 1. 1864., de
loma ne, n. pr. srečke iz 1. 1854. in I860., ter zadolž
nice železniškega državnega dolga.
Dospelost kapitala teh zadolžnic pa je odvisna
od žrebanja, t. j. od dogodka, ki mora enkrat priti
četudi še le po preteku mnogih let. Seveda, kdaj se
izvrši ta dogodek, ni znano.
Ako je zadolžnica izžrebana, dobimo zanjo mnogo
krat večji znesek kot se glasi nominalna vrednost iste.
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V tem slučaju govorimo o izžrebanju dobička.
Taka žrebanja imamo pri srečkah, pri katerih nam je
tako dospetek, kakor tudi znesek izžrebane zadolžnice
do izžrebanja neznan.
Nasprotno temu je amortizacijsko žrebanje,
kjer vemo že naprej, kateri znesek bomo dobili za iz
žrebano zadolžnico; seveda kdaj bo zadolžnica izžre
bana, tudi tukaj ne vemo. Tako žrebanje imamo pri
železniških državnih zadolžnicah.
Pri onih zadolžnicah, ki nosijo obresti, ugasne
v momentu izržebanja nadaljno obrestovanje. Ako se
tedaj realizirajo izžrebane zadolžnice, morajo imeti vse
kupone, ki še niso dospeli. V slučaju, da manjka ta
ali oni kupon, se njegova vrednost odtegne od izžre
banega zneska.
Pri nekaterih zadolžnicah, n. pr. pri srečkah iz
1. 1860. se vrši žrebanje serij in žrebanje dobitv. številk
posebej. V tem slučaju ugasne obrestovanje z onim
dnem, ko se je izžrebal dobitek.
g) Žrebalne liste.
O vsakem žrebanju avstrijskih državnih zadolžnic,
ki se vrši pri c. kr. ravnateljstvu za državni dolg na
Dunaju ozir. pri c. kr. blagajni za državni dolg, se izda
uradna žrebalna lista, ki obsega vse važne podatke
izžrebanih zadolžnic (število, znesek in dospetek ka
pitala). Žrebalna lista se razglaša v dunajskem uradnem
listu „Wiener Zeitung“ in se tudi lahko naroča v pi
sarni c. kr. dvorne in državne tiskarne na Dunaju.
h) Zastaranje pravice do izplačila glavnice.
Že dekret dvorne pisarne z dne 25. marca 1812,
določa, da zastarajo imenovane pravice po preteku 30 let,
odkar zapade glavnica. Merodajen za te pravice je
predvsem državljanski zakonik, ki ima v § 1478.
določilo, da nastane zastaranje, ako se kdo ne poslu
žuje pravice, katere bi se lahko posluževal, v 30. letih.
Odložilno moč pa ima zastaranje v naslednjih
slučajih :
1. Ako dotičnik nima dovolj duševnih zmožnosti,
varovati svoje pravice, (če je n. pr. slaboumen) in če
se mu še ni postavil poseben varuh. Zastaranje gre
sicer svojo pot, ne sme pa nikdar prej končati, predno
nista pretekli dve leti, odkar so se odstranile pravkar
omenjene težkoče § 1494 s. d. z.).
2. Odsotnost v normalnih ali vojskinih časih, ali
v času, ko se pravosodje ne izvršuje, n. pr. za časa
kuge ali vojske. Iz navedenih vzrokov se tudi ne
more začeti zastaranje, kaj še le dokončati. (§ 1496
s. d. z.).
Prekine se pa lahko zastaranje pravice do
glavnice po § 1497 s. d. z., ako se vloži tožba, dalje
ako zahteva varovanje svojih pravic od uprave dr
žavnega dolga oni, ki misli, da ima pravico do te
glavnice.
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i) Izguba zadolžnice in kuponov,
invigilaci] a.

<

V začetku tega članka sem že omenil, da se iz
plačujejo zneski za kupone in glavnica onemu, ki jih
prezentira v plačilo. To leži že v značaju zadolžnicprenositeljic. Uprava državnega dolga ne sme tedaj
ugoditi zahtevi posestnikov teh zadolžnic, če so jih
izgubili, ali pa če so jim bile ukradene, da naj od
kloni izplačilo ; zakaj oni, ki kupon ali zadolžnico
prinese,' se smatra tudi za lastnika. Razentega bi bila
ugoditev te želje združena z velikanskimi manipula
cijskimi težkočami. Da pa omogoči oškodovancem priti
na ta ali oni način do odškodnine, oziroma dobiti
krivca, upeljala je uprava institucijo policijskega nad
zorovalnega seznamka t. zv. i n vi gii a ci j o. Ta ob
stoji v naslednjem: Kdor je izgubil državne vredno
stne papirje ali dele istih (kupon, talon), mora napraviti
vlogo na upravo c. kr. državnega dolga na Dunaju, v
kateri naj natanko označi izgubljene ali ukradene vred
nostne papirje, kdaj jih je izgubil ozir. kdaj so mu bili
ukradeni in kje po njegovem mnenju. Ravnateljstvo bo
potem odredilo v tozadevnih knjigah primerno za
znambo, na podlagi katere so potem, ko se izgubljeni
efekti realizujejo, obvesti c. kr. policijsko ravnateljstvo
na Dunaju, o vseh za nadaljno poizvedbo potrebnih
podatkih t. j. kdo (katera banka) je predložila efekte v
realiziranje in sploh vse, kar se da posneti iz uročenih
listin. Seveda je računiti uspeh invigilacije le v prav
izrednih slučajih.

j) Amortizacija zadolžnic-prenosteljic
in kuponov.

,

Ako so se zadolžnice-prenositeljice in kuponi iz
gubili, lahko posestnik teh, prosi pri sodnem dvoru
I. instance, ki se nahaja tam, kjer se vodijo dotične
kreditne knjige, za amortizacijo. (Postava z dne
1. avgusta 1895, drž. zak. št. 111.)
Sodni dvor (deželno sodišče za civilno pravne
zadeve na Dunaju) vpraša na podlagi omenjene prošnje
ravnateljstvo c. kr. državnega dolga, če dotične obli
gacije ali kuponi, ali pa oboje skupaj res še niso re
alizirani, kar razvidi ravnateljstvo iz kreditnih knjig
oziroma dnevnikov pri strokovnem računskem oddelku I
finančnega ministerstva. Še le potem, ko je ravnatelj
stvo naznanilo, da se teh efektov še ni realiziralo, do
voli sodišče začetek amortizacije z razglasom, ki se
nabije na uradni deski sodnijskega poslopja in razglasi
trikrat v uradnem delu „Wiener Zeitung“.
V tem slučaju se navedejo vsi važni znaki, ime
onega, ki prosi za amortizacijo in se poživljajo oni,
ki imajo zanimanje za to zadevo, da se bodo ozna
čene vrednosti po preteku natančno označene dobe
izrekle za pravomočno amortizirane, ako se
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v tem času ne oglasi nihče, ki more dokazati svoje
pravice do zadolžnice, ali pa če se med tem zadolž
nica zaradi novih kuponskih pol, izmenjavi i. t. d. ne
prezentira pri c. kr. blagajni za državni dolg.
Amortizacijska doba pri zadolžnicah - prenositeljicah je naslednja :
1. pri vseh tuzemskih državnih papirjih, ki se
glase na prenositelja in na katerih je označen določen
plačilni rok, in za kupone teh zadolžnic: eno leto,
šest tednov in tri dni od onega dne, ko je zadolžnica,
srečka ali kupon dejansko zapadel v plačilo, ali če se
je prosilo za amortizacijo po tem dospetku, od dne
izdaje zgoraj omenjenega razglasa.
2. pri onih zadolžnicah-prenositeljicah, ki nimajo
nobenega dolžnega roka za izplačilo, ali pa če se je
ta rok podaljšal na nedoločen čas: tri leta od onega
dne, ko zapade zadnji z obligacijo izdanih kuponov
(ko bi se morale tedaj izdati nove kuponske pole), ali
če se je prosilo za amortizacijo po tem dospetku, tri
leta od izdaje zgornjega razglasa.
Po preteku razglasilne dobe mora oni, ki je prosil
za amortizacijo, prositi pri c. kr. deželni sodniji na Du
naju za pravo amortizacijo, kateri mora priložiti uradno
izpolnjeno tiskovino, ki dokazuje, da medtem pri sod
niji nihče ni naznanil svojih pravic do označenih vred
nosti. Sodišče vpraša zopet ravnateljstvo za c. kr. dr
žavni dolg, če dotične obligacije ali kuponi medtem
niso bili prezentirani v izmenjavo ali plačilo. Ako se
to vprašanje zanika, izreče deželno sodišče iste za re
snično amortizirane.
Proti izročitvi amortizacijskih listin, t. j. razglasa
deželnega sodišča o uvedeni amortizaciji in o pravi
amortizaciji dobi oni, ki je prosil za amortizacijo od
uprave c. kr. državnega dolga za zapadle kupone ali
(pri srečkah) za zapadlo glavnico ali večji dobiček
pristoječi mu denarni znesek, za zadolžnice, pri ka
terih se glavnica ne vrne (rentah), pa ravnotako novo
zadolžnico z istimi znaki kot izgubljena.
Pri tej priliki naj omenim, da se jako veliko za
padlih zneskov ne dvigne, kar kažejo vsako leto iz
dane liste zaostankov. Med temi so nekateri glavni
dobitki, tedaj prav lepe vsote. Da pa se prepreči eventuelno oškodovanje države, mora oni, ki prosi za
amortizacijo, natanko popisati ves položaj, kako je
zadolžnico (srečko)’ izgubil. Če živi dotičnik v ino
zemstvu, morajo konzulati natanko poročati o njegovi
verodostojnosti i. t. d. Stvar tedaj ni lahka.
(Dalje prih.)
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Odlomki iz slovenske trgovske
korespondence.
Spisal Fr. Zelenik.
(Dalje.)

zategadelj smo ustanovili tako podjetje s sedežem
v Ljubljani pod tvrdko:
TRGOVSKO-OBRTNA BANKA V LJUBLJANI,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom.

Ustanovitev trgovine na debelo.

Trst, oktobra 1910.
P. n.
Usojamo se Vas obvestiti, da smo ustanovili
z današnjim dnem protokolirano tvrdko
JADRANSKO TRGOVSKO DRUŠTVO,
družba z o. j.,
ki se bo pečala z blagovno trgovino na debelo,
kakor tudi izvrševala agenturne in komisijske posle.
Trgovino bodeta vodila dva poslovodja, ki
podpisujeta za tvrdko kolektivno, in sicer podpi
šeta pod besedilo firme svoje ime.
Prosimo Vas, da podpirate to novo podjetje
in vas zagotavljamo, da se bode vsako naročilo
izvršilo točno in vestno.

Narodni pozdrav
Jadransko trgovsko društvo d. z o. j.
Poslovodja Viktor Verner podpisuje: Viktor Verner.
Poslovodja Franc Zelenik podpisuje: Franc Zelenik.
Ustanovitev agenturnega in komisijskega podjetja.

P. t.
Z današnjim dnem sem otvoril trgovsko
podjetje, katero bodem vodil pod protokolirano
tvrdko :
FRAN ŽELEZNIK
ägenturno, komisijsko in spedicijsko podjetje

ter si štejem v čast, Vas o tem obvestiti in se
priporočam Vaši naklonjenosti.
Temeljito poznavanje naših trgovskih razmer,
mnogostranske izkušnje, pridobljene tekom več
letnega delovanja v trgovini, kakor tudi zadostna
denarna sredstva mi omogočujejo izvršiti vsako
naročilo natančno in brzo.
Bodite prepričani, da se bom vedno potrudil,
pridobiti si z vestnim poslovanjem zaupanje trgov
skih prijateljev in Vas prosim, da vzamete moj
podpis na znanje.
Z odličnim spoštovanjem

Franc Železnik.
Ustanovitev zadružnega podjetja.

Ljubljana, novembra 1910.
P. n.
Vedno naraščajoča slovenska trgovina je jako
pogrešala denarno podjetje, ki bi delovalo v in
teresu trgovstva, podpiralo trgovino in obrt.
Trgovci smo rabili svojo bančno poslovalnico in

Zadruga bo opravljala vse posle, ki spadajo
v bančno stroko, kakor eskomptiranje menic, deviz
in računov, nakupovanje in prodajo vrednostnih
papirjev in inozemskega denarja vsake vrste itd.
Posebno pa ima zadruga namen, da svojim
članom daje posojila in preskrbuje kredit po
kolikor mogoče nizki ceni;
da sprejema denar na hranilne knjižnice in
tekoči račun proti obrestovanju ;
da preskrbuje svojim članom sredstva v
trgovske ali obrtne namene, zlasti tudi dobavne
kavcije ;
da pomaga svojim članom pri skupnih pod
jetjih, osobito skupnem pridobivanju, odnosno pri
skupnem razpečavanju trgovskega in obrtnega
blaga;
da ustvarja za svoje člane naprave, ki po
vzdigujejo trgovsko in obrtno obratovanje, n. pr.
blagovna skladišča, prevozna podjetja i. dr. Iz
navedenega je dovolj jasno razvidno, da odgo
varja naše podjetje potrebam trgovskega stanu
in ima zategadelj gotovo lepo bodočnost. V zvezo
smo stopili z velikimi in svetovnimi bankami in
nadejamo se, da se bodete ob vsaki priliki po
služevali posredovanja zadruge, nas počastili z
obilnimi naročili ter tako podpirali naše trgovsko
denarno podjetje.
Tvrdko bodeta podpisovala dva člana na
čelstva tako, da se podpišeta pod pisano ali
tiskano zadružno tvrdko.
Z odličnim spoštovanjem
Trgovsko-obrtna banka v Ljubljani.
Okrožnica ob važnejših izpremembah v podjetju.

Z okrožnico se sporoči navadno tudi vsak važnejši
dogodek ali izprememba v podjetju, n. pr. izprememba
vzetje prokure, ustanovitev podružnice, smrt lastnika
tvrdke, ali katerega člana tvrdke i. t. d.
Take izpremembe sporočimo z okrožnico, ako
je to v korist podjetja in potrebno, da o tem zve
širji krog trgovskih prijateljev ali odjemalci podjetja.
Take objave morajo na kratko in točno obveščati
o izpremembi in imeti običajno obliko.
(Dalje prih.)

Raznoterosti.
Kam z absolventinjami trgovskih tečajev! Koncem le
tošnjega šolskega leta je prišlo iz slovenskih trgovskih tečajev v
Ljubljani 178 gojenk in sicer iz trgovskega tečaja na dekliškem
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liceju 54, iz Christofovega učnega tečaja 68 in iz Gartnerjevega
trgovskoučnega zavoda 56 gojenk. Poleg tega obstojita v Ljubljani
še dva nemška trgovska tečaja, ki ju obiskujejo tudi Slovenke in
vsa ta množina išče po večini služb v kontorjih, denarnih in za
varovalnih zavodih, odvetniških in notarskih pisarnah ter v javnih
in privatnih uradih. Ce pomislimo, da je vsako leto toliko absolventinj, se moramo vprašati, kaj bo z njimi. Večina teh ne more
dobiti služb, to je jasno, ker na Kranjskem ni preveč mest, drugod
je pa nadprodukcija ženskih moči za taka opravila prav tako velika,
ako ne večja. Tukaj bi naši slovenski trgovci lahko marsikateri
slovenski absolventinji pomagali do dobrega kruha. Neštetokrat
zlasti pa po septemberskih dogodkih smo poživljali naše trgovce,
naj s svojimi dobavitelji občujejo le slovenski. Vsa njih korespon
denca z veletržci naj bo slovenska, kajti vsak Slovenec zaničuje s
tem svoj materni jezik, ako mu ne pomaga kjerkoli more do ve
ljave in do priznanja. Koliko takih slučajev vemo, ko so veletrgo
vine nastavile slovenske korespondente in korespondentinje le, da
so ustregle slovenskim trgovcem-odjemalcem. Dobilo je veliko naših
ljudi na Dunaju in Češkem dobre službe in vemo tudi, da se do
tični trgovci niso kesali, da so vzeli slovenskega uslužbenca, ki je
priznano priden in radi znanja nemščine prav tako zmožen za
opravljanje vseh del kakor drugi. Slovenski trgovci, ki se še vedno
ne morete otresti nemške korespondence, storite zdaj to, in naše
deklice, ki težko čakajo na službe, vam bodo hvaležne. Zahtevajte
odločno, da se vse občevanje z vami vrši slovensko in videli boste,
da bo vsaka večja firma temu rada ustregla in vzela v službo slo
venščine zmožnega uslužbenca. S tem pomagate našim ljudem do
eksistence, preskrbite jim priliko, da si drugod razširijo duševno
obzorje in pridejo kot vešči izkušeni trgovci domov ali se drugod
osamosvojijo. Marsikateri Slovenki pomagate na ta način tudi do
„avbe“, ker naše punce so pridne, značajne in lepe. Ker se to
lahko stori, naj vpoštevajo slovenski trgovci te nasvete in koristili
bodo s tem ugledu slovenskega jezika, pridobili pa tudi našim
ljudem dobrega kruha. Proč s starokopitnostjo, pridobimo si spo
štovanje kot Slovenci povsod, sicer bomo do sodnjega dne odvisni
v gospodarskem oziru od Nemcev.
I/.
*
Nov obrtni red v Srbiji. Sredi julija t. 1. je stopil v Srbiji
v veljavo nov obrtni red, ki je prilagođen popolnoma modernim
zahtevam. Določb avstro-ogrsko-srbske trgovinske pogodbe glede
trgovskih potnikov v Srbiji se omenjeni red prav nič ne dotika.
Ako pa imajo inozemska podjetja na Srbskem stalne potnike in
zastopnike, se ravna ž njimi kot s trgovci in se morajo podvreči
novemu obrtnemu redu. Predvsem, t. j. predno začno izvrševati svoj
obrat, se morajo javiti pri trgovinski zbornici v Belgradu, kjer
morajo plačati primerne pristojbine, dalje se morajo protokolirati
pri trgovskem sodišču, kjer morajo zopet plačati posebne pristoj
bine. Posebne važnosti je določba, da se bo pri ponudbah za
državo in avtonomne oblasti moralo predvsem ozirati na ponudnike
iz Srbije in to tudi tedaj če so ponudbe za 5—10°/0 višje kot ino
zemskih ponudnikov.
*
Predpriprave za jesenski promet državnih železnic. Znano
je, da napravlja promet v jeseni državno-železniški upravi velike
sitnosti. Da se temu odpomore, se je vršilo v železniškem mininistrstvu pretečeni mesec posebno posvetovanje, ki so se ga ude
ležili tudi prometni uradniki. Da se doseže zadovoljiv promet, se
hoče vse tovorne vozove do skrajnosti izrabiti, dalje se namerava
pospešiti vse poslovanje, ki je s tem prometom v zvezi, posebno
se pa hoče gledati na to, da se bo skrajšal vozni čas tovornih
voz. Hitro izračunanje tovornih listov, pospeševanje skladiščnih in
poslov za nalaganje, hitro aviziranje — vse to naj služi v dosego
zgornjega cilja. Stare vozove nameravajo pravočasno popraviti in
skrbeti za zadostno zalogo potrebnega premoga. Izvršitev vseh teh

del se bo strogo nadzorovala. Seveda se tudi zahteva od strani
interesentov primerno vpoštevanje neugodnega stališča železniške
uprave v jeseni. Predvsem naj bi one surovine, ki jih že lahko
dobé poleti, naročali pravočasno ; tam, kjer se vrši nalaganje od
strani strank, naj bi se ravnotako hitro vršilo, isto se zahteva pri
razkladanju. Razentega imajo ravnateljstva državnih železnic nalog,
še pred jesensko kampanjo stopiti v zvezo z interesenti, da se
omogoči redno in hitro poslovanje.
*

Avstrijska kronska renta, emisija 1911, ki jo je prevzela
koncem januarja t. 1. poštna hranilnica na Dunaju v nominelnem
znesku 118,695.600 kron, je popolnoma razprodana.
*

Nakazilni promet z bosansko-hercegovsko poštno hra
nilnico. Z bosansko-hercegovsko poštno hranilnico, ki je začela
svoje poslovanje 17. julija t. 1., se je sklenil isti dogovor glede
medsebojne zveze s poštno hranilnico na Dunaju kakor svoje dni
s poštno hranilnico v Budimpešti. Od svojega čekovnega računa
pri naši poštni hranilnici se lahko odkažejo zneski na čekovni
račun poštne hranilnice v Sarajevu in narobe.
*

Poset angleških trgovcev na Dunaju. V našem listu smo
že večkrat opozorili na potovanja raznih trgovskih korporacij in
trgovcev v inozemstvo. Pretečeni mesec so došli na Dunaj trgovci
iz Bostona in dunajska trgovska zbornica, trgovinsko ministrstvo,
razna trgovska društva so tako kot pri drugih enakih prilikah med
seboj kar tekmovali, kako izkazati gostom večjo čast in udobnost.
Priznavajoč važnost in praktični pomen teh potovanj, izražamo
željo, da bi temu vzgledu sledilo tudi naše trgovstvo. Pot — na
Balkan, če ne drugam, nam je odprta.
*

Dovoljenje za nočno delo žensk pri gotovih vrstah
industrialnih podjetij. Postava z dne 21. februarja t. 1. glede pre
povedi ženskega nočnega dela bo stopila v veljavo 21. t. m. V
§ 4. te postave se pooblašča vlada, imenovati ona industrialna
podjetja, pri katerih je pri obdelovanju sirovin ali snovi, ki se hitro
pokvarijo, nočno delo neobhodno potrebno in kjer se napravi lahko
izjema zgornje prepovedi ter določbe, da se mora nuditi prilika
enajsturnega nepretrganega počitka. V zmislu zgornjega § in določb
§ 96 b obrtnega reda je ministrstvo izreklo, da smejo ženske de
lati po noči tudi v mlekarnah in podjetjih za izdelovanje jedilnih
konzerv, to pa le, če je v podjetju zaposlenih najmanj 10 oseb ali
pa se vrši obrat tvorniško. Ta določba je stopila v veljavo že s
1. avgustom. Z istim dnem je izgubila veljavo postava z dne
27. maja 1885 in ona z dne 12. februarija 1906. Glede cukrarn velja
izjema do 1. 1914.
*
Ponovno opozarjamo slovenske trgovce na Kolinsko kavno
primes. V njih lastnem interesu je, da jo svojim odjemalcem pri
poročajo in tako skrbe za čim največjo razširjavo tega izbornega
blaga, kajti Kolinska tovarna v Ljubljani, ki ta kavni pridatek iz
deluje, je delniško podjetje združenega našega trgovstva. Vsem
slovenskim trgovcem mora biti pri srcu procvit tega domačega za
voda. Slovenski trgovci za Kolinsko kavno primes lahko dosti
store, kajti njih beseda ima pri odjemalcih mnogo vpliva, ki je
pogosto naravnost odločilnega pomena. Odjemalci trgovstvu zaupajo
in radi poslušajo njegov nasvet. Torej, slovenski trgovci, priporo
čajte svojim odjemalcem Kolinsko kavno primes ! Svoji k svojim !
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Statistika.
Avstrijski dolgovi koncem 1.1910.:
1. Splošni državni dolg:
.... 5.199,884.244 K 27 v
2. Dolg v državnem zboru zastopanih
kraljestev in kronovin . . . 6.911,565.708 „ 63 ,
Skupaj . . . 12.111,449.052 K 90 v
od katerega zneska moramo plačevati na obrestih 477,844.862 K
64 vin.

Promet rjavega premoga na Češkem 1. 1910. V primeri
z 1. 1909., ko se je produciralo rjavega premoga na Češkem
2L55 milijonov ton, je znašala ta produkcija leta 1910. le 20'8
milijonov ton, ali za 3'51°/„ manj. Za to delo se je rabilo
35.545 delavcev. V denarju reprezentira ta premog 10173 mili
jonov kron. Tudi glede oddaje premoga na češko-zahodne želez
nice se lahko konstatira nazadovanje, in sicer se je oddalo za
783.531 ton = 4’47o manj kot 1. 1909. Z ozirom na promet na
Labi se je nalagalo za 103.448 ton = 5’6 70 manj, razentega se
je izvozilo na Nemško za 515.410 ton = 6'3n/0 manj rjavega
premoga.
Promet na avstrijskih državnih železnicah v 1. poli. 1911.
Prevozilo se je oseb......................................
56,666.300
tovorov za
.....................................................
37,077.100 ton
Dohodki za osebe in prtljago........................
80,812.400 kron
„
,, tovore..............................................
247,544.700
Skupaj: 1. 1911......................................................
328,356.100
„ 1910................................ ■ . . .
311,186.154
torej več za..................................................... -j- 17,169.946 kron.

Avstro-ogrska izvozna trgovina v 1. polletju 1. 1911. V
tej dobi se je uvozilo blaga za 1.533’8 milij. kron (+ 96'3 mil.
kron več kot v isti dobi lanskega leta), izvozilo pa se je za 1.135'1
(-j- 4'—) milijonov kron. Trgovska bilanca v prvem polletju 1911.
konča tedaj s pasivom 398'9 kron (+ 92'2). Vpeljalo pa se je ži
vine za 177 (+ 12-3), svežega mesa za 2 9 (+ 2'9), svinjske masti
za 4’4 (+ 4'2), kož za 53 7 (-(- 127), jajc za 40'3 (-f-47), semen
za 62’9 (-j- 9'—), južnega sadja za 23’3 (-)- 1'2), riža za 17’6
(-j- 17). Kolonialnega blaga za 43 (-)- 7'—) milijonov kron. Pri
drugih vrstah se je uvoz zopet zmanjšal n. pr. pri žitu za 37’4
(— 26'6), tabaku za 197 (— 4'2) mil. kron V tekstilni industriji se
je uvozilo bombaža za 185 (+ 16’8) mil. kron. Tudi premoga se
je več uvozilo 76'3 (-)- 6 7) mil. kron. Pri izvozu vidimo predvsem
nazadovanje pri klani živini 287 (— 26'5), žitu 7 (— 6'5), kožah
36'4 (— 53), volni 9 (— 0’5), oblekah 443 ( - 0.3), papirju 11'9
(— 0’5), usnjatih izdelkov 20 (— P8), kovinskih izdelkov 27 9 (—P3),
(— L3), mil. kron. Izvozilo pa se je več jajc za 65 6 (+ 6 6), lesa
za 427 (+ 3’6), svilnatih izdelkov za 19'3 (-)- 2 8), bombaževine
za 3P4 (+ 67), železnine za 19'2 (+ 5'57, pijače za 15 (+ 3'—)
mil. kron.

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Opomin. One cenjene gg. člane, ki
udnine za prvo polovico letošnjega leta
nali, vljudno prosimo, da nam isto takoj
ker društvo za razna plačila tudi nujno
trebuje.

še do sedaj
niso porav
dopošljejo,
denar po

Slovensko trgovsko in obrtno društvo
v Mariboru.
Posredovalnica. Naše društvo posreduje pri na
stavljanju trgovskih in obrtnih učencev. Starši, ki želijo
dati svoje sinove učit, kakor tudi trgovci in obrtniki,
ki rabijo učence, naj se obrnejo na zgoraj imenovano
društvo. Pismenim vprašanjem je priložiti znamko za
odgovor. Išče se: 1 pomočnik mešane stroke za Rad
gono. 2 pomočnika špecerijske stroke za Maribor (pri
enem se reflektira na starejšo moč). 3 učenci Špece
rijske stroke za Maribor. 1 učenec manufakturne stroke
za Maribor. 3 učenci mešane stroke za Kranjsko (Kranj).
1 učenec mešane stroke za Koroško (Sinčavas). Ponudbe
naj se pošljejo na društvo.
*

Trgovski sestanek. Dne 27. avgusta (nedelja) se
vrši v Radgoni sestanek tamkajšnjih slovenskih trgov
cev in obrtnikov v svrho ustanovitve „trgovskega kluba“.
Člane našega društva prosimo, da se tega sestanka
kolikor mogoče obilno udeležijo.

Društvene vesti.
Umrl je 18. pret. mes. dolgoletni član našega društva go
spod Milan Železnikar. Umrlemu bodi zemljica lahka in ohra
njen prijazen spomin.
Sjl
Ugodna prilika za etabliranje. V večjem mestu na Kranj
skem se odda lokal za trgovino z opravo vred. Prostor bi bil jako
pripraven za trgovino z manufakturo ali železnino. Natančnejšapojasnila daje naše društvo.
*
V odborovi seji dne 18. pret. mes. se je sklenilo, da se
prebitek zadnje veselice, ki znaša lepo vsoto, odkaže podpornemu
zakladu.
*
Trgovski koledar za leto 1912. Kakor vsako leto bo izdalo
naše društvo tudi za prihodnje leto svoj koledar, katerega bomo
letos znatno preuredili in izpopolnili, tako da bo vreden sovrstnik
doslej izdanih Trgovskih koledarjev. Koledar izide v kratkem in
se že sedaj sprejemajo naročila.
*
Trčkove razglednice, katere je izdalo in založilo naše
društvo, so že izšle ter se naročajo pri našem društvu komad
à 10 h.

Čeke so poslali gg.: Ivan Bonač, Ljubljana; Fran Berjak, Kranj; Ivan Kostevc, Ljubljana; Leopold Lavš, Tržič;
Fran Logar, Vrhnika, Hvala!
*
Slovensko trgovsko društvo „Merkur“ v Ljubljani. —
Sprejme se : 2 knjigovodja, 2 korespondenta, 3 kontoristi, 2 po
slovodja, 3 potniki, 12 pomočnikov mešane stroke, 1 pomočnik
železninske stroke, 6 pomočnikov špecerijske stroke, 1 kontoristinja,
1 blagajničarka, 4 prodajalke, 6 učencev, 2 učenki. Službe išče :
3 knjigovodje, 2 korespondenta, 3 kontoristi, 6 poslovodij, 3 pot
niki, 5 skladiščnikov, 21 pomočnikov mešane stroke, 8 pomočnikov
železninske stroke, 15 pomočnikov manufakturne stroke, 17 pomoč
nikov špecerijske stroke, 6 pomočnikov modne in galanterijske
stroke, 15 kontoristinj, 17 blagajničark, 14 prodajalk, 6 učencev.
4 učenke.

TRGOVSKI ©. VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega društva

v Celju“ in „Slov. trgovskega in
Letnik VIII.

obrtnega društva v Mariboru“.

V Ljubljani, dne 15. septembra 1911.

Promet na Volgi.
Spisal dr. Rud. Marn.

V šoli smo se učili, da je Volga največja in najdaljša
reka v Evropi. Gledali smo njen tek na zemljevidu,
kako izvira nad Moskvo, teče v ovinkih najprej proti
severu, napravi pri Ribinsku velik ovinek in zavije
svoj tek kot velika široka reka proti jugovzhodu. Čital
sem pozneje, da je Volga plovna, da se vrši na nji
velik promet z največjimi parniki in da tvori takorekoč
trgovsko cesto med južnovzhodno in severno Rusijo.
Nisem si pa predstavljal, da je Volga tolike važnosti
za svetovni trgovski promet kakor sem se potem osebno
prepričal.
Volga veže Astrahan s Peterburgom,
jug s severom 1 Vse rodovitne dežele torej ob Kaspiškem morju in blizu njega: Kavkaz, Perzija, Mala
Azija, Turkestan nalagajo blago in pridelke na ladje
ob Kaspiškem morju in to blago se v Finskem zalivu
ob iztoku Neve prelaga na pomorske parnike in izkr
cava v pristaniščih Vzhodnega, Severnega in Atlant
skega morja. Ladje nalagajo ob Kaspiškem morju in
potem ves čas po Volgi do Ribinska. Od tu naprej
zavijejo v Volgin pritok Šeksno in po njej ter dveh
drugih rekah prihajajo do Ladoškega jezera in po
Nevi v Peterburg oziroma Finski zaliv.

V Peterburgu prehaja Neva v morje in tu je jako
ugoden zaliv, ki ga ščiti trdnjava Kronštadt z veli
kanskimi trdnjavskimi topovi. V Peterburgu sem si
ogledal pristanišče, ki je jako obsežno in proti viharjem
zavarovano. Nebroj velikanskih parnikov iz vseh delov
sveta izlaga in nalaga blago. Iz barž, to so tovorne
ladje z Volge, kakor tudi iz velikanskih skladišč ob
pomolih dvigajo avtomatični in električni žerjavi blago
na parnike. S pristaniškim parnikom sem se vozil po,
celem pristanišču in po Nevi. Tu so tudi ladjedel
nice vojnih ladij in ogledal sem si prva dva ruska
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drednuta „Sebastopol“ in „Poltava“, ki ^sta bila že
dograjena, a še ne armirana.
Peterburg je krasno moderno mesto z lepšimi
hišami kakor jih ima Dunaj. Da ne bi bilo toliko
lepih pravoslavnih cerkev navadno s pozlačenimi kupo
lami, ki dajejo mestu poseben značaj, bi se v ničemer
drugem ne razlikovalo od drugih velikih mest. Trgo
vina je najbolj razvita in izložbe so naravnost krasne,
zlasti ob Nevskem prospektu, t. j. široka kot ravnilo
ravna jako dolga ulica. Ob Nevskem je tudi „Trgovski
dom“, t. j. obsežno enonadstropno ovalno poslopje, v
katerem so okrog in okrog nastanjene najrazličnejše
trgovine. Z Ivanom Fomičem sva rabila celo uro, da
sva obšla poslopje ogledujoč si izložbe. Hodi se pod
arkadami torej po pokritem prostoru, kar je jako
ugodno ob slabem vremenu. Istotako je v prvem nad
stropju, kjer so pa po večini skladišča.
Rusija mora imeti, kolikor sem se na lastne oči
mogel prepričati, lepo industrijo, kajti že po ruskem
Poljskem sem videl prav na gosto tovarne, še več jih
je pa okrog Peterburga. Da bi natančneje mogel stu
dirati ruske industrijske razmere, nisem utegnil in se
sploh v svojem spisu dotikam le stvari, ki sem jih
sam doznal.
Iz Peterburga me je gnalo na Volgo. Vozili smo
se po železnici celo noč ter dopoldne dospeli v Ribinsk.
Volgo sem ugledal prvič še pred tem mestom, ker smo
se čez njo peljali. Bila je majhna, ne večja nego naša
Sava v njenem srednjem teku. V Ribinsku samem se
je pa pokazala kot mogočna do 800 m široka reka!
Takoj nad mestom se namreč izlivata v Volgo dve
veliki reki Šeksna in Mologa in vse tri združene vode
tvorijo začetek velike ceste v Kaspiško morje. Omeniti
moram namreč, da pričenja osebni promet na velikih
parnikih ob Ribinsku in da se vrši odtu do Peterburga
le tovorni promet.
Ribinsk je trgovsko mesto in ima kakih 40 — 50
tisoč prebivalcev. Tu se nahajajo neizmerna skladišča
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in pa blagovna borza, po večini za žito, les in druge
Praktiška geologija.
deželne pridelke. Z Ivanom Fomičem sva si ogledala
Spisal dr. K- Hinterlechner.
borzo dopoldne, ko je bilo jako živahno. Po večini
(Dalje.)
so trgovci Rusi, pa tudi precej Židov, katerih je po
Rusiji vse polno, sva videla. Ribinsk je važno trgovisče
4. Savinjski zaliv*) je ozemlje, ki sestoji v
ker se ne le začenja tukaj osebni promet, ampak tudi svojem bistvu iz treh pasov: iz južnega, srednjega in
po večini tovorni promet. Železniško zvezo ima z sevenega.
Moskvo in Peterburgom, torej z dvema glavnima
Južni pas hočemo nazivljati vrsto izoliranih,
mestoma Rusije. Vse blago, ki pride po Volgi z juga terciarnih ozemelj, ki segajo iz Štorske okolice
ali ki se hoče po Volgi poslati na jug in za katero preko Motnika in Kamnika vsaj do Begunj pri
velja hitrejše dostavljanje, se tukaj iz- in vkrcava, kajti Radovljici na Gorenjskem.
po želaznici dospe blago hitrejše nego po vodi. Torej
Severni pas se vleče od Šoštanja preko Do
je Ribinsk smatrati kot skrajno severno tržišče na Volgi, brne k južnemu pobočju Voča in dalje proti hrvat
kar je tudi, ker prihajajo itak tovorne ladje, namenjene ski meji.
v Peterburg, pri Ribinsku v Volgin pritok Šeksno.
Med južnim in severnim pasom se vleče (popol
In tu sem torej prvič uzrl matuško Volgo ter noma nepravilno omejen) v vzhodno-zapadni smeri
spoznal njen pomen za rusko trgovino. Moje presene srednji ali Savinjski pas v ožjem pomenu besede.
čenje je bilo tem večje, ker nisem še videl poprej Zlasti se severnim pasom je srednji večkrat neločljivo
tako velike reke in sredi celine sploh ne takega prometa. spojen. To velja posebno za teren vzhodno od črte:
Ob več kilometrov dolgem bregu je bilo usidranih C el j e - Voj nik - B u ko v j e; severno od Rudnice
drug poleg drugega nebroj velikih krasnih parnikov, se spajajo vsi trije pasovi sicer tudi z že vpisanim
velikanskih barž, manjših ladij in ladijc in ker ob Laškim zalivom.
bregu ni bilo dovolj prostora, še zunaj na reki ter v
L Južni pas delimo na Štajerskem v sledeča
posebnem stranskem rokavu Volge. Veliki ponosni oligocenska ozemlja: a) en del tvorb Motniške
parniki so prihajali gori po Volgi ter odhajali in ne okolice; b) O j stri š ko nahajališče (južno od Loke);
prestano so se ponavljali žvižgi parnih piščalk. Dal c) skoro južno od sv. Lovrenca; d) Zabukovce;
sem se peljati v lotoški (malem čolnu) na sredo reke /) Košnice (Košence); g) Pečovnik in h) Store.
in od tu sem imel še večji pregled velikanskega pro — O Motniški okolici spregovorimo pri kranjskih na
meta. Ves dolgi breg je bil eno samo velikansko hajališčih.
pristanišče in na reki sami so se ladje in parniki moral,
V premogovnikih Zabukovce — Liboje,
kaj oprezno ogibati, da se ni primerila kakšna nesreča Pečovnik in Štore leži na starejših tvorbah nekak
Med velikimi ladjami so švigale lotoške in se zibale konglomerat; v tem je pogosto več ali manj železne
na valovih, ki so jih povzročala vretena prihajajočih rude. Nad konglomeratom slede laporaste tvorbe, ki
parnikov. Nad bregom so se vrstila skladišča, hoteli, imajo precej apna v sebi. Nad laporji sledi potem
prodajalne in potem celo mesto z v solncu se blešče plastovina, ki meri po 2 do 5 (a včasih tudi po 10)
čimi kupolami pravoslavnih cerkev.
metrov v debelost. Nad premogom sledi zopet lapor
In potem to živo mravljišče ljudi na parnikih in in mlajše snovi.
ob bregu! Delavci krušniki (nalagalci in izlagalci na
Ta premog je oligocenske starosti, ter odgovarja
parnikih) so napol nagi vlekli na hrbtih velike bale torej časovno Trboveljskim tvorbam.
ter tekli s svojimi tovori iz parnika na suho ter zopet
Najstarejši premogovnik je Libojski fiz leta 1795);
nazaj. Drugi zopet so nalagali blago na težke vozove, ostali pa obstojajo najmanj že od leta 1860 dalje.
deloma sedeli na bregu ter použivali skromno kosilce,
II. Srednj i p as. O tem ozemlju so sodbe po
Vmes so ženske prodajale sadje, dečki klicali ter pro znavalcev zelo različne. Nekateri pričakujejo še prav
dajali najnovejše časopise, razglednice itd. Rusi so povoljnih uspehov, za bodočnost, a so tudi, ki
mirni ljudje, tihi in skromni. Le ob vodi se ožive in ne pričakujejo nikakih pozitivnih rezultatov. Razmere
in postajajo živahnejši, ker to zahteva hitrejši promet, smemo vsaj deloma primerjati onim, kakoršne smo
kupčijsko poslovanje, ki ne mara lenih, počasnih ljudi. dognali v 5. in 6. štev. tega letnika zadevno PtujLotoška me je peljala doli do koca brega. Do
*) Geološko, podrobno sliko podajajo sledeči listi avstrijske
tu sega železniška proga in se tu izkrcava blago, ki geološke mape v merilu 1 : 75.000. Imena navajamo kakor so
se po železnici odpelje, v zahodno Rusijo. Tu sem iz oficielno v rabi v c. in kr. vojaškem, geografskem zavodu na Du
stopil in našel pri skladišču svojega sorodnika, rojake naju. „Eisenkappel-Kanker“ cena K 7'50) ; „Prassberg a. d. Sann“
(K 7.—) „Pragerhof — W. Feistritz (K 4-50); „Pettau-Vinica“
Slovence.
(Konec prih.)
,(K2'50); „Cilli-Ratschach (K 450) ; Rohitsch-Drachenburg (K 4-50.)
V doglednem času pride k tem listom še list „Laibach (cena ?)
nahaja se že v tisku.
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sko-Konjiškega zaliva. Previdnost z material
nimi sredstvi je tu vsekakor najresneje priporočati. Če
se namreč nahaja oligocenski ali miocenski premog
kje v Celjsko-Braslovški ravnini, tedaj leži
skoro prav gotovo zelo globoko; zato bi bilo zlasti
treba mnogo kapitala. Ljudje z malimi sredstvi naj bi
se ne vtikali v tozadevne spekulacije. Kakor v vseh
doslej navedenih slučajih je pa terciarni rob vsaj za
devno oligocenskoga premoga poprej priporočljiv
nego sredina ravnine.
Prav splošno naj omenimo končno, da ze naha
jajo tudi še nad Mozirjem (pri Rečici, Ljubnem,
Gornjem Gradu in pri Novi Štifti) usedline one (oligocenske) starosti, ki ovajajo sicer premog na Spod
njem Štajerskem.
Pliocenske terciarne premoge (ligniti) so našli:
1.) L2 km zapadno od Sv. Pavla; 2. pri Ročiški
vasi ob Paki (debelost 0'3 m) in 3. pri Sv. Ma
tevžu (sev. od Gomilskega). Tu so našli dve žili;
ena je merila 4 palce, ena pa 2 črevlja v debelost.
Vmesna nerabna plast je bila 4 črevlje debela.
Izrečno naj pripomnim, da v srednjem pasu ni
onega premoga, ki se nahaja pri Šoštanju, v se
vernem pasu.
III. Severni pas. — Šoštanjsko ozemlje.
Znanstveno je že zdavno dokazano, da je bila severozapadna, jugovzhodnja in severna širja okolica Šo
štanja v poznoterciarnem času jezero. V tem ozi
roma ob tem se je zbiralo rastje, ki je deloma naplovIjeno; na mestu je zrastel le en del vse snovi. Ta
lignit spada med najmlajše premoge Spodnjega Štajerja.
Prvi je dal preiskati Šoštanjsko ozemlje 1. 1875.
F. Mages. V globočini 101'57 m so doznali tedaj
37’66 m debelo plastovino; pod to je ležal še nečist
lignit, ki se je menjaval večkrat z glino. Pod raznimi
glinami je sledil spodaj peščenjak. Pozneje so pre
iskali to ozemlje še na več mestih ; nekaj zadevnih
vrtov je segalo preko 300 m globoko. V enem med
temi so izsledili 79'13 m čistega in 32’04 m nečistega
lignita. Razsežnost glavne plastovine meri od jugoza
pada proti severovzhodu 35 km in od jugovzhoda
proti severozapadu 7 km.
Vse ozemlje je ’danes last Daniela pl. Lapp;
kompleks meri 43 dvomer 5 mer in 1 prekmero ter
je izvanredno suh : voda ne dela torej nikakih težkoč.
Kako malo je izpremenjeno tu lesno vlako v
premog, kaže dejstvo, da kuhajo ta lignit v ogelnicah,
katerim potem dobe 29,76% izvrstnega drvnega oglja.
Odjemalci premoga so železnice, razna indusrijska podjetja in privatniki sicer.
Severno od Velenja so dobivali premog nekaj
časa v občini Skale; dalje [(oligocenski premog) se
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verno od Dobrne*) in v občini Sv. Jodok ser.-zapadno od Dobrne. Sicer so izsledili oziroma iskali pre
mog še na tehle mestih: 1. Lipa (sev. od Vojnika);
2. Češnjice in Borovje (sev. vzh. od Vojnika);
pri Borovju so bile neke žilice 3—4 cm debele, na
drugem mestu so pa našli 3 žile 1—3 črevlje v debe
lost. 3. V občinah Tolsti Vrh**) in Pletovarje;
4. Suhi Dol; 5. Južno od postaje Zbélovo (proga
Poljčane-Konjice) in skoro tik ob Južni žel. so izsle
dili že 1. 1873 žilo, ki je merila na najdebelejšam
mestu 4 črevlje; 6. Zg. Lj u bično; 7. pri Lavnik u ,
zapadno ob cesti od Poljčan proti jugu. 8. v obči
nah Drevenik in Habernik; 9. pri Šekliču in
10. pri Sv. Florijanu. Čeprav se mora priznati, da
ni izključeno, da najdejo tu ali tam na črti Skale
(pri Velenju) — Š et ale kdaj še kaj premoga, vkljub
temu smemo že sedaj morda vsaj domnevati, da ga
tu mnogo najbrž ne bo nikoli.
*
*
•JC'
Ako zvežemo v specialni mapi občino Tratno
preko Kamenjaka, Sv. Križa in Rogatca z ob
čino Sv. Rok ob hrvaški meji, dobimo črto, ob ka
teri leži četa vrsta lokalitet, kjer izsledujejo in so tudi
že izsledili mestoma nekaj, če tudi le prav malo pre
moga. Sem spadajoči kraji so zlasti : Sv. Rok 88 cm
premoga. Klenovec na Hrvatskem; tu je sedaj malo
rudarsko podjetje; Erjavec L15 m premoga ; vzhodno
od cerkve Sv. Križa 40—50 cm premoga. Med to
cerkvijo in med cerkvijo S v. Tro j ice so izsledili 1.1853
2 črevlja oziroma 27 palcev oziroma 1/2 sežnja premoga.
Južno injugozapadnoodŠmarjajzlasti jugozapadnoso
našli na Kamenjeku 92 cm slabega premoga in
končno pri Tratni, južno od Grobelnega 2'5—4
črevlje debelo žilo.
*) F. Teller, najboljši poznavalec ondotnih razmer, pravi
o tem premogu; „In jedem Falle sind die kohlenführenden SotzkaSchichten“ — Soteska=Socka vzhodno od Dobrne in sev. sev.
zap. od Vojnika — „dieses Gebietes als eine Uferbildung zu
bezeichnen. Die an den Rändern des Beckens erschürften Kohlen
vorkommnisse dürfen in Folge dessen nicht als das Ausgehende
einer in der Tiefe des Beckens in grösserer Mächtigkeit lagernden
Flötzmasse betrachtet werden ; sie sind auf den Rand des Beckens
beschränkt und bilden hier bald mehr bald weniger mächtige,
unregelmässig gestaltete Massen, welche gegen das Innere der Mulde
hin in derselben Weise lenticular —■ lečam podobno — „aus
keilen, wie in der Richtung ihres Streichens dem Beckenrande
entlang. Den f lötzf ü h renden Uferbildungen entspre
chen in der Tiefe des Beckens unproduktive Sedi
mente. Alle auf die Erschliessungder Muldentiefe
abzielenden Bergbauversuche sind hier meiner
Überzeugung nach völlig aussichtslos.“ Navedeno
velja naj za razmere od Klanca oziroma njega zapadne okolice
preko gradu Gutene gg, Čreškove do Soteske in za ozemlje
južno od te črte. Svoj čas je izsledil erar mestoma po • palec
do .*/, črevlja debele premoške plasti. — Primerjaj tudi razmere
v Ptujsko-Konjiškem zalivu! **) Pod nebom 5—7 črevljev debela plastovina je merila v
13992 sežnjev dolgem rovu baje 2—4 črevlje.
9*
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5. Ptujsko-Konjiški zaliv smo nazvali že
v peti številki ’ tega letnika terciarno ozemlje ob vzhod
njem, južnem in jugozapadnem vznožju P oh or j a ter
nekako severno od črte : Slovenji Gradec — Raz
bor (severno od Šoštanja) — Konjiška Gora —
Voč — Hrvatska meja južno od občine Šetale.
Proti vzhodu se razširja tudi ta zaliv bolj in bolj ter
prekorači, kakor vsi doslej navedeni, vzhodnjo, poli
tično mejo Štajerske. V smeri od Ptuja proti Ormožu
in Ljutomeru prehaja neposredno v odprto morje.
Južna železnica vstopi v Ptujsko-Konjiški zaliv
že jugozapadno od Poljčan; tu je v zvezi s Savinj
skim; kje ga zapušča, je težje določiti, ker teče od
ondod pa do severne Graške okolice ves čas v ter
ciarnem ozemlju. Ptujsko p o 1 j e je bilo torej tudi proti
severu nekdaj v zvezi z odprtim morjem. — Nasprotno
je ta zaliv v zapadni smeri precej ozek na Štajer
skem. Vzhodno od Vitanja ne meri niti en cel kilomeer v širjavo, a se razširi zopet nekoliko v Slove
njegraški kotlini. Zapadno od Slovenjega
Grla d ca prekorači zopet — komaj 1 km širok — enako
kakor vsi doslej navedeni zapadno Štajersko mejo,
ter se vleče kot Celovška kotlina še na Koroško.
Njega ondotno naravno nadaljevanje se nahaja razen
v Podravju, v Labodski dolini, ob Krki,
Glini in ob Žili. V principu sem spadajoče tvorbe
se nahajajo v Podravju celo (skoro) tik Tirolske
meje. Podobno kakor na Ptujskem polju pokri
vajo tudi na Koroškem na mnogih krajih terciarne
mlajše tvorbe.
Pod oligocenskim premogom so izsledili severnozapadno od Konjic premog kredne dobe. Ker nima
nobenega večjega, praktičnega pomena, naj tozadevno
rečeno sploh zadostuje.
Zadevno terciarnih premogov smo nekaj že omenil
prilično splošne razlage razmer terciarne dobe. Tam smo
navedli, da se nahajajo tudi v Ptujsko-konjiškem
zalivu pod mlajšimi tvorbami, ki nas prilično le zelo
ovirajo, po vrsti od spodaj proti vrhu oligocen, mio
cen in pliocen. Kakor sicer pri primerno normalnih
razmerah, tako nastopa tudi tu oligocen bolj ob robu
zaliva. Kjer ga ni videti, kakor na pr. ob vsem vzhod
nem in deloma ob južnem vznožju Pohorja, ni smeti
trditi brez dokazov, da ga ondod sploh ni. Morda ga
pregrinja pliocen kakor kaka preproga. Geološka mapa*)
nam kaže sicer kako slede nad oligocenom : miocen,
pliocen, in iz mlajše tvorbe, čim bolj zapuščamo rob,
ter čim bolj se podamo proti zalivovi sredini.
*) List „Pragerhof u. Windisch-Feistritz, Zone 20. Kol XIII.“
(K 4’50) „Prassberg a./d. Sann, Zone 20, Kol XII“ (K 7\59). —
Zadevno terciara na desnem bregu Drave naj opozorim že tu čita
telja zlasti na F. Te 11 er j evo delo: „Geologische Karte der öst
lichen Ausläufer der Karnischen und Julischen Alpen“. Izdal c. kr.
geol. drž. zavod na Dunaju. Dobiva se kakor navedeni listi K 9' -)
Ta mapa sega v južnem Podravju skoro do Borovelj.

Št. 9.

Glavni zastopnik oziroma nositelj terciarnega pre
moga je tudi v Ptujsko-Konjiškem zalivu oligocen.
V njem se nahaja tudi najvažnejše doslej ondot znano
premogišče, kakor je razvidno iz sledečega.
1. Od leta 1900 ima Južna železnica v Strani
cah in v Rađani Vasi (severo zapadno od Konjic)
dva premogovnika. V teh so izsledili 2 oziroma 3
plastovine; razmere so vsled posebnih vzrokov zelo
zamotane. Ker je tretja (najmlajša) plastovina, ki meri
do 40 cm
debelost, zelo skrilava in torej ne ali le
malo rabna, hočemo v nastopnem razločevati le 2, in
in sicer: zgornjo in spodnjo glavno plastovino.
Zgornja plastovina g. p. meri 4 dm do 2 m v de
belost. Spodnja sestoji iz 2 premoških žil, ki merita
7 dm oziroma l/.2 metra ; vmes leži neki skrilavec, ki je
P6 do 2 m debel. Mestoma postaneta obe plastovini
kar po 4 m debeli. Konstantnosti je vrlo malo ; to velja za
horizontalno kakor tudi za vertikalno smer (= kakor
plasti teko oziroma kakor visé). Včasih zmanjka pre
moga skoro popolnoma. Tu ima torej premog obliko
nekakih ogromnih leč, ki so med seboj zvezane po
tanjši ali debelejši žili premoga ali pa zgorljivega
skrilovca. Tem razmeram podobno je porazdeljen oli
gocenski premog od zapadnje Konjiške okolice do Stu
denic (pri Poljčanah. Praktične zaključke iz teh
razmer smo izvajali že v 5. številki. —- Sohribine
navedenih premogov so razni konglomerati, laporji,
glinaste in skrilave snovi.
Posest Južne železnice je obsegala 1. 1903 31 mer,
57 dvomer in 3 prekmere; poleg te je še nekaj dru
gih premogovniških posesinikov, ki pa ne izrabljajo
svojih pravic.
2. Podobne razmere so našli v nekem premo
govniku jugozapadno od Konjic.
3. Neko manjše montansko podjetje se nahaja
v Spodnjih Klečah (vzhodnojugovzhodno od Stu
denic).
4. Jugojugozapadno od Makol se je nahajal
ob Šeginem potoku (levi breg) neki premogovnik,
kjer pa ne meri premoška plast nikjer preko 1 m v
debelost.
-------------V terciarni kotlini severozapadno od Vitanja
(Weitenstein) proti Slov. Gradcu in proti Koroški,
meji ovajajo novejše, geološke mape, kakor deloma
že omenjeno, tudi še precejšno oligocensko ozemlje.
Ondotnt sedimenti so konglomeratske narave ter v
precejšnjem obsegu tvorbe tekoče vode. Že zaradi tega
momenta so izsledili pogosto rastlinske, poogljenele
ostanke v njih. Premoške golice so tu dognali ob
Ve i u n j i, ob Paki in po severnem pobočju Kozjaka
v zadostnam številu, kake za praktične namene pri
merno debele plastovine pa niso našli vsaj doslej še nikjer.
Zlasti so dognali premog v tem ozemlju na sle
dečih mestih.
m
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nice, Mostečno, Sv. Marija na Gori in Sv.
j Vid (ob Dravi in nekako južno od Ptuja); vzhodna
' meja oligocena se pa vleče od Zeč preko Radane
j vasi in vzhodno od sv. Neže proti Pohorju
Vzhodno od te in severno od črte, ki je označena na
prvem mstu, ter južno in vzhodno od Pohorja se
širi pliocensko ozemlje, ki ga krijejo zlasti proti
vzhodu — v Ptujskem polju — mlajše snovi.
V pliocenskih usedlinah so našli deloma slab
j
premog severozapadno od Ormoža pri Ključaj rovcu (ob Lešnici). Tu je bila plastovina iz 4 žil, ki
so merile po 47, 40, oziroma dve po 30 centimetrov
v debelost; vmesne snovi so bile po 20—30 cm de
Približno od Konjiške vasi (vzhodno jugo bele. Kakor vsi sem spadajoči premogi, tako je bil
vzhodno od Konjic) se vleče ob Dravinji severno od pač tudi ta le lokalnega pomena in brez praktične
Poljčan in Studenic preko Makol in južno od vrednosti; zato so tudi opustili delo.
Sicer so našli lignit še pri Lešnici. Primerjaj
Sv. Marije na Gori miocenski pas proti vzhodu. V
tem ozemlju so dognali premog posebej na teh-le tudi podatke v V. štev. tega letnika.
mestih.
Predno zapustimo Ptujsko-Konjiški zaliv
1. Med Zg. Ložami in Brglezom se nahaja
3 cm, zapadno od poslednje vasice pa 20 cm debela, definitivno, naj opozorimo le še na južno in vzhodno
vznožje Pohorja. Tu prekriva pač pliocen starejši
premoška žilica in lignitski, nezgorljivi skrilavec.
2. Zapadno od Spodnjih Breznic (ob želez oligocenski premog; vprašanje bo le, če ne bodo tam
nici nekako severno od Poljčan) so našli lignit; delo potem slične razmere kakor smo jih dognali v Konjiški
okolici. V tem slučaju bi bilo treba seveda oprezno
se ni izplačalo.
3. Rjavi premog so našli pri občini Vrh o le postopati, da se ne investira preveč kapitala. Posebno
privlačen za podjetnika ni torej niti ta rob raz teo
(severno od Studenic); snovi je bilo premalo.
4. Pri mlinu med lokalitetama Pretrež in retsko stališče.
(Dalje prih.)
Farovce se tudi nahaja baje miocenski premog, a
tudi tu v praktično nerabni kvaliteti. V tem ozemlju
Pridobitne in gospodarske zadruge.
je označen v novejših, geoloških mapah že pliocen,
Spisal Val. Žun.
torej nekaj mlajša tvorba od miocena.
(Dalje.)
5. V Mostečnem je znanih več premoških na
hajališč; ondotne žilice pa merijo le (komaj) 1 cm do
Navesti hočemo nekaj vzgledov, da se spozna,
(kvečjemu) 40 cm. Precej snovi je vrhutega nezgorljiv kolike važnosti je najskrbnejša sestava zadružnih pravil,
skrilovec.
če se hoče, da se glede davčnih ugodnosti ne pride
6. Najvažnejše sem spadajoče, premoške tvorbe v navskrižje z davčnim zakonom oziroma z davčnimi
so znane doslej med Sesteržem in Zgornjim oblastmi.
Podložem; tu tvori rjavi premog 2 žili. Ena teh
„Zadruga združenih čevljarjev v Ljubljani za skupni
meri 5, ena pa 1 črevelj v debelost. Premogova kako nakup surovin in skupno prodajo izdelkov“ ima v § 2.
vost je prav dobra.
svojih pravil to-le določbo : „Namen zadruge je, pospe
7. Prav ista plastovina je znana iz Ju r o v c a (za ševati gospodarstvo svojih članov potom skupnega
padno severozapadno od Sv. Marije na Gori) in to poslovanja. Ta namen dosega zadruga s tem, da 1)
že od leta 1845. Njena največja ondotna debelost je za svoje člane skupno nakupuje vse surovine, orodje,
bila 2 sežnja povprečna pa 11 črevljev; popolnoma sploh vse potrebščine za čevljarsko obrt ter iste svojim
čisti premog leži najglobočje, ter meri P/-2 črevlja, članom prodaja, 2) po potrebi preskrbuje za svoje
kajti proti vrhu prehaja plastovina v nezgorljiv skrila člane skupno delavnico, v kateri se smejo nečlani vpovec. Vsa plastovina je pravzaprav iz 2 žil, ki jih loči rabljati le v toliko, kakor to dovoljuje izvršitveni predpis
1 do 2 črevlja debela vmesna, nerabna snov.
k zakonu z dne 25. oktobra 1896., drž. zak. št. 220,
8. Pri Podložu so dobivali nekaj časa premog, II. pogl., 3. skrbi za vnovčevanje čevljarskih
ki gajim je zmanjkalo v smeri proti globočini ; debe izdelkov, 4) skrbi za strokovni pouk in sploh vpolost je bila vrlo različna.
rablja zakonito dopuščena sredstva v dosego svojega
Severno mejo miocenskih usedlin ovaja geološka namena“. Tej zadrugi se ni priznala davčna ugodnost,
mapa nekako ob črti : Konjice, Sv. Jernej, Brez- ker določba, da skrbi zadruga „za vnovčenje čevljarskih

a) Stari trg pri Slovenjem Gradcu. Ondotne tvorbe so miocenske starosti. Doslej je le ena
plastovina znana, debela je 3 m. Premog se nahaja v
2 žilah, ena meri 40, ena pa baje 230 cm v debelost,
Vmes leži 30 cm debela nerabna snov.
b) Grad Gallenhofen jugovzhodno od Slovenjega Gradca.
c) Sv. Florijan sev. zap. od Vitanja.
d) Ljubnica sev. vzhodno od Vitanja. Mestoma
je bila tu premoška plast 3—4 v globočini celo 9 črevljev debela, a se je pozneje poizgubila. Torej razmere
kakor so sicer v tem zalivu znane.
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izdelkov“ ne izključuje, da bi se od nečlanov kupljeni
Posojilnice (in hranilnice) so tedaj davka proste,
čevlji prodajali nečlanom, najsi se to dejanski godi če ustrezajo zgoraj omenjeni postavi iz 1. 1889., torej če
d) je jamstvo zadružnikov neomejeno,
ali ne.
Neko konsumno društvo ima glede svojega na
A) se razteza društveno delovanje na manjši okraj
mena to-le določbo : „Namen zadruge je izboljšanje (eno ali več sosednih, v pravilih določenih občin),
c) ne presega zadružni delež 50 K in se zadružni
življenskih razmer članov, društvo bo priskrbovalo svojim
članom pristno in dobro blago potom konsumnih skladišč deleži sploh ne obrestujejo ali se ne obrestujejo višje
in pridobitnih podjetij, proti takojšnemu plačilu in sku nego hranilne vloge,
d) se prebitki devljejo v rezervni zaklad, do kate
pljalo za nje kapital iz pridobninskih prebitkov in hra
nilnih vlog zadružnikov“. Ker določba glede prido rega nimajo člani nobenih pravic,
e) se dajo posojila le zadružnikom,
bitnih podjetij ne izključuje, da bi se obrat ne smel
/) je posojevanje na menice izključeno,
raztegniti tudi na nečlane, se je društvu odrekla davčna
g) ne sme visokost posojilnih obresti s postran
ugodnost.
Neka posojilnica ima v svojih pravilih te-le do skimi pristojbinami vred (upravnimi prispevki i. t. d.)
ločbe :
presegati visokosti obresti od hranilnih vlog. za več
„Zadruga ima namen razmere svojim članom v nego l1/,0/,,.
nravnem in gmotnem oziru zboljšati, v to svrho a)
Taka pravila imajo večinoma vse naše male po
prejemati denar (hranilne vloge) na obresti, 6) dobivati sojilnice na deželi (rajfaj zno vke). Vender sem v
si denarna sredstva s svojim zadružnim kreditom, c) praksi opazil, da zlasti pri nekaterih štejerskih malih
dajati posojila, d) oskrbuje svojim članom inkaso, e) posojilnicah ne upoštevajo določbe, da do rezervnega
oskrbuje svojim članom po meri teh pravil tudi gospo zaklada ne smejo člani imeti nobenih pravic. Nekatere
darske pridelke in preskrbuje skupno prodajo istih a posojilnice, ki sicer ustrezajo vsem zahtevkom § 1.
spremenjeni ali nespremenjeni obliki,/) razširja gospo ravnokar omenjenega zakona imajo namreč v pravilih,
darsko znanje s prirejanjem poučnih predavanj in raz določbo, da v slučaju likvidacije razdeli čisto premo
govorov o gospodarskih zadevah, g) podpira svoje ženje, kar ga ostane po pokritju pasiv, med zadružnike.
člane s svetom v gospodarskih zadevah in A) zabra Davčne oblasti so začele te zadruge obdačevati in razne
njuje propad kmetskega stanu, da v zadružnem okolišu pritožbe niso imele uspeha. Ako se torej hoče, da bo
ležeča kmetijska posestva, ki so zvršilno na prodaj, kaka posojilnica davka prosta, morajo zadružniki biti
po meri razpoložljivih kapitalij kupuje pod pogojem, pripravljeni, da tudi v slučaju razdružbe zadruge ne
da je opravičeno upanje prodati jih skupaj ali po delih dobe razen svojih deležev nobenega zneska, čeprav bi
za ugodno ceno“.
preostalo čisto premoženje.
Davčna oblast je tej posojilnici odrekla ugodnost
Davka proste so nadalje kmetijske zadruge.
po § 85. davčnega zakona, češ da zadnja določba (A) Tu razlikujemo zopet dve vrsti zadrug. Pri prvih, ka
ne zabranjuje, da bi tudi nečlani postali po terih namen je skupno nabavljanje kmetijskih potrebščin,
sojilnični dolžniki.
se dobiček ne sme razdeljevati med zadružnike. PostavoČe se kakor pogodovana zadruga loti kakega dajalec je imel pri tem namen, omogočiti kmetovalcem
podjetja, ki neuživa davčnih ugodnosti, izgubi tudi cenejše nabavljanje kmetijskih potrebščin, ker morejo
zadruga davčno ugodnost za vse svoje poslovanje. Tako kupovati na debelo, dobivajo dopuste pri vožnjah i. t.
je pred kratkim razsodilo upravno sodišče, da je neka d. Večina naših takozvanih „kmetijskih zadrug“ ima v
poprej davka prosta posojilnica rajfajznovka izgubila svojih pravilih določbo, da kupuje tudi druge „gospo
davčno ugodnost, ker je kupila hotel, ki ga vodi dalje darske potrebščine“ za svoje člane. Take zadruge so
na svoj račun.
potem seveda prištevati ko n s um ni m društvom, ka
Osebno-davčni zakon dovoljuje davčno prostost terim postava ne priznava davčne prostosti. Pri drugi
za neke vrste pridobitnih in gospodarskih zadrug in vrsti davka prostih kmetijskih zadrug je imel postavosicer d) kreditnim in posojilnim društvom dajalec namen omogočiti združbam kmetovalcev ko
(hranilnicam in posojilnicam), katerih pravila vstrezajo risti velikega obrata, ne da bi se pri tem v davčnozahtevkom § 1. zakona z dne 1. junija 1889. št. 91. pravnem oziru postopalo ž njimi drugače kakor s
drž. in A) zadrugam in drugim združbam kme posameznimi velepodjetniki. Na Slovenskem uspevajo
tovalcev za skupno nabavo semenja, gnojil, živine najbolj mlekarske zadruge izmed takih gospo
za rejo, strojev in orodja ali drugih potrebščin za kme darskih zadrug. Pripomniti je še, da te vrste zadrug
tijsko produkcijo, vkolikor se pri njih čisti donosi ne ne smejo imeti prodajalen v kaki tuji občini, ako ho
razdeljujejo, dalje enakovrstne združbe za skupno pre čejo, da ohranijo davčno prostost.
delavo in uporabo po deležnikih samih pridobljenih
Omeniti moramo še posebej, da je pri sestavi
kmetijskih pridelkov.
pravil skrbno paziti, da se upoštevajo vse določbe, ki
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jih zahteva postava glede davčne prostosti. Neka mle
karska zadruga je imela n. pr. v svojih pravilih te-le
določbe : „§ 2. Namen zadruge je, da v občini I. in
okolici pospešuje živinorejo, mlekarstvo in perutninarstvo.
V ta namen zadruga 1. gradi potrebne zadružne pro
store in nabavlja stroje za izdelovanje mlečnih izdelkov,
2. prevzema od svojih zadružnikov mleko, izdeluje
mlečne izdelke ter vse to razpečava, 3. prevzema od
svojih zadružnikov jajca in jih razpečava. § 4. V za
drugo se s p rej e m aj o osebe, ki s e morejo ve
zati s pogodbami in prebivajo v občini in
okolici. Zadružnik ne more biti član kake druge
konkurenčne zadruge; število zadružnikov je neomejeno.
Davčna oblast ni tej zadrugi priznala davčne
prostosti, ker ni bila omejena le na k m e t o v a 1 c e, ni
bila zadruga ali združba kmetovalcev, kakor to zahteva
zakon. Ko so se zadružna pravila spremenila na ta
način, da se je § 4. glasil: „Zadružnik je lahko vsak
samostojni kmetovalec (posestnik, najemnik, uživalec
dohodkov iz kmetijskih zemljišč), ki se more vezati s
pogodbami, prebiva v občini I. in okolici, redi krave
ter se peča z mlekarstvom“, dovolila se je zadrugi
davčna prostost. Vendar se je s posebnim ministrskim
odlokom dovolilo, da smejo kmetijske zadruge izje
moma imeti tudi člane, ki sicer niso kmetovalci, ki so
pa drugače potrebni zadrugi (n. pr. učitelji radi pisar
niških poslov), ako se sicer zadruga omejuje na svoje
člane, ne da bi pri tem izgubila davčno prostost.
Neko kmetijsko društvo ima po svojih pravilih
namen, „zboljšati razmere svojih članov v nravnem in
gmotnem oziru s tem : a) da oskrbuje svojim članom
po najnižjih cenah gospodarske potrebščine, zlasti
živino, krmo, umetni gnoj, semena, kmetijske stroje,
i. t. d., b) da kmetijske pridelke, grozdje in vino, po
naročilu svojih članov taistim kolikor mogoče ugodno
vnovčuje, c) da snuje naprave in naredbe v povzdigo
kmetijstva svojih članov in v svrho ugodnega razpe
čavanja kmetijskih pridelkov svojih zadružnikov, d) da
ustanavlja na pripravnih krajih zadružna skladišča“.
Tej zadrugi se ni dovolila davčna prostost, ker „oskr
buje svojim članom gospodarske potrebščine“ sploh
in jo je torej že prištevati konsumnim društvom.
(Dalje prih.)

Država in njeni upniki.
Piše J. Skalar.
(Dalje.)

k) Delne zadolžnice.
Delne zadolžnice, izdane o priliki združitve
državnih dolgov (unificiranja), na podlagi naredbe fin.
min. z dne 28. decembra 1868. imajo tudi v pravnem
oziru nekatere posebnosti. Te zadolžnice, glaseče se
na 27.2 gld. in 10 gld. a. v. niso v zmislu § 3. zakona
z dne 24. marca 1870., drž. zak. št. 37 predmet amor
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tizacije; dalje se obresti ne izplačujejo polu- ali celo
letno, temveč še le pri izmenjevanju v celo zadolžnico,
Iz tega vzroka tudi obresti delnih zadolžnic ne za
starajo. Tudi dosega glavnice po § 1335. spl. drž. z.
nima pri teh zadolžnicah veljave.
Z) Poškodovanje zadolžnic (srečk) in ku
ponov, izmenjava poškodovanih kosov.
Poškodovane obligacije in kupone naj vpošlje
lastnik c. kr. blagajni za državni dolg na Dunaju, ki
mu bo poškodovane kose izmenjala, ozir. (pri srečkah)
dala na novo natisniti. Razume se, da prevzamejo tudi
ta posel banke. Uprava državnega dolga bo pregledala
poškodbo in bo na podlagi te preskušnje, zaukazala
izdajo nove zadolžnice. Pri srečkah, kjer pride zaradi
večjega dobitka številka v poštev, pa bo odredila tisk
nove srečke, ki bo imela iste označbe kot poškodovana.
Dostikrat pa tudi državna uprava odkaže lastniku
amortizacijsko pot, ako hoče varovati svoje pravice.
Za zameno poškodovanih zadolžnic se plača po
sebna pristojbina (blanketna pristojbina, Blanquettengebühr), za novi tisk poškodovanih kosov
državnih srečk in zadolžnic državnega železniškega
dolga pa razen blanketne pristojbine še stroške za tisk.

ni) Kdaj zastara pravica doobresti pri za
dolžnica h-prenositeljicah sploh?
Pod točko c) (Trg. Vestnik št. 7, str. 74.) je bil
govor o zastarelosti posameznih kuponov. Od te za
starelosti se bistveno razločuje zastarelost pravice do
dviganja obresti sploh. Ako namreč lastnik zadolžnice
gotovo, primerno dolgo dobo let, recimo n. pr. 30 let
ni dvignil obresti, tudi nima po dosedanji praksi
državne uprave, več pravice, dvigati obresti v bodoče.
Določila za to zastarenje so pa različna pri zadolžnicah,
pri katerih glavnice ni treba državi vrniti od onih, kjer
je država v to primorana.
Glede zadolžnic prvoimenovane vrste ima postava
z dne 28. marca 1875, drž. zak. št. 49, obsežna do
ločila, izmed katerih so najvažnejša sledeča:
Glasom § 1. zastara pravica do obresti iz za
dolžnic, pri katerih glavnice ni treba vrniti, v 30 letih ;
začenja pa se ta zastarelost (§ 2.) z dospetkom kupona,
ki sledi zadnjemu od finančne uprave z zadolžnico
izdanemu kuponu. Vzroki, ki govore za prekinjenje
zastarelosti se morajo po § 3. javiti pristojni državni
blagajni; prošnjo za zaznambo neveljanosti talona,*)
dalje prošnjo za amortizacijo zadolžnice se pa mora
predložiti kompetentnemu sodišču.
Dekreta dvorne pisarne z dne 30. aprila 1815 in
z dne 20. avgusta 1817. nimata glasom § 4. omenjene
postave nobene veljave več, kar se tiče pravice do
dviganja obresti.
*) § 4, postave z dne 2. julija 1868, drž. zak. št. 88.
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Tudi pri onih zadolžnicah, kjer se mora glavnica
vrniti, zastara pravica do obresti; do tega zaključka
se pride po § 1480 o. d. z., dalje po določilih dekreta
dvorne pisarne z dne 20. avgusta 1817. in po razglasn
finančnega ministrstva z dne 29. maja 1875.,št.2233/F.M.
(naredbenik fin. min. št. 17.)

Raznoterosti.
Kam z absolventinjami trgovskih tečajev? Ta v zadnji
številki našega lista priobčena notica je vzbudila pozornost mnogih
intetesiranih krogov. Starši, ki so nameravali vpisati svoje hčerke
v trgovske tečaje, so začeli s strahom misliti, kaj bo z otroci po
enoletnem absolviranju. Saj so vendar stremili starši za tem, da
jim hčerka začne že v zgodnjih letih služiti kruh v pisarni ali
trgovskem podjetju ter jim tako olajšati sedanjo neznosno draginjo,
jim pa tudi vzeti strah za bodočnost. Dejstvo je, da so ravno rev
nejši sloji pošiljali svoje hčerke v te tečaje, uboge vdove, ki so
komaj zmogle učnino. In zdaj, ko je vedno več absolventinj, ki
čakajo leta in leta zaman službe, se nehote marsikateri oče, mnogoktera mati povprašuje: Kam s svojo hčerjo? Pisarne, ki pridejo v
poštev, so napolnjene, tako, da bi se moral ustaviti vsak nadaljni
dotok iz obstoječih trgovskih tečajev. Naj se tedaj otrok, ki misli
dobiti kruha, ne sili v te tečaje, ampak nudi naj se mu rajše druga
izobrazba. Imamo dobre gospodinjske šole, ki uče mladenko razno
terih predmetov in stvari, katerih doma ni imela prilike spoznati,
ali pa se jim vse to kaže bolj praktično, temeljito. Nasvetoval bi
še nekaj, o čemer pa ni treba nosu vihati. Deklice, ki so primo
rane same si služiti kruh, naj se učijo kuhati, šivati in frizi
rati, ni slabo tudi, če znajo masirati. Kot hišne dobe potem lahko
in dobro službo in to ni nič sramotnega, kajti ima vse prosto in
pa lepo plačo 50 do 100 K, boljše tudi 200, 300 K in še več.
Zdaj naj se pa primerja plača kontoristinj s plačo hišne. Pri nas
ima boljša, a mora že biti dobra moč, po 100 K. -S tem naj se
oblači ter skrbi za hrano in stanovanje!? Seveda je privatna urad
nica neodvisna zunaj službe in primeroma prosta. Kaj ji pa koristi
neodvisnost in prostost? Še sita ni, torej se mora tudi odreči za
bavam ! Kakšna dama je pa dobra hišna? Oblečena vedno elegantno,
s kontoristinjami niti primere ni. V par letih, če ima dobro gospo
dinjo, ki ji daje tudi darila, si prihrani prav lepo doto in se deset
krat poprej omoži nego kontoristinja. Tukaj na Dunaju so poslednje
siromašne revice v primeri s hišnami. Te niti ne menjajo s konto
ristinjami! In končno hišna kot posel danes ni več sužnja gospo
dinje, nasprotno, občevanje med njo in gospodinjo je veliko
prijaznejše in bolj prijateljsko nego v marsikaterem kontorju. Torej
nič poniževalnega ni taka služba in ni treba ugovarjati, da „ni
stanu primerna.“ Živimo v dobi dela in hlastanja po zaslužku
Kdor več dela, več zasluži in delo danes časti vsakega človeka,
najsibo to delo kakršno že, samo da je pošteno. Jaz kot deklica
bi, če bi se mi dal stan na izbero, danes bila rajši dobra hišna
nego učiteljica ali kontoristinja. Dalje se bodo pa tudi na novi
obrtni šoli ustanovili posebni tečaji, kjer bi se naše hčere lahko
izobraževale, n. pr. v šoli za šivanje. Tu bo ves drug pouk, kakor
dosedanji pri šiviljah in poleg praktičnega dela, se bo našim mla
denkam bistril um tudi z drugimi za življenje potrebnimi predmeti.
Tedaj zopet drugo novo polje! Omenjena notica je pa našla odmev
tudi v našem slovenskem časopisju osobito kar se tiče apela na
slovenske trgovce. Žalibog smo že mnogokrat zastonj pisali o tem.
Če pregledujemo anonce dunajskih lislov, vidimo, da se iščejo pač
korespondentinje za hrvatski ali laški jezik, za slovenski nihče
ne vpraša. Na Dunaju je precej slovenskih kontoristinj in vse so
zadovoljne, zadovoljni so pa tudi šefi z njimi, o čemer sem se
osebno prepričal. Ali mislijo tvrdke, da jim bode trgovski prijatelj
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zaradi slovenske korespondence več zaračunal? Kdo bo tako naiven!
Tedaj proč s tem naziranjem ! Slovensko dopisovanje
povsod in z vsemi tvrdkami: V čast našemu narodu
in v korist našim mladenkam!
*
Nova centrala za poizvedbe o cenah živil. V konferenci
tajnikov avstrijskih trgovskih zbornic, ki se je vršila pred dvemi
leti v Brnu, se je sklenilo, staviti vladi gotove predloge za razvoj
in organizacijo statističnih poizvedb o cenah živil in se je poverilo
trgovski zbornici v Libercih tozadevni referat. Poleg tega se je
ustanovil posebni odsek iz zastopnikov raznoterih trgovskih zbornic,
ki naj bi proučeval to zadevo. Kako daleč so predpriprave in dela
že dozorela, nam priča poročilo predsednika trgovske zbornice v
Libercih, kateremu posnamemo sledeče: Zbornični urad se je pečal
tekom zadnjega leta s to težavno zadevo in je sestavil na podlagi
obsežnega poizvedovalnega gradiva obširno poročilo, kateremu je
dodano veliko število konkretnih predlogov. O vsem tem se je
posvetoval zgoraj imenovani odsek, na čigar sejo soprišli tudi za
stopniki trgovinskega in poljedelskega ministrstva ter statistične
centralne komisije. V referatu se poudarja pomen statističnih
poizvedb o cenah živil tako za produktivne stanove, kakor tudi za
zakonodajstvo in upravo, ki se mora pečati z gospodarskim sta
liščem širših slojev; dalje se razlagajo načini, kako so se dozdaj
imele cene živil v razvidnosti, končno pa se predlaga natančno, kaj naj
bi se vse ukrenilo, da se razvije označena organizacija. To poročilo,
ki mu je dodan dodatni predlog dunajske zbornice, naj se ustanovi
posebna centrala, ki naj izvede vso to nalogo, se bo zaeno z
raznoterimi k predmetu spadajočimi tabelami natiskalo, potem pa
izročilo ministrstvom ter trgovskim zbornicam. Predlagana centrala
bi imela zelo važno nalogo. Najprej bi morala zbrati potrebno
statistično gradivo za zakonodajstvene ter upravne naredbe, ki so
v zvezi z raznimi koraki zoper naraščajočo draginjo. Sestavljena
pa bo morala biti ta centrala tako, da bo nudila poroštvo za ne
pristransko sestavljanje statističnih podatkov in vporabo istih. Po
sameznosti te nove organizacije še niso podrobno izdelane in bo
to delo merodajnih činiteljev. Danes pa je že gotovo, da ne bo
izključno birokratična organizacija, ampak da bodo sodelovali
tudi praktično izšolani teoretiki, posebno pa možje, ki so se v
življenski šoli praktično izučili. Ta urad bo moral imeti obširnejši
delokrog kot n. pr. stalna komisija za statistiko izvozne trgovine,
moral bo zavzemati prvo mesto med organi za poizvedbo o cenah
živil za celo državo. — Z ozirom na naraščajočo neznosno draginjo
živil, ki leži na vseh slojih in tudi trgovstvu nalaga vedno večja
bremena, moramo presrčno pozdraviti vse korake, ki merijo na to,
da se draginja zmanjša. Želimo le, da bi imel projektirani urad
mnogo uspehov in da bodo v njem resnično odločali praktiki !
*
Stroški plačil v gotovini. Novi privilegij avstro-ogrske
banke ima med drugim tudi določilo, da sme banka sama določiti
termin, kdaj bo začela s plačili v gotovini. Vzrok za to leži tudi v
tem, da je to plačevanje združeno z raznoterimi stroški. Ne le da
sefmora za kovanje zlatega denarja nakupiti primerno množino
zlata in da stane kovanje že samo na sebi denar, nastane tudi pri
cirkulaciji denarja za banko izguba. Vsak zlat, ki pride v promet,
gre iz roke v roko in izgubi v vsaki teh rok nekaj svoje prvotne
vrednosti. Seveda se ta izguba pozna še le pri velikem številu
zlatov, dočim je pri posameznih kosih majhna, neznatna. Vendar
pade tudi posamezni zlat sčasoma pod t. zv. pasimo težo, ki je
od strani države postavno določena. Če tudi kroži tak zlat, ki ima
zmanjšano notranjo vrednost, še vedno neovirano v prostem
prometu, saj se mu niti ne pozna, da nima več polne vrednosti in
tudi nikomur ne pade na misel, da bi ga pretehtal, vendar ga ko
vinski urad ne da več v promet, kakor hitro ga dobi v roke. Tak
manjvredni zlat se iznova stopi in izkuje se iz njega nov zlat, ki
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dogodilo o priliki svetovnih razstav v Parizu (1. 1900.) in Btuselju
ima polno vrednost. Izgubo na žlahtni kovini, kakor tudi kovinske
stroške mora pa nositi edino-le država in to so ravno stroški, ki (1. 1910.) Tudi mi opozarjamo naše trgovce in obrtnike na to dej
stvo, hoteč jih obvarovati vsakršnega oškodovanja.
ji nastajajo pri kroženju zlatega ali sploh žlahtnega denarja. Manj
*
čase kroži seveda papirnat denar, ker se hitreje obrabi. Zato je pa
tudi število onega papirnatega denarja, ki se uniči vsled cirkulacije
Zdravniško preiskovanje trgovskih vajencev je vpeljal
same, jako znatno. Ako država iz prometa vzetega papirnatega gremij dunajskih trgovcev in se morajo vsi vajenci, ki se javijo
denarja ne izda več, ima dosti manj stroškov kot pri kovanem za trgovski stan, dati zdravnšiko preiskati. S to novo naredbo se
denarju, saj ima le nove izdatke za tisk. Efektivne škode kot pri bo začelo že s prihodnjim šolskim letom. Pomen tega preiskavanja
kovanem denarju, kjer se vsled obrabe zmanjša vrednost, država je jasen in je tudi od strani državne sanitarne oblasti našel po
tedaj pri papirnatem denarju nima. Stroški denarne cirkulacije nasta polno razumevanje ter pospeševanje.
*
nejo tedaj pri kovanju ozir tisku denarja in pri obnovitvi kosov, ki
so postali nerabni. Kovni stroški znašajo v Avstro-ogrski za desetKranjsko deželno melioracijsko posojilo. Zadolžnice tega
kronski zlat dva in za dvajsetkronski zlat štiri vinarje. Pasirna 4«/3°/0 posojila iz tekočega leta so se pripustile v zastavo pri avstrovrednost, pod katero krožeči zlati ne smejo biti, znaša pri dvajset- ogrski banki.
*
kronskem zlatu 10, pri desetkronskem 5 vinarjev, prekovalni stroški
Trgovinska pogodba s Turčijo. Kakor poročajo iz Cari
dva vinarja, teža obrabljene kovine pri prvem 0'035 g, pri drugem
grada, se za trdno pričakuje, da se bodo začele predpriprave za
0'0175 g. Zanimivo bi bilo vedeti že zdaj, koliko stroškov bo
povzročilo plačevanje v gotovini. Vendar je cirkulacija zlata v trgovinsko pogodbo med Avstro-Ogrsko in Turčijo še tekočo jesen.
Avstro-Ogrski še taho mlada, da se ne more napraviti danes toza Turška vlada ima že zbran ves material, tako da se bo pogodba
devnih računov. V Nemčjii pa se je v zadnjih 30 letih nakovalo pri dobri volji zastopnikov interesiranih držav lahko kmalu dovr
šila.
za 4.09074 milijonov mark zlatov, na leto tedaj povprečno za
123’11 milijonov mark. V tem času se je moralo za 42'24 mili
jonov mark zlatov ali na leto za 1'28 milijonov = 0'4°/0 zopet
vzeti iz prometa. Razume se, da se mora tem več zlatov vzeti iz
Statistika.
prometa, čim dalje krožijo. Povprečna doba, v kateri je zlat lahko
Avstrijski dolgovi koncem 1. 1910. V 8 štev. našega lista
v prometu, se računa na 19l/a let, vzdrževalni stroški znašajo tedaj
s/4 8°l„ na leto. Cirkulacija vsakih 100 milijonov avstro - ogrskih smo na str. 96. navedli sedanje stanje teh dolgov. Da se razvidi,
kako hitro rastejo, naj navedemo še sledeče : V štirih letih in dveh
državnih not, ki so se vzele iz prometa, je stala v cirkulacijski
mesecih je narasel dolg od 9.847,071.883 K na 12.111,449.952 K,
dobi od 1866 1. do 1904 I. povprečno 160.000 K, ali če se vpošteva izgubljen, pri požaru ali drugih nezgodah uničen papirnat . tedaj za 2.264,378.069 K, v katerem znesku so všteti tudi od
denar, na leto 80.000 K. Zanimivo je tudi, da se je moralo skozi države prevzeti železnični dolgovi z 1.363,073.709 K. V isti meri
so narasle tudi obresti in sicer od 394,207.541 K na 477,844.662 K,
8 let izdajati po 14,737.386 kosov petgoldinarskih bankovcev, da se
je omogočil promet 23,149.737 kosov istega denarja. Cirkulacijska tedaj za 83,637.121 K in po odbitku obresti za železnične dolgove
v znesku 47,610.546 K za 36,026.575 K.
doba vsakega bankovca je znašala tedaj povprek le 20 mesecev.
*
Pri izdaji bankovcev ima država naslednje stroške: za 1000 kronski
Obraba ministrstev v Avstriji. Od začetka dualistične dobe
bankovec 9'42, za 100 kronski bankovec 9'03, za 10 kronski ban
(1. 1867.) je bilo v Avstriji na krmilu 23 raznoterih ministrstev,
kovec 47 vinarjev. Predstoječa primera stroškov in izdatkov za
tedaj povprečno eno ministrstvo še dve leti ni vladalo. Pri tem je
kovan in papirnat denar nam kaže, da ima država pri papirnatem
denariu dokaj manjšo režijo kot pri kovanem in da bo imela cir še pomisliti, da so se v tej dveletni dobi tudi resortni ministri
zelo menjavali, saj je znano, da se preobrazuje vsako ministrstvo
kulacija slednjega, ki se bo povečala vsled plačevanja v gotovini,
ob začetku, v sredi in proti koncu svojega obstoja. V zgoraj oznaza posledico prav občutne stroške.
*
čeni dobi smo imeli sledeča ministrstva :
1. Ministrstvo Karl Auersperg od 30. dec. 1867. do 26. sept. 1868.
Razglasitev kurzov dunajske borze potom državnih
Taaffe 1.
26. sept. 1868.
2.
15. jan. 1870.
.brzojavnih uradov se bo od 1. novembra t. 1. omejila samo na
Hasner
3. feb. 1870.
7. apr.
naslednje poštne urade: 1. Državni poštni in brzojavni uradi, 2.
3.
Potočki .
„ 12. apr.
23. nov.
4.
oni poštni in brzojavni uradi, ki so na sedežu politične oblasti,
n
Hohenwart
4. feb. 1871.
30. okt. 1871.
5.
finančnega okrajnega ravnateljstva ali davkarije, 3. taki poštni in
Holzgethan
30. okt.
25. nov. »
brzojavni uradi, kjer je zaradi trgovine ali večjega prometa po
6.
Adolf Auersperg „ 25. nov. 1871.
trebna omenjena razglasitev. Vendar se mora o tej potrebi popre
12. avg. 1879.
7.
12. avg. 1879.
poročati pristojnemu poštnemu ravnateljstuu.
Taaffe 11.
29. okt. 1893.
8.
*
Windischgrätz „ 11. nov. 1893.
19. jun. 1895.
9.
2. okt.
Kielmannsegg „ 19. jun. 1895.
10.
n
Mednarodna razstava v Zofiji. Povodom slovesnosti, ki
Badeni
2. okt.
28. nov. 1897.
11.
n
se bodo vršile prihodnje leto v proslavo 25 letnega vladanja kralja
n
Gautsch I.
28. nov. 1897.
7. mar. 1898.
12.
Ferdinanda, se bo otvorila tudi industrijska in obrtna razstava in
Thun
„
7.
mar.
1898.
2. okt. 1899.
13.
so obljubile udeležbo že raznotere francoske, belgijske, angleške,
2. okt. 1899.
21. dec.
Clary
14.
nemške, avstrijske in amerikanske tvrdke. Z ozirom na to, da
Wittek
21. dec.
18. jan. 1900.
15.
n
bo razstava v slovanski Zofiji in pa na našo ugodno geografično
Koerber
„ 18. jan. 1900.
1. jan. 1905.
16.
lego, bi bilo pač želeti in velikega pomena, da se je tudi Slovenci
Gautsch 11.
„
1. jan. 1905.
17.
3. maja 1906.
udeležimo v častnem številu.
*
27. maja
Hohenlohe
„ 3. maja 1906.
18.
»
M
Beck
2. jun.
7. nov. 1908.
Zakotne razstave v Rimu in Turinu. Stalna avstrijska raz
19.
M
Bierneth I.
14. nov. 1908.
10. feb. 1909.
stavna komisija opozarja, da se vabijo trgovci in obrtniki povodom
20.
w
oficielnih mednarodnih razstav v Rimu in Turinu, tudi na zakotne
10. feb. 1909. n 12. dec. 1910.
21.
11.
1. jan. 1911.
26. jun. 1911.
razstave, ki ima povsem zaseben značaj in ki nameravajo z raz 22.
Illprodajo ničvrednih kolajn oškodovati interesente, kakor se je t
Gautsch IR.
26. jun. 1911. dalje.
23.
n
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Če pomislimo, koliko članov naštetih ministrstev je uživalo
v mladih letih jako mastno pokojnino in da narastejo pri vsakem
novem imenovanju vsled dovolitve raznoterih visokih prispevkov
(n. pr. za pohištvo) državi prav občutni stroški, nam prihaja nehote
vprašanje: Je-li res potrebno tako pogosto izmenjevanje na vodilnih
mislih? Le trajno zasedenje teh važnih mest, osobito trgovin
skega ministrstva, nam lahko jamči v mednarodni in trgovski po
litiki za dobre Uspehe. Bog zna kdaj pridemo do tega?!
*
Uvoz petroleja v Nemčijo. Medtem ko se je uvoz amerikanskega petroleja v Nemčijo 1. 1909. zmanjšal, je začela I. 1910.
Standart-Oil-Company uvažati zopet večje množine svojih izdelkov.
To je imelo za posledico, da je uvoz iz Avstro-Ogrske — če tudi
neznatno — nazadoval. Po poročilu avstro-ogrskega konzulata v
Hamburgu je znašal ves uvoz v pretečenem letu 989.335 ton pe
troleja proti 952.025 ton leta 1909. Ta uvoz pa porazdeli sledeče :
Severna Amerika
.... 787.165 ton 744.749
Avstro-Ogrska
................... 124.663
„ 131.181
Rumunija.............................
42.240
„
31.480
Rusija..................................
35.067
„
41.403
Povečal se je tedaj samo uvoz iz Severne Amerike in Rumunije.
Absolutno se je znižal uvoz iz Avstro-Ogrske za 6.518 ton, odstotni
del glede potrebovane množine petroleja pa se je zmanjšal od
13-8°/„ na 12’6%.
*
Tržaška morska trgovina. L. 1910. je odplulo iz tržaške
luke 11.839 ladij z vsebino 4,199.000 ton, priplulo pa je 11.841
ladij, ki so imele naložene za 4,210.000 ton blaga. Proti 1. 1909.
je bil promet za 5°/0 večji.
Uvoz bombaževine iz Anglije v Avstro-Ogrsko. Glasom
poročila avstrc-ogrskega konzulata v Londonu se je uvozilo iz
Anglije v Avstro-Ogrsko bombaževine v skupni vredn. 645.133 pf.
sterlingov.
*

Avstro-ogrska trgovina z Argentinijo. Celotni argentinski
uvoz je znašal 1. 1910. 351 milijonov pesov v zlatu, v primeri z
1. 1909. za 49 milijonov več, izvoz pa 372 milijonov pesov ( 247).
Avstro-Ogrska zavzema med uvoznimi državami deveto mesto z
3,446.115 pesov v zlatu, proti prejšnjemu za 499.313 pesov več.
Naša monarhija krije 10% vsega argentinskega uvoza. Izvoz iz
Argentinije v našo monarhijo pa se je zvišal cd 1. 1909. v 1. 1910.
za 613.104 pesov in znaša sedaj 1,867.793 pesov v zlatu, ali 5%0
vsega argentinskega izvoza.

Slovensko trgovsko in obrtno društvo
v Mariboru.
in obrtni shod ter ustanovitev slovenskega trgovskega
in obrtnega kluba za Radgono in okolico.
V nedeljo dne 27. avgusta t. 1. je priredilo mariborsko slovtrg. in obrtno društvo v Gornji Radgoni v gostilni g. Karbaša shod,
katerega se je udeležilo lepo število trgovcev in obrtnikov.
Predsednik mariborskega slov. trg. in obrtnega društva, g.
Dr. Pipuš, pozdravi navzoče ter predlaga, da se voli predsednik.
Izvoli se enoglasno g. Franc Korošec, trgovec v G. Radgoni, kater;
pozdravi mariborske slov. trgovce, ki so se v lepem številu ude
ležili tega shoda, kakor tudi svoje trgovske in obrtne kolege iz
Radgone in okolice. Nato da besedu g. Vilko Weixlu iz Maribora
G. Weixl pozdravi navzočne v imenu slov. trg. in obr. društva v
Mariboru, ter poudarja, da bi se tudi v. Radgoni in okolici slov
trgovstvo in obrtništvo organiziralo v istem smislu kakor mariborsko
Nadalje poroča, kako se je treba organizirati, da ostanemo narodni,
ter stavi v zgled brate Čehe, kateri so z svojimi jednakim organi
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zacijami in svojim delom prišli tako daleč, da so danes prvi med
slovanskimi narodi. Poroča, kako važen je nastop pri nabavljanju
blaga in kakšne tvrdke in tovarne si moramo izbrati, da ostanemo
tudi v tem oziru narodni. Omenja še, kakšen pomen imajo takšna
društva v tem, da posreduju pri nastavljanju pomočnikov in učencev,
pri ustanavljanju trgovin in obrti i. t. d.
Drugi govornik nastopi g. dr. Pipuš, predsednik mariborskega
trg. in obrt. društva. Razlaga, kakšne previdnosti je treba pri nabav
ljanju blaga, da ne pride trgovec v tožbe z tovarnarji, ter omenja
jako obširno še razne druge za trgovca važne točke.
Nato dobi besedo zopet g. Weixl, kateri omenja, da se je
sklical ta shod v svrho ustanovitve trgovskega in obrtnega kluba
za Radgono in okolico, iz katerega naj bi se v doglednem času
razvilo trgovsko in obrtno društvo.
Predsednik g. Korošec da ta predlog na glasovanje, kateri
se sprejme. Novemu ’klubu je pristopilo takoj lepo število članov,
izmed katerih se je izvolil potrebni odbor.
Ob 6. uri zvečer zaključi predsednik shod, ter se zahvali za
obilen obisk.
Slovensko trgovsko in obrtno društvo v Mariboru, pa je
storilo z to ustanovitvijo zopet korak napredka v svojem delokrožju.

Društvene vesti.
Himen. Poročil se je dne 15. avgusta t. 1. dolgoletni član in
odbornik našega društva g. Pavel Fabiani z gospico Rozo Počivalnik
in 20. avgusta t. 1. naš večletni član in odbornik g. Ivan Kostevc,
trgovec v Ljubljani, z gospico Alojzijo Fajdiga. Novoporočencem.
naše najiskrenejše čestitke.
*
Darilo. Član našega društva g. Josip Cvetko v Ljubljani je
daroval povodom naše zadnje veselice znesek 20 K. Gospodu da
rovatelju izrekamo svojo najiskrenejšo zahvalo.
*
Ugodna prilika. V večjem mestu se oddajo v najem pod:
jako ugodnimi pogoji prostori z opravo vred, ki bi bili pripravni
za manufakturno ali špecerijsko trgovino. Zraven so tudi prostorne
kleti za skladišča. Natančnejša pojasnila daje naše društvo.
:js

Čeke so poslali : Jakob Jezeršek, Gorenja vas ; Fran Kham,
Ljubljana; Fran Kiaiita, Planina; Peter Majdič, Celje; Fran Mikolič,
Sodražica; A. Pavlin, Podbrezje; Feliks Urbanc, Ljubljana. Hvala!
• ♦
Trgovski dom. Tvrdka Janc & Pengov v Šmarji je darovala
za „Trgovski dom“ znesek 10 K, kot priznanje za uspešno posre
dovanje v neki sporni zadevi. Hvala lepa!
*
Važni oglasi. Ker je v današnji številki priobčenih več novih.
važnih oglasov, opozarjamo interesente na inseratni del našega
lista še posebej.
Velike važnosti je podpiranje domače industrije. Poudarja
se vedno, da se moramo Slovenci gospodarsko osamosvojiti. Ali
same besede seveda ne zadostujejo. Treba je porabiti vsako priliko,,
da se tolikrat poudarjani osamosvojitvi kolikor mogoče približamo
in jo nazadnje dosežemo. Ničesar ne smemo pri tem prezreti, že
celo ne naše domače industrije, ki pri tem naravno igra veliko
vlogo. Domačih industrijskij podjetij nimamo še veliko. Na ta pa
ki jih imamo, smemo biti popravici ponosni. To velja v prvi vrstjo Kolinski tovarni za kavne primesi. Ta tovarna je podjetje zdru
ženega našega trgovstva in zasluži zato prav posebno pozornost in
naklonjenost ravno naših trgovskih krogov. To tembolj, ker Kolinska
kavna primes, ki jo ta tovarna izdeluje, nele doseza glede kvalitete
vse tuje tovrstne izdelke, temveč jih celo daleč prekaša. Kolinska
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kavna primes je zato prodrla že vse sloje. Stvar našega trgovstva
je gmotno tudi oškodovana občina, ki je primorana
pa mora biti, da tudi ono po svojih močeh podpira Kolinsko tovarno
potem za takega pohabljenca do smrti skrbeti.
s tem, da na Kolinsko kavno primes opozarja zlasti one svoje
Po daljših preizkusih posrečilo se je tvrdki Za
odjemalce, ki tega izvrstnega kavnega pridatka morda še ne rabijo.
*
muda & Vivoda v Celju iznajti pripravo, ki je res
Trgovski koledar za leto 1912 izide že tekom tega me dobra in zanesljiva in katero se da na vsak mlatilni
seca in se bo pričel začetkom oktobra razpošiljati. Koledar je letos
stroj pritrditi tako, da vsako ponesrečenje zabrani in
obsežnejši in veliko bolj praktičen, ker ima beležke za vsak dan
onemogoči.
posebej. Vsebina je izredno bogata in poučna in zlasti opozarjamo
Vsem posestnikom mlatilnic se torej prav nujno
na železniške predpise, v katerih je natanko razložena vsa mani
priporoča, da si to pripravo naročijo in se tako izog
pulacija z železniško upravo, ki jo mora vsak trgovec neobhodno
vedeti. Naročila se že zdaj sprejemajo.
nejo nesrečam in vsled teh nastali odgovornosti.
*
Kako se varnostna priprava k stroju pritrdi?
Izkaz društvene posredovalnice. Sprejme se: 1 knjigo- |
Priprava
se vzame v roke tako, da je valjar proti
vodja, 1 korespondent, 2 kontorista, 3 poslovodje, 2 potnika, 1
sebi obrnjen ter potisne v ustnik mlatilnice tako
skladiščnik, 6 pomočnikov mešane stroke, 1 pomočnik železninske
stroke, 1 pomočnik manufakturne stroke, 4 pomočniki špecerijske
daleč, da se spodnja pločevina z mlatilnimi zobi
stroke, 1 pomočnik modne in galanterijske stroke, 4 kontoristinje, 1
ne kreše, potem se prestavijo kotniki na vsaki
blagajničark, 9 prodajajka,6 učencev, 2 učenki. — Službo iščejo: 2
strani priprave po zarezah kakor se potrebuje bolj
knjigovodja, 3 korešpondenti, 3 kontoristi, 5 poslovodj, 4 potniki,
naprej ali nazaj in sicer tako, da se proč stoječi
7 skladiščnikov, 25 pomočnikov mešane stroke, 10 pomočnikov
železninske stroke, 8 pomočnikov manufakturne stroke, 16 pomoč deli k stranicam naslonijo, nato se pritrdi mlatilna
nikov špecerijske stroke, 3 pomočniki modne in galanterijske stroke, ] m za.
17 kontoristinj, 14 blagajničark, 15 prodajalk, 8 učencev, 4 učenke. ]
Ako se pa hoče priprava v ustniku višje ali
— Posredovalnice posluje za delodajalce in člane društva brezplačno,
nižje
spustiti, se pa postavijo kotniki z zarezami
za druge pa proti majhni odškodnini.

navskriž.

Trgovsko bolniško in podporno društvo
v Ljubljani.
I. K društvu je pristopilo 5 rednih članov in 1 vajenec.
II. Obolenje je naznanilo 47 članov, med tem se je sprejelo
5 članov v Leonišče in 1 član v deželno bolnico.
III. Bolniških stroškov se je izplačalo 15 članom v znesku
K 1669-12.
IV. Raznoterosti:
Fakultativna podpora se je dovolila 2 članom po K 100'—
ni enemu članu K 50'- skup K 250--. Dopisov se je rešilo 128.

Mera za naročilo priprave. Za vsako pripravo se
mora naznaniti mera in zadostuje, če se navede
natančno v milimetrih notranja širina ustnika od
mlatilnega stroja. Cena za eno varnostno pripravo je
28 K. Nepoznanim se pošilja samo po poštnem po
vzetju. Teža enega komada je 5*/2 do 6 kg.
Priprava in popis iste.

Veliko nezgod se pripeti pri mlatilnicah zaradi
tega, ker je ustnik (požiralnik) z vso odprtino prost in

Varnostna priprava za
mlatilnice.
Kar dandanes kmetu največ skrbi
povzroči in ga največ stane, je delo.
Ne samo, da je delavska moč v ceni
zelo poskočila, ampak kar je še hujše,
pogosto za nujna in dolgotrajna dela
sploh ni mogoče dobiti dovolj delavcev
kakor n. pr. za mlačev s cepci.
Veliko posestnikov si je radi tega
že omislilo ročne mlatilnice ali še boljše
mlatilnice na gepelj. Vsako leto pa čitamo
po časopisih : pri tem posestniku je
Mlatilnica brez priprave.
mlatilni stroj odtrgal roko, pri drugem
mu zmečkal prste in tako enako. Takšna Pri delu s takim strojem brez varnostne priprave sem bil v večni nevarnosti, da me
zobje stroja zagrabijo in da postanem za celo življenje pohabljenec.
nesreča zadene seveda najhujše poško
dovanca pa tudi delodajalec je pri tem prizadet. Nekaj nezavarovan. Ker se mora pri mlatvi žito neprestano
mu že vest očita, da je več ali manj sokriv nesreče in podajati, more samo takšna varnostna priprava uspešno
ima še razen tega pota, sitnosti in stroške. Pogo stopa delovati, ki zapre ustnik vsakokrat, kadar pride vanj
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kako tujo telo. Sliki I. in II. kažeta takšno patentirano
varnostno pripravo in sicer št. I. od sprednje strani in
št. II. v nekoliko povečanem preseku. Pred drobilni
boben mlatilnice je prirejena na obe strani odprta orna-

posnet in gleda v svoji navadni legi malo iz Strojevega
ustnika.
C. kr. okrajno glavarstvo v Celju je uvažujoč
koristnost opisane iznajdbe izdalo z odlokom z dne

Št. I. Mlatilnica s pripravo.
Pri delu s takim strojem z varnostno pripravo sem pa brez vsake nevarnosti in odgovornosti, torej neprecenljive vrednosti za življenje delavca.

rica (2), katere dno je na znotraj vzbočeno. V omarici
se nahaja v zarezi (5) pregibljiv valjar (4), ki se da s
pomočjo kolenov (7), ki so okoli storža (8) pregibljivi,
tako zavrteti okoli storža (8), da se zabrani vhod vsa-

28. avgusta 1911 št. 47.822 na vsa občinska predstojništva naslednji ukaz :
„Občinskim predstojništvom se zaukaže opozoriti
udeležene kroge in korporacije na primeren način kar
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St. II.

kemu telesu, ki se malo močneje dotakne, kakor n. pr.
roka ali komolec, ker se ga potisne na znotraj in
navzdol.
Da se valj povrne zopet v svojo prvotno lego,
ko se je telo odstranilo, se nahaja na obeh straneh po
eno pero (6), ki potisne en valjar v prejšnje ležišče. —
Valjar, ki ni okoli svoje osi gibljiv, ima v sredini
manjši premer, ter je po celi svoji dolžini nekoliko

najhitreje na od Alojzija Zamuda in Jožefa Vivoda v
Celju sestavljeno in patentirano varnostno pripravo za
mlatilnice, in jim pojasniti, da odgovarja ta varnostna
priprava namestniški odredbi z dne 6. prosinca 1908,
dež. zak. št. 2 in da se je po poskušnjah v deželni
poljedelski šoli v Krottendorfu dne 11. julija t. 1. kot
zelo namenu prikladna in praktično dobro rabljiva
pokazala.“

TRGOVSKI ©VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur44, „Slov. trgovskega društva
v Celju44 in „Slov. trgovskega in

obrtnega društva v Mariboru44.

V Ljubljani, dne 15. oktobra 1911.

Letnik VIII.
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ta letnik je vreden vrstnik svojih prednikov, oziroma
je še boljši, veliko praktičnejši od prejšnjih in tvori z
Lansko leto sem bil priča naslednjemu dogodku.
njimi vred majhno knjižnico najpotrebnejših in najZahajal sem velikokrat k nekemu trgovcu, ki ravna s
praktičnejših stvari, ki jih je treba trgovcu ali obrtniku
svojimi nastavljenci kakor z rodbinskimi člani. Pri
vedeti.
njem imajo stanovanje in skupno hrano z gospodar
Vsebina je obsežna in bogata. V praktičnem oziru
jevo rodbino. Vsako leto na Sveti večer jih povabi
bodo
zlasti beležke za vsak dan posebej posebno dobro
gospa tudi k božičevanju in vsak nastavljenec dobi
pod božičnim drevescem malo darilce. Par dni pred služile našim trgovcem, zato pozdravljamo spremembo
Božičem sem bil v tej trgovini in prišla je tudi trgov v tem oziru, vsled česar je imelo društvo pri tisku sicer
čeva gospa noter. Govorili smo o Svetem večeru in veliko večje stroške, a je koledar na praktičnosti mnogo
tožil sem, da mi je na ta večer najbolj dolgčas v celem pridobil. Različne tabele, ki se takorekoč vsak dan
letu, ker kot samec nimam rodbine, s katero bi se potrebujejo, so ostale iz prejšnjih let, nanovo sta se
veselil. „Pridite vendar k nam,“ me povabi ljubeznjivo pa pridejali vojaška taksa, takoj za osebno dohod
gospa, „midva tudi nimava otrok, zato pa svojim na nino in preračunavanje anuitet in sestav
stavljencem pripraviva na ta večer malo veselja.“ Hva ljanje amortizačnih načrtov, katera tabela je
ležno sem sprejel prijazno vabilo. V tem pride vajenec danes v dobi kredita posebne važnosti in je navadno
v nobenih koledarjih ne dobimo.
Pavle nekaj vprašat šefa.
Uvozne carine lanski koledar ni imel, pač pa
„No, Pavle,“ ga vpraša gospa, ko mu je dal šef
pojasnilo, „kaj bi si Ti najbolj želel, da Ti Jezušček nekateri prejšnji letniki. Letos se je vzela zopet v ko
ledar, toda razširjena in povečana z več blagovnimi
prinese ?“
„Najljubše darilo bi mi bil „Merkurjev“ Trgovski vrstami. Istotako so se izpolnili in revidirali „Avstrijski
konzulati.“
koledar,“ je brez premišljevanja odgovoril deček.
Spis „Pokojninski zakon za zasebne uslužbence“
„Kako pa to?“ je nemalo začudena vprašala gospa.
se
je
izpopolnil
v toliko, da so se vsled razsodb uprav
„Ker si ga že davno želim in bi ga po mojem
mnenju moral imeti vsak trgovec, kakor tudi nastav nega sodišča navedle vse službene kategorije, ki so
ljenec in vajenci. Naši gospodje nastavljenci ga imajo podvržene zavarovanju, in omenile one, ki so izvzete
vsi in kolikokrat vidim, kakšne koristi jim je, ker se iz zavarovanja. Izpopolnili in popravili so se tudi drugi
vedno sklicujejo, da stoji tako v „Trgovskem kole spisi, ki jih ima koledar od poprej, in ki so radi njih
darju“. V gremialni šoli ga ima samo en učenec, a ta vsakdanje rabe potrebni ponatiska.
se postavlja z njim. V poštnih zadevah, pri računanju
Zelo dobro bodo služili „Vzorci prošenj in
obresti, preračunavanja domačega in tujega denarja in vlog v dosego različnih obrtnih pravic“.
v še bolj važnih stvareh ga vedno na pomoč pokliče Marsikatere obrtne pravice, ki bi jih trgovec rad do
segel, so vezane na licence, koncesije itd. Tu so ob
in le v malokaterih stvareh ne najde sveta v njem.“
Ta dogodek se je v resnici tako vršil in kaže javljene nekatere najvažnejše, kako se jih pridobi, pri
nam, kako je koledar priljubljen v trgovskih krogih, kateri oblasti je treba prositi zanje in kako kolkovati.
Ta zbirka se bo vsako leto nadaljevala in se nadejamo,
ko si ga mlad vajenec želi kot najljubšo stvar.
„Trgovski koledar za 1. 1912“ imamo že da tudi postane prav dobro vodilo našim trgovcem in
pred seboj. Šestič ga je naše društvo že izdalo in tudi obrtnikom.

Naš koledar.
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Najdaljši spis v novem koledarju je „Preva
žanje blaga po železnicah“. Že radi tega spisa
bi moral vsak trgovec in tudi vsakdo drugi, ki ima
opravka z železnico, imeti letošnji koledar. V poljudni
in lahko umljivi obliki je v tem spisu izčrpan ves
obratni pravilnik, v kolikor se tiče prevažanja blaga
in občevanja strank z železniškimi oblastmi. Kratko
rečeno : v tem spisu je vse, kar je treba vedeti, če se
ima kaj stika z železnico. V slovenskem jeziku se tako
obsežno in poljudno sploh še nikjer ni obravnavalo
te stroke.
V druge podrobnosti in vrline novega koledarja
se ne spuščamo, ker smo prepričani, da se je Mer
kurjev koledar že tako priljubil in vdomačil v našem
trgovstvu, da večina brez njega niti biti ne more.
Trgovci, sezite ravno tako pridno po njem, kakor
prejšnja leta in storite svojim nastavljencem, v prvi vrsti
vajencem, kakor smo uvodoma videli — malo veselje,
da jim ga podarite. S tem jih vzpodbudite, da se začno
z večjim veseljem zanimati za vprašanja v stanovskem
in strokovnem oziru in izpopolnujejo svojo izobrazbo,
ker jih to vnema, da hočejo potem še več in natanč
neje vedeti in tem rajše segajo po tozadevnih knjigah.

Promet na Volgi.
Spisal dr. Rud. Marn.
(Konec.)

Slovencev ni veliko v Rusiji. Moj sorodnik jih je
pa precej pripeljal iz Kranjske kot nadzorovatelje de
lavcev. Slovenščina jim toliko pomaga pri učenju je
zika, da v enem ali dveh mesecih popolnoma znajo
ruski govoriti. Naletel sem na te priseljence povsod,
kjer ima moj sorodnik zaloge, tako že v Peterburgu,
v Ribinsku in na treh krajih v notranji Rusiji okrog
Kazana. Domačini so in nanje se lahko zanaša, kajti
ruski delavec je precej počasen in rabi nadzorstva.
O tem se pa nisem namenil govoriti. Na kraju,
kjer sem stopil iz lotoške, je že zunaj mesta in so tu
skladišča za blago, ki ga potem prepelje železnica
proti Peterburgu. Na nasprotnem bregu sem videl ve
likanske reservatorje za nafto, ki se po Volgi na že
leznih baržah pripelje iz naftovih vrelcev ob Kaspiškem
morju. Ti vrelci so skoro izključno last milijonarjev
bratov Nobel, ki potem iz Ribinska in Peterburga raz
pošiljajo nafto po celi srednji in severni Evropi, kakor
tudi v druge dele sveta. Tudi parniki na Volgi ter
železnice se kurijo z nafto in je včasih na Volgi videti
cela polja nafte, ki plava po vodi. Nafta pa povzročuje
na drugi strani Volgi velikansko škodo, ker poginejo
njene izvrstne okusne ribe v taki vodi. Toda za promet
se je nafta izkazala kot jako dobro kurivo za parne
stroje, torej prevladuje korist nad prijetnostjo in dobro
jedjo, kar je vodilo trgovini sploh.
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Promet na Volgi oskrbujejo parniki zasebnih parobrodnih družb. Naša družba je sedla v Ribinsku do
Nižnega na parnik „Sergij Witte“, ki se imenuje po
bivšem ruskem ministrskem predsedniku in srečnemu
posredovatelju miru v rusko-japonski vojni.
Kako udobno je na takem parniku! Prvi razred
ima svoje kajute in skupni salon za obedovanje in
zabavo spredaj, da imajo pasažirji vso lepo pokrajino
vedno pred seboj. Le malo smo bivali notri, navadno
smo se sprehajali zunaj po sprednjem krovu ali pa
sedeli spredaj na udobnih klopeh in stolih pri kakšni
mizi ter opazovali življenje na vodi in ob bregovih.
Če se celi dan gleda, se oko ne more utruditi, ker se
prizori na Volgi, kakor tudi na bregu, vedno menjavajo
in postajajo tem mikavnejši, čimbolj se človek pelje
proti jugu. Kdor se je že par tisoč kilometrov vozil
po železnici po pustih krajih, po samih planjavah brez
hribov, le tupatam kak brezov ali borov gozd, ta ve,
kako je oko utrujeno in se človeka polasti puščoba v
notranjosti, da se naveliča vsega.
Toda ta sprememba na Volgi! Bregova sta ob
obeh straneh večinoma poraščena in vmes se vidijo
prijazna mesta, vasi in trgi z lepimi pravoslavnimi
cerkvami in njih kupolami in zvoniki. Zlasti veliko je
ob bregu samostanov ali monastirjev. Sempatja se
pasejo ob bregovih velike črede živine, kjer je vse
skupaj pomešano: govedo, konji, ovce, prašiči, vmes
celo gosi in race. Neprestano obletavajo parnik belosivi
galebi in zanimivo je gledati, kako že v zraku vjamejo
kruh, ki se jim ga vrže s palube. Po cele kose kruha
smo jim razmetavali in imeli posebno veselje, s kakšno
virtuoznostjo so v zraku lovili krušne koščke.
Koliko življenja smo pa opazovali na Volgi sami.
Prizor za prizorom se je vrstil pred našimi očmi bo
disi, da smo srečavali parnike s pasažerji, s katerimi
smo se pozdravljali in mahali z robci, bodisi velikanske
barže, privezane na parnike buksirje. Drva, les, žito
in drugi deželni pridelki, tudi sadje, dalje nafta, vino,
ribe vse je šlo mimo nas. Parkrat smo srečali veli
kanske parnike, na katerih je bila v tri nadstropja
visoka lepa živina, tolsto dolgorogato govedo s kavkaških step. Zanimala nas je tudi rečna policija, ki ob
kraju neprestano meri Volgo ter postavlja „mejake“
t. j. mejnike, ki kažejo mejo, do kam se sme parnik
približati bregu. Mejniki mole kot plavajoči stožci iz
vode in so na desnem bregu rdeči, na levem beli. Po
noči kažejo kajpada svetilke iste barve mejo in ima
tudi po noči Volga nekaj čarobnega na sebi vsled teh
luči ob obeh straneh, kakor tudi od krasno električno
razsvetljenih parnikov, ki smo jih srečavali,
Izmed večjih krajev, mimo katerih smo se od
Ribinska do Nižnega Novgoroda vozili, naj omenim
mesto Romanovo na obeh straneh Volge, kjer smo
našteli na levi devet, na desni tri cerkve ter Konstantinovo.
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„Sergij Witte“ se je za več ur ustavil v Jaroslavlu,
ki je sedež guvernerja. Ogledali smo si to mesto, ki
ima velikansko tovarno za platno. Najboljše brisače
frotirke prihajajo iz te tovarne. Mesto je napravilo jako
čeden vtis na nas. Od Volge skozi sredo mesta vodi
jako širok bulvar z dvojnimi lipovimi drevoredi po
obeh straneh. Okrepčali smo se v hotelu Bristol, ki
je lepa moderna stavba, v notranjščini pa tako elegantna,
da ga prav lahko primerjam s hotelom Bristol na
Dunaju. V tem hotelu smo slišali svirati dunajske
valčke, ki so nas kolikortoliko spominjali na domovino.
Od Jaroslavla smo se dalje vozili mimo kakor
vas velikega monastirja Bobai, ki je znan radi gosto
ljubnosti menihov. Naš sopotnik, pristen Rus, upravitelj
delniške pivovarne v Ribinsku, nam je pravil o tem
samostanu neko govorico, za katero pa ni tukaj mesta j
in jo bom raje drugod povedal.
Okrog polnoči smo se ustavili v Nostromi, j
precej velikem mestu, kjer pa nismo izstopili, ampak
opazovali s parnika nakladanje in izkladanje blaga, ki
se je prav hitro vršilo. Na parnik, toda v medkrov je
prišel ruski slepec in igral na harmoniko ter pel zraven
otožne ruske pesni. Rusi so ga kar zamaknjeno poslu
šali in dobil je dosti darov.
V Nižnem Novgorodu — o tem sem pa že pisal
— smo prestopili na parnik „Velika knežnja Olga
Nikolajevna“, ki je bil še veliko večji nego „Sergij
Witte“. Od tu dalje proti jugu ozir. vzhodu je promet
še veliko večji. Bilo je pred otvoritvijo jarmarke, zato
je bila odslej Volga vedno pokrita s parniki, baržami
in čolni, da se je bilo že treba ogibati na široki vodi.
Bogate dežele na jugu in v Aziji so pošiljale svoje
blago na jarmarko in obrazi, ki smo jih gledali na
parnikih, so bili po večini tatarski in perzijski. Seveda
ni manjkalo Židov v dolgih kaftanih.
Imeli smo na potu — saj smo bili pet dni in
pet noči na vodi — veliko zanimivih doživljajev, ki
pa spadajo v beletrističen list. Hotel sem pisati tukaj
le nekoliko o prometu na Volgi in iz povedanega
naj si vsak napravi vsaj majhno sliko o tej ruski
trgovski cesti, ki je bila v času, ko ni bilo še toliko
železnic, neprecenljive važnosti za svetovno trgovino.
Sicer tudi zdaj ni na prometu izgubila, ampak ta se
vsled boljših prometnih sredstev še veča. Vendar je pa
parni konj na suhem odvzel Volgi oni veliki pomen
kot edina posredovalka med vzhodom ter jugom na
eni ter med severom in zahodom prostrane ruske
države na drugi strani. Ni pa Volga izgubila svoje
mičnosti, lepote in vabljivosti! Pesniki so jo opevali
in jo še opevajo, ker je vredna tega. Duševno in te
lesno se človek okrepi na nji — na matuški Volgi —
in jaz sem srečen, da sem jo videl, da sem živel na
nji in ti spomini mi ostanejo kot najlepši v življenju.

Praktiška geologija.
Spisal dr. K. Hinterlechner.
(Dalje.)

6. Podravski zaliv*) imenujemo terciarno
ozemlje, ki se vleče od Maribora med Pohorjem
in (severno od njega ležečim) Kozjakom proti zapadu.
Vzhodni zalivov začetek in zapadni njegov konec, ki
leži nekako med Marenbergom in Muto (torej že
razmeroma blizo Koroške meje), pripadata neposredno
Podravju. Prednji del tega približno 40 km dolgega
pasu pa leži nekoliko južno od Drave, ter se vleče
preko Sv. Lovrenca in Ribnice do Sv. Antona
na Pohorju. Največja širjava znaša 5, najmanjša pa
2 km. \ Podravju, bodisi pri Mariboru kakor v
Marenberško-Mutski okolici, prekrivajo tudi v
tem ozemlju mlajše tvorbe terciar.
Označeno ozemlje je bilo nekdaj brez dvoma v
zvezi s terciarnim teritorijem, ki smo ga doznali v prej
šnjem poglavju na Koroškem, in z onim ki ga bo
demo pozneje razložili, kot severno od Kozjaka
ležečega.
Premog iz tega zaliva in iz ozemlja severno od
Kozjaka je izvrstne kakovosti. Po svoji starosti je mlajši
od Zagorsko-Trboveljskega; pripada namreč že mio
cenu ; oligocenskega premoga tu še Jie poznamo.
V praktične svrhe smemo deliti vse to ozemlje
v 4 dele : v oba podravska dela, v katerih krijejo mlajše
tvorbe terciar, v strogo terciarni teritorij med Mari
borom in Vuzenico in končno v temu sorodno
ozemlje pri Muti in pri Marenbergu.
Ker krijejo mlajše tvorbe terciar, ni vsaj doslej
premog še nikjer znan. Kdor bi ga nameraval slediti
v teh 2 ozemljih, naj presodi zato svoja sredstva prav
natanko. Izguba ni le mogoča, ampak celò najverjet
nejša. Kakor smo razložili v V. številki zadevno Ptuj
skega polja, podobno velja tudi tu, da se naj zlasti
ne vtika nihče v tozadevne špekulacije s kakimi „malimi
prihranki“. Kakšne razmere so sicer v tem zalivu, sledi
iz nastopnega.
Sicer ne zadovoljiv pa vendar najlepši uspeh premogosledbe so dosegli v občini Orlica, ob severnem
robu ondotnega terciara; našli so 115 cm debelo plastovino, v kateri je več žilic prav dobrega premoga.
Izvečine pripada doslej znana snov zgorljivemu skrilavcu.
Prav blizu tega nahajališča so našli 6 palcev (= 15 cm)
debelo žilico.
*) Zadevno tega prihajata v poštev lista „Unt. Drauburg, Z.
19. K. XII.“ in „Marburg Z. 19. K. XIII.“ geološke mape v merilu
1 : 75.000. V tisku doslej še nista izšla. Naroča se jih direktno
pri c. kr. geološkem drž. zavodu na Dunaju (III/2 Rasumofskygasse
23). Interesenti naroče lahko tudi le vzhodno polovico prvega in
južno drugega lista, če jih zanima samo teren navedenega, terci
arnega zaliva. Na pošiljatev je treba nekaj časa počakati, ker se
vsak list sproti izriše in kolorira. Indirektna naročila zakasne poši
ljatev vsaj nekoliko.
10*
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Navidezno še dosti ugodne razmere so doznali zalivu; poglaviti skladi pripadajo miocenu. Ivniške
na nekem mestu Na Muti; krajevno je bila žila 50 cm tvorbe so tipus sem spadajočih premogov. („Eibisdebela. Žalibog meri najčešće približno (le) 1 cm, in walder Schichten“ v nemški geološki literaturi.)
Doslej so ločili v Ivniškem revirju naslednja 4
debelost je sploh zelo nepravilna. Na nekem drugem
mestu so našli (isto tam) 3 po 6 do 25 cm debele nahajališča premoga: Ivniško, Travniško, Vordersdorfsko
in Unterfresensko. Vsaj Ivniško in Vordersdorfsko pri
žilice premoga.
Sicer so znane malenkostne premoške žilice še na padata isti plastovini; med tema torej prav gotovo ni
več drugih mestih (Vuzenica, Sv. Vid, Sv. Janez nad geološkega različka. Sicer položaj še ni docela jasen.
Na starejših tvorbah leži kot najstarejši terciarni
Dravčami i. t. d.); kako jih moramo presojati, se
izprevidi najjasneje iz naslednega citata: „In dieser horizont neki konglomerat, potem sledi kompleks debeganzen Erstreckung kommen bald hie bald da Kohlen- loznatih poščenjakov in peščenih skrilavcev. Nad temi
flötze oder Putzen von Glanzkohle vor. Man hat an leži (Ivniška) plastovina. Njen krov sestoji iz: peščenih
vielen Stellen auf Kohle geschürft, aber nie sie zu gomol (Schiefertone), peščenjakov, konglomeratov, brn
einem bauwürdigen Lager sich gestalten gesehen“ (po (Letten) in iz glinatstih laporjev (Mergel). — Travniško
F. Rolle v Jahrbuch c. kr. geol. drž. zavoda 1857). plastovino krijejo v nasprotju s temi razmerami iz ve
Predno zapustimo to ozemlje, naj le še omenimo, čine bivše grezaste (schlammig) usedline mesto pešče
da so našli pri Rušah (zap. od Maribora) na 2 mestih njakov in konglomeratov.
1. Pri Ivniški plastovini je treba ločiti 2
po 6 oziroma 16 cm debele premoške plasti.
7. Travniško-Ivniški zaliv*) (Bucht von horizonta: nad in pod nivojem Sekovske doline. Prvi
Wiese-Eibiswald). Tako imenujemo terciarno ozemlje je deloma že izrabljen; sedaj kopljejo v njem premog
severno od Kozjaka in južno od pogorja Sausal. v občini Feisternitz. V zapadnem delu je bila plastovina
Proti vzhodu prehaja neposredno v Slovenske go do 3-8 m debela ; dobivali so jo pod nebom. Proti
rice in obenem v teritorij nekdanjega, odprtega morja. vzhodu se je debelost toliko zmanjšala, da se med
V zapadno smer se razširja do vznožja Golice (Go Ivnico in Feister nitzom ni izplačalo ta premog ko
lovca) ali do črte ki veže Marenberg z Lončem pati. Pri Feisternitzu meri (v zelo omejenem ozemlju)
(D. Landsberg), in ki teče, toraj skoro natanko od se le še 0-6 do 1 /ra v debelost. Nasprotno je v istem pre
mogovniku v drugem horizontu, nekako 185 /ra pod
vera proti jugu.
V severni Marnberški okolici je porazdelitev Sekovsko dolino, plastovina nepričakovano zelo debela
terciarnih tvorb taka, da smemo soditi, da se je stikal postala. Povprečna debelost meri L9 metra; najsilnejše
nekdaj v govoru stoječi zaliv s Podravskim. Proti se partije so pa celo do 3 /ra debele. Kakovost premoga
veru je pa razen neposredno zapadno od Lipnice je zelo dobra.
2. Vordersdorfska plastovina leži na mehkem
(pogorje Sausal) med Lončem in Lipnico, meja
sploh problematska. Vsaj na črti Šmartno — Sv. peščenjaku, njen krov je pa trd, mestoma bituminozen
Florijan prehaja brez vidnih presledkov v (severni) peščenjak. Krajevno je do 4'8 /ra debela, povprečno pa
Graški zaliv, oziroma v njega severni del; Trav- meri L9 /ra. Ta plastovina je iz 2 žil. Kakovost preniško-lvniški zaliv ni namreč pravzaprav nič ! moga je podobna oni Ivniškega premoga. V velikem
obsegu je ves premog že izkopan.
drugega kot del Graškega zaliva.
3. Travniška (glavna) plastovina se vleče med
Isti momenti, ki so provzročali, da se je nabirala
pozneje poogljenela vegatabilna snov v zapadnem Travnikom in Labodovcem (Schwanberg) nekako
ozadju spodnještajerskih terciarnih zalivov, so soodlo- vzporedno z mejo med terciarom in starejšimi tvorbami.
čevali, in sicer v istem zmislu, tudi v srednještajerskih V smer, kakor se vleče, so jo doznali 9-5, kakor visi
zalivih. Zato vidimo dandanes procvitajoče premogov pa 2 do 3 km daleč. Na skrajnem zapadu je plastovina
nike zapadno Gradca (Köflach, Voitsberg) in posebej L3—L4 v Steiereggu do 2-2 /ra proti vzhodu pa le še
z ozirom naTravniško-Ivniški zaliv v Trav 0-5 /ra debela. Proti vzhodu se plastovina torej tudi tu
j zoži in najbrže končno poizgibi, kakor smo isto že
niku in v Ivnici.
Kakor v Podravskem, tako ne poznamo doslej omenili zadevno Spodnještajerskih nahajališč. Sicer pa
oligocenskega premoga tudi vTravniško-Ivniškem leži v Travniški plastovini tam, kjer je najdebelejša, nekaj
peščene in skrilave, nerabne snovi.
*) Tu pridejo v poštev sledeči listi oziroma njih deli geološke
Pod in nad glavno plastovino se nahajata mestoma
mape v merilu 1 : 75.000: „Unt. Drauburg Z. 19. K. XII.“ (severo
vzhodna četrtina); „Marburg Z. 19. K- XIII.“ (zlasti severna pa
še 2 plastovini.
tudi vzhodna polovica, torej ves list brez jugo-zapadne četrtine):
4. Unterfresenska premoška kadunja je 400 /ra
„D. Landsberg u. Wotfsberg Z. 18. K. XII.“ (vzhodna polovica;
dolga
in 200 /ra široka; nje plastovina je L2 m debela,
zlasti pa tudi jugo-vzhodna četrtina) ; „Wildon u. Leibnitz Z. 18. K.
a sestoji iz 2 žil, med katerima leži 1/2 metra nerabne
XIII.“ (zlasti jugo-zapadna četrtina, a pogojno ves list). Naročilni
snovi.
modus je isti, kot pri listih zadevno Podravskega zaliva.
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Prva montanska podjetja so ustanovili v Ivniški
fari že v letih 1792 do 1799; Travniško plastovino
izkoriščajo od 1. 1800. Vsa druga podjetja so ustanovili
šele pozneje. Dandanes je Ivniška plastovina v rokah
„Österreichisch-Alpine-Montan-Gesellschaft“, Travniška
je pa večinoma last „K. k. priv. Graz-Köflacher Eisen
bahn- und Bergbau-Gesellschaft“ ; last poslednje je tudi
Urterfresenskain Vordersdorfska plastovina. Ostali lastniki
Travniške plastovine so E. Rathausky in drug, I. Lampel
ter še neki manjši podjetniki.
Montanska posest Graško-Koflaške družbe je obse
gala leta 1903 218 mer in 35 prekmer, ki merijo skupno
13,069.963 ni1. Dandanes pa delujejo le v premogov
niku S tei er e gg. Na zapadu meri plastovina v njem
2-2 m v debelosti; v njej se nahaja precej brezrudne
snovi. Proti vzhodu postaja čistejša, a obenem tudi
tanjša; polagoma postane (le še) L4 m debela. Merski
obseg: 36 mer, 14 dvomer in 11 prekmer, leži v občinah
Gaiseregg in Mitterlimberg. Odjemalci tega premoga
so : družba-posestnica sama, premogovnikova okolica,
kraji ob Graško-Koflaški železnici in Štajerska sploh ;
sicer ga pa izvažajo deloma tudi na Koroško, Tirolsko,
Nižje Avstrijsko in na Ogrsko.
Alpska montanska družba izrablja v Feisternitzu
Ivniško plastovino. Njena posest je merila leta 1903
4 mere in 21 dvomer.
Premogovnik tvrdke E. Rathausky in drug obsega
18 mer in 5 prekmer ter leži med posestjo GraškoKoflaške družbe pri Steiereggu in pri Limbergu.
I. Lampel ima v Pitschgaueggu in v Tombachu
7 mer, 3 dvomere in 3 prekmere.
V občini Labič (Labitschberg) pri Gomilici
(Gamlitz) zap. od Er nož a (Ehrenhausen) se nahaja
že od leta 1895 opuščen premogovnik, ki je obsegal
1 mero in 4 dvomere. V njem so dobivali rjavi premog.
Podlaga in krov plastovine sta iz sivih, peščenih gomol.
V poslednjem času, ko so premog ondi kopali, je bila
rabna snov 0-4 do 05 m debela; v večji globočini
meri baje 07 m. Ta del je pa pod vodo. Predmetni
premog se smatra kot vzhodno nadaljevanje IvniškoTravniškega.
V naslednjem naj navedem še nekaj mest, kjer
so izsledili več ali manj premoga. Pitschgau 5 cm
premoga v globočini 241*5 metra; med Strassenwebrom in Haselschneiderjem (južno od Trav
nika) P/2 m premoga v gl. 135 /ra; severno od Pölfinga 1 m premoga; Unterbergla 1 m premoga;
pri Ko 11 manu (sev. sev.-zap. od Travnika) 1 m pre
moga; priLabodovcu tanke žilice v globočini 140/ra;
Kressbach (severno od Labodovca) 10 cm premoga
v globočini 33-35 /ra; Leibenfeld (pri Lonču =
Deutsch-Landsberg) 3 žilice, najdebelejša je merila 47 cm.
Razen na navedenih krajih so sledili premog še
na neštetih drugih, kjer so bili rezultati podobni ali pa

še slabši; pogojno je bilo delo celò sploh brez vsakega
uspeha.
Zanimivi terciarni premogi se nahajajo na Šta
jerskem sicer tudi še severnejše v Graškem zalivu in
drugod; imenoma naj navedem le Voitsberg, Köflach, Weit z, Leoben in daljno okolico zapadno
od Fürstenfelda (že blizo Ogrske meje). Ker ne
bodo spadali skoro gotovo nikoli v interesno sfero
Slovenskega (srednje velikega) podjetnika, zato se ne
mislim spuščati tozadevno niti v splošno razlago ondotnih razmer.
(Dalje prihodnjič).

Pridobitne in gospodarske zadruge.
Spisal Val. Žun.
(Dalje.)

Pri malih zadrugah zadostuje enostavno knji
govodstvo glede zadružnega poslovanja; če je pa
zadružni obrat bolj obsežen, treba je dvojnega
knjigovodstva, ki se je sploh pri naših zadrugah
skoro splošno uvedlo, zlasti še, ker se tudi naše rajfajznovke splošno poslužujejo dvojnega knjigovodstva.
Vsaka pridobitna in gospodarska zadruga potrebuje vsaj
te-le poslovne knjige: 1. inventarno knjigo, 2.
blagajniško knjigo, 3. žurnal, primanoto ali
memorial, 4. glavno knjigo, 5. knjigo de
ležev, 6. eno ali več knjig za zaračunavanje poseb
nega predmeta zadružnega gospodarstva (n. pr.
knjigo hranilnih vlog, knjigo posojil, račun blaga,
račun menic, skladiščno knjigo i. t. d.) in 7. knjigo
deležev.
Pri nas najbolj običajne zadruge so posojilna in
kreditna društva (posojilnice). Knjige ki jih rabimo pri
knjigovodstvu posojilnice so navadno te-le: 1. blagaj
niška knjiga (blagajniški dnevnik) s posebno po
možno knjigo štraco, 2. knjige za posamezne
dele premoženja in sicer a) k n j i g a deležev, b)
knjiga hranilnih vlog, c) knjiga posojil, d)
knjiga tekočih računov, e) knjiga naloženega
de n ar j a, 3. gl a vn a kn j i g a, 4. p o m o ž n e k n j i ge
in sicer ra)knjiga pristopnic, Z/)zapisnikčlanov,
c) knjiga za pristojbine, d) knjiga uprave in
5. inventarna knjiga. (Žurnal je združen z bla
gajniškim dnevnikom).
Koncem leta se sklenejo računi in se morajo taki
računski sklepi (računski zaključki) po zadružnikih na
občnem zboru odobriti.
Štirinajst dni po odobritvi računskega sklepa,
najpozneje pa 6 mesecev po preteku 'opravilnega leta,
moraju davku podvržene zadruge pri pristojnem
davčnem oblastvu (okrajnem glavarstvu ali davčni
administraciji) podati napoved o davku zavezanem
čistem donosu podjetja na posebnem obrazcu, ki se
dobi brezplačno pri davčnem oblastvu. Tej napovedi
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je treba priložiti računski zaključek v dveh
izvodih in prepis zapisnika občnega zbora, na ka
terem je bil računski zaključek odobren. Razen tega
se mora tudi politični oblasti (okrajnemu glavarstvu
[mestnemu magistratu]) predložiti en računski zaključek.
Davčna oblast na podlagi teh pripomočkov od
meri pridobninski davek za vsako leto posebej in sicer
na podlagi bilančnega čistega donosa, ki seje
dosegel v preteklem letu. Pri sestavi davčne odmerne
podlage se pa morajo bilančnemu čistemu donosu
prišteti nekatere postavke, ki so sicer po navadi v
računskem zaključku izkazane kot izguba. Take po
stavke so zlasti : obresti zadružnih deležev, obresti
vknjiženih izposojil, če so ta del napravne glavnice,
darila, v kolikor jih ne zahteva opravilni obrat, pri
dobninski davek in izgube iz prejšnjih let. Vendar se
pa pri pogodovanih zadrugah vpoštevajo izgube, ki
so nastale v zadnjem, pred bilančnim letom preteklem
opravilnem letu, kot odbitki, istotako darila, ki se dado
že obstoječim dobrodelnim zavodom (n. pr. dijaškim
kuhinjam, ubožnim zakladom i. t. d.). Od bilančnega
čistega donosa se pa mora odšteti, če ima kaka zadruga
tudi posestva, katastrski čisti donos in tisti znesek
hišne najemščine, od katerega se je plačal hišnonajemni davek. Zemljiški in hišni davek se pa ne
smeta odšteti.
Upamo, da bo en vzgled zadostoval, da dobe
cenjeni bralci primeren vpogled v davčno odmero.
„Kmetska posojilnica ljubljanske okolice“, katere
računski sklepi so radi svoje jasnosti naravnost vzorni,
ima v svojem letnem poročilu ta-le

Glavni in posebni rezervni zaklad sta zaračunana
posebej in izkazuje prvi 6603 K 37 v, drugi pa
5741 K 40 v čistega donosa.
Pridobninski davek se bo odmeril tako-le:
Bilančni čisti donos........................ 101.127 K 02 v
Temu se prišteje:
pridobnina.......................................
3.811 K 29 v
hišna najemnina.............................
5.879 n 37 n
zemljarina............................................
10 n 38 5)
neodbitna darila in provizije . . .
511
50 »>
čisti donos glavnega rez. zaklada .
6.603 j j 37 n
„
„
posebnega „
5.741 n 40 n
123.684 K 56 V
odšteje se :
katastrski čisti donos
26 K 20 v
obdačena hišna najemnina26.325 ,, 57 ,,
26.351 K 77 v
Ostane 97.332 K 33 v
Ker je ta zadruga omejena le na lastne člane in
uživa ugodnosti davčnega zakona, se od zgoraj doblje
nega zneska odštejejo še remuneracije, ki so se iz
letnega dobička dovolile članom načelstva in nadzorstva
v znesku 6560 K, istotako znesek 1150 K za obstoječe
dobrodelne zavode, dalje se odbije znesek 5000 K, ki
se je določil za pokojninski zaklad in 6700 K, kateri
znesek se je kot remuneracija iz dobička razdelil med
posojilnične uslužbence. Odšteti se seveda mora tudi
pripisani ostanek dobička iz leta 1908. v znesku
3323 K 53 v, ker je bil ta znesek obdačen že prejšnje
leto.
ìì

Izkaz izgube in dobička

K

49639

17

811693

85

2456

98

V letu 1908 za leto 1909 prejete obresti posojil

.

46524

81

domače hrani nice

15

69

Zaostale obresti posojil............................................................................

175259

59

722359

72

Prejete zamudne obresti

44499

24

v tekočem računu

Prejete obresti posojil............................................................................

1

„
„

.

.

.

.......................................................................

8102

26

obresti naloženega denarja...................................................

79045

71

vrednostnih listin....................................................

15456

06

„

335

82

................................

40010

77

V 1. 1909 za 1. 1908 prejete obresti posojil................................

142735

91

Nedvignjeni kuponi...................................................................................

Povrnjene obresti posojil......................................................................

3387

84

Izravnava kurzne zgube iz leta 1908

Plačane obresti tekočega računa.........................................................

3575

91

Kurzni dobiček v letu 1909

V 1. 1909 za 1. 1908 vnovčeni kuponi.............................................

14210

50

Plačane obresti v reeskomptu................................................................

403

35

„

„

„

domače hranilnice

zadružnega doma:
Davki, poprave, 1 o/o odpisa in predplačane najemščine

7082

94

3

zadružnih hiš :
Davki, poprave in predplačane najemščine......................................

7899

61

posojil :
Odpis v letu 1909

5

inventarja :

f

davka :

10g/o

....................................................................................

odpisa za obrabo.............................................................................

V letu 1909 plačani davek.......................................................................

3

„

„

vrednostnih listin :

18245

50

.............................................

1275

......................................................... ......

6110

—
30

V letu 1909 prejete najemščine.........................................................

13616

10

1908 za leto 1909 prejete najemščine..........................

1574

52

20022

91

1623

88

2730

23

3323

53

1204604

25

zadružnega doma :

4

„

„

zadružnih hiš :
V letu 1909 prejete najemščine..........................................................

4201

„

1848

47

14790

95

upravnih stroškov :
Upravni stroški za leto 1909 ..................................................................
doneskov državni zavarovalnici nameščencev :

42818

66

8

Vplačila v letu 1909 ....................................................................................

1204

—

.................................................................

101127

02

Skupaj

11204604

25

„

1908 za leto 1909 prejete najemščine..........................

5

„

upravnih dohodkov:

6

„

izgube in dobička:

Upravni dohodki v letu 1909

70

7

izgube in dobička:
Čisti dobiček za leto 1909

2

„

2

4

h

v tekočem računu

Za 1. 1910. predplačane obresti posojil .

„

Kredit

Račun obresti :

Račun obresü :
Izplačene obresti hranilnih vlog
„
Kapitalizirane obresti hranilnih vlog
„

9

za upravno leto 1909.

"i

K

1
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.

Pripisani ostanek dobička iz leta 1908

Skupaj

t

št. io.
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Tako dobimo za davčno odmerno podlago vsoto
74.599 K 3 v. Prvih 2000 K se obdači le s 3/io t°
je 600 K, ostalih 72.599 K 3 v, pa s 5/io, kar da
36.299 K 52 v, skupaj toraj 36.899 K 52 v, 10 od
stotni davek znaša torej 3689 K 95 v.
Če bi pa posojilnica ne bila pogodovana, bi se
od zgoraj dobljene vsote 97.332 K 56 v ne smele pri
obdačbi odbiti remuneracije načelstva in nadzorništva
v znesku 6560 K, kakor tudi ne znesek 1150 K za
obstoječe dobrodelne zavode. Obdačbena podlaga bi
torej znašala 82.309 K 3 v. in 10 odstotni davek
8230 K 93 v. Iz tega se vidi veliki razloček med obdačbo pogodovanih in nepogodovanih zadrug.
(Dalje prih.)

Država in njeni upniki.
Piše J. Skalar.
(Dalje.)

II. Na ime glaseče se zadolžnice.

4

Dozdaj smo spoznali natanko samo zadolžnicoprenositeljico in videli, kako kroži, gre iz roke
v roko, da je lastnina onega, ki jo ima in da država
pri izplačevanju kuponov oziroma glavnice ne vpraša,
če je dotičnik, ki je predložil vrednote v realiziranje,
tudi pravi lastnik. Razume se, da so vsi ti znaki za
kapitalista jako neugodni in neprijetni, ker svojega v
takih zadolžnicah naloženega denarja ne more zadostno
obvarovati nepoštenih rok.
V naslednjem hočem pokazati, kako si v tem
oziru lahko pomaga. Gre to najboljše z zadolžnico,
glasečo se na njegovo ime, ki pa še ni toliko znana,
da bi se ljudje pogostokrat posluževali te pravice. Pri
nas se največ pozna samo ona na ime glaseča se za
dolžnica, ki reprezentira za varščino (kavcijo) naloženo
glavnico. Na teh zadolžnicah je pač označeno, da je
v njih naloženi denar, naložil ta in ta, za ta in ta
namen. Da pa se more zadolžnica glasiti na krstno in
rodbinsko ime, ne da bi pri tem bil poseben namen
naložene glavnice označen, je širšemu občinstvu ne
znano. In vendar nudijo te vrste zadolžnice mnogo
udobnosti! Pri teh zadolžnicah se lahko združi več
zadolžnic glasečih se na manjše glavnice v eno
samo; proti eni pobotnici dviga lahko obresti, ni mu
potreba „rezati kuponov“. Seveda je ta zadolžnica
varna tudi pred tatovi, saj nima zanje nobene vrednosti.
Le oni, ki se izkaže, da je njen lastnik, dobi izplačane
obresti ozir. glavnico, dobitek. Vsa ta svojstva pa de
lajo to zadolžnico tudi zelo pripravno za shranjevanje
pri bankah. V, borznem prometu seveda te vrste za
dolžnice ni dobiti. Za vse te udobnosti pa plača lastnik
le neznatno blanketno pristojbino, ki se mu gotovo
prav dobro izplača.
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a) Kako delimo na ime glaseče se
zadolžnice?

Te vrste zadolžnice se glase:
1. Na „prosto ime“ določene fizične osebe (n. pr.
zadolžnica se glasi na ime „Ivan Pušnik“,
2. na ime juridične osebe, društva, cerkve, župnije,
ustanove, občine, itd. (n. pr. zadolžnica je vezana „za
„Slov. trg. društvo Merkur v Ljubljani“, ali „za usta
novo Trgovskega bolniškega društva v Ljubljani“ ali
„za cerkvene potrebščine fare sv. Nikolaja v Ljub
ljani“ itd. itd.),
3. je v nadpisu zadolžnice natanko označen namen
varščine. Te vrste zadolžnice so vezane v pravem po
menu besede, ker se jih le tedaj spremeni lahko v
proste, če je dokazano, da varščine ni več potreba.
Vendar se tudi pod 1. in 2. označene vrste za
dolžnic imenujejo kot vezane, ker se smatra riadpis
(vinculum, Band) za nekako vezilo za lastnika zadol
žnice ali pa za namen ustanove. Da pa se bodo nadaljna izvajanja dobro razumela, bomo govorili odslej
o vezanih t. j. vinkuliranih zadolžnicah le tedaj, če bo
služila zadolžnica varščini, dočim bomo s prostimi za
dolžnicami označevali na imena ali juridične osebe
glaseče se zadolžnice. Pripominjamo, da smo v tem
naziranju v popolnem soglasju z avstrijsko naredbeno
in postavno terminologijo.
b) Zadolžnice glaseče se na ime gotove
osebe.
Ako želi lastnik zadolžnice, da dobi ta zadolžnica
kot nadpis njegovi imeni (krstno in rodbinsko), se mora
natanko ravnati po predpisih, ki jih bomo navedli pod
točko c). Za sedaj naj zadostuje, da napravi uprava
državnega dolga na tozadevno prošnjo vsak tak nadpis,
vendar ime in bivališče dotičnega lastnika ne sme
biti izmišljeno. Ker smo že zgoraj uvodoma na
vedli prednosti takih zadolžnic, naj izvoli cenjeni či
tatelj dotični odstavek še enkrat prebrati. Prehajamo
tedaj, ker bomo o zadolžnicah glasečih se na juridično
osebo, govorili obširneje itak v teku razpravice,

č) k izročitvi državnih zadolžnic v porošt
vene namene (vinkulacija).
Pri teh zadolžnicah se odreče lastnik za dobo
poroštva nekaterim pravicam, ki jih ima do zadolžnice.
Z ozirom na namen poroštva ali varščine pa razlo
čujemo: 1. Zadolžnice, ki se vinkulirajo v namen, da
nima država škode, ako podjetniki ne izpolnujejo
sprejetih pogojev. V tem slučaju je zavezana glavnica,
kakor tudi obresti iz nje, da krijejo zahteve državne
uprave. 2. Zadolžnice, katerih vinkulacija ima namen,
nuditi gotov dohodek (remo) gotovi vrsti ljudi, katerim
predpisuje država minimalen dohodek n. pr. oženjenim
častnikom. Tukaj so zavezane samo obresti.
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Obem vrstam teh zadolžnic pa so lastna na
slednja svojstva: a) Namenilo varščine vsled zahteve
od strani države in v namen, ki ga določa država.
Namenilo varščine t. j. zaveza zadolžnice za gotov
poroštveni namen, izreče oni, ki polaga varščino, v
takozvani namenilni listini. Ni pa potreba, da da var
ščino oni, od katerega zahteva država gotovo poroštvo,
ampak stori to zanj lahko tudi druga oseba, ß) Namen
varščine in vez varščine sta nedotakljiva. Pri zadolž
nicah, ki se vinkulirajo zaradi izpolnjevanja državnih
pogojev, se kaže ta nedotakljivost v tem, da ima
država prednost do pravice na zadolžnico pred zaseb
niki; pri zadolžnicah, ki naj garantirajo posebno rento,
pa v tem, da se dviganje obresti lahko omeji. y) od !
visnost od strani pristojne državne oblasti, ako se
hoče zadolžnico oprostiti oziroma razvezati (devinkulacija). V to je potrebno posebno dovoljenje, o katerem
bomo še pozneje govorili.
č) Nadpis pri zadolžnicah, ki se glasi na
gotovo ime.
Lastnik zadolžnic-prenositeljic, ki želi, da se glase
odslej te zadolžnice na njegovi imeni (krstno in rod
binsko), vloži te zadolžnice pri c. kr. blagajni za
državni dolg na Dunaju s prošnjo, da se ugodi nje
govi zahtevi, ali pa jih vpošlje imenovani blagajni
potom c. kr. deželnih blagajen ali c. kr. davkarij. C. kr.
blagajna za državni dolg izda na podlagi posebne
tiskovine, ki ima na prvi strani po tiskanih besedah
„Die Staatsschuldenkassa bezahlt die Zinsen . . . .“
napisani imeni. Tudi število in glavnica zadolžnice je
pisana. Tako izdano zadolžnico, ki je podpisana od
uradnikov drž.' blagajne, mora tudi sopodpisati c. kr.
kontrolna komisija za državni dolg.
Ker je med širšim občinstvom razširjeno mnenje,
da se zadolžnice - prenositeljice, ki se izroče državni
blagajni v svrho nadpisa, nahajajo shranjene pri tej
blagajni, tako da je na novo z nadpisom izdana za
dolžnica samo nekako potrdilo za shranjeno zadolžnico,
naj pri tej priliki omenim, da je na novo izdana za
dolžnica prava zadolžnica. Ako hoče namreč stranka
z nadpisom opremljeno zadolžnico oprostiti, se ji ne
vrne svoječasno za vinkulacijo dana ampak povsem
nova zadolžnica, ki ima seveda ravnotako vrednost.
Pri državnih srečkah, kjer imajo serijske in dobitvene številke posebno vrednost, se seveda ne sme
izdajati nove srečke, saj ima vsaka srečka lahko drugo
vrednost. Nadpis se pri tej vrsti zadolžnic napravi na
ta način, da se kuponska pola uniči, nadpis pa na
pravi od strani državne blagajne na prvi strani.
Kdor želi, da se mu zadolžnica opremi z nad
pisom, mora obenem z zadolžnico tudi donesti vse
kupone, ki dotlej še niso zapadli. Ako manjka eden
teh kuponov, ga mora stranka plačati. Zadolžnice, pri

katerih je tudi talon, morajo tudi tega imeti; če ga
pa ni, se mora napraviti klavzula, ki razveljavi talon
na podlagi postave z dne 2. julija 1868., drž. zak. št. 88.
(Dalje prihodnjič.)

Raznoterosti.
Italijansko turška vojna utegne imeti tudi važne posledice
za trgovino. Sicer se Turčija po svojem dosedanjem lojalnem po
stopanju menda ne bo poprijela tega orožja — bojkota inozem
skega, zlasti italijanskega blaga, vendar bo skušala svoji nasprot
nici škodovati pri uvozu, kar bo imelo najbrž dobre posledice za
naš izvoz v Turčijo. Če se le nekoliko ozremo na trgovinsko sta
tistiko zadnjih deset let, vidimo, da je Italija primeroma hitreje
pomnožila svoj izvoz v Turčijo nego naša država.
Naša država je namreč izvozila v Turčijo v trgovskem letu
1900/1
1905/6
1908,9
za 992 milijonov kron za 143'4 mil. kron za 897 mil. kron.
ali 18-9»/0
20-8%
15'9«/0
vsega turškega uvoza.
Iz te slike se vidi, da se je uvoz Avstro-Ogrske v Turčijo
v prvem desetletju tega stoletja skrčil za okroglo 10 milijonov
kron, dočim je uvoz Italije poskočil za kakih 24 milijonov kron.
Te številke, ki so posnete po turških uradnih izkazih, po
trjujejo tudi naši konzuli. Tako pravi zadnje poročilo našega kon
zula v Valoni, da je valonski okraj leta 1910 pokril 377 odstotkov
svojih potrebščin iz naše države, dočim je Avstro-Ogrska leta 1909
pokrila še 43 9 odstotkov. Italija je pa v tem času poskočila pri
pokritju potrebščin v tem okraju od ll'6°/0 na 24-6°/0Podobno razmerje se opaža tudi pri ladjarstvu. Izvoz Tur
čije v Avstrijo (izvzemši tobak) je znašal:
1. 1900/1
1905/6
1908,9
Avstro-Ogrsko 33'0 mil. kron
47-0 mil.
54'5 mil.
ali lO-l’/o
10-9</„
16O»/o
vsega turškega izvoza ;
V Italijo 10-9 mil. kron
21-9 mil.
222 mil.
3-3»/„
5-l»/„
6-6»/„
Poleg tega Turčija izvozi za kakih 12 milij. kron tobaka v
Avstrijo.
Ker se ravno sedaj pripravlja trgovinska pogodba med
Avstrijo in Turčijo, bo treba naši vladi skrbeti, da upošteva nastali
položaj in naši industriji pribori kake ugodnosti, ker je Turčija,
kakor se vidi iz navedene statistike, vedno bolj interesirana na
svojem uvozu v našo državo.
— u,—

Industrijski svet. Dne 25. t. m. bo v trgovinskem mini
strstvu seja tretjega oddelka industrijskega sveta. Na dnevnem
redu seje je posvetovanje glede ureditve kartelov. Poročala
bosta član industrijskega sveta Artur Kut tier in Alojzij Reich.
*
Novosti pri generalnem nadzorstvu državnih železnic
Organi tega nadzorstva se vporabljajo v zadnjem času tudi pri
strokovni in gospodarski kontroli raznoterih panog železniške službe,
kakor tudi na nadziranje transportne službe. Za širšo javnost,
za potujoče občinstvo kakor za one, ki se morajo pečati s preva
žanjem, tedaj tudi za naše cenj. čitatelje ima zadnje imenovano
nadzorstvo poseben pomen. Kakor čujemo, je namen tega nadzor
stva predvsem v tem, da se nadzira, če se natančno posluje po
železniško-obratnem opravilniku ozir. po železniško-obratnem redu.
Za nas trgovce je posebne važnosti, da se bo nadzorstvo pečalo
tudi s pravilnostjo manipuliranih tovornih listov, sprejemnih
potrdil, pošiljatev po povzetju in frankaturnih računov; dalje z
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Monopol na užigalice. Osnutek za vpeljavo monopola na
užigalice je v finančnem ministrstvu že izdelan, vendar njegova
definitivna vsebina, kakor tudi dan izpeljave še nista določena.
Državna režija, kakor čujemo, ni nameravana; vendar je to pereče
vprašanje že zdaj zelo komplicirano. Začetek monopoliziranja bo z
Novim letom 1912, ko se bo prepovedala vporaba belega fosforja.
S tem se namerava zadati mnogoterim tovarnam za užigalice hud
udarec. Veliko vprašanje pa je, če bo parlament v kratkem času,
ki mu je na razpolago, rešil monopolno predlogo. Pri vsem je pa
tudi vpoštevati, da bo omenjena prepoved glede fosfora stopila na
Ogrskem v veljavo še le 1. 1913. in bo treba misliti naši državni
polovici, kako preprečiti uvoz iz Ogrske. Zatorej ni izključeno, da
se bo tudi pri nas odložila omenjena prepoved do 1. 1913.

nakladanjem blaga in z manipulacijo na križiščih, z uredi
tvijo kolodvorskih skladišč posebno glede snage, prostornosti in
razsvetljave; dalje kako se blago spravlja v skladišča in kako je
zavarovano zoper mokroto, prah, ogenj in tatvino. Jasno je, da so
dajale predstoječe točke dozdaj največ povoda za pritožbe. S po
gostim nadziranjem postaj in odpravo mnogokrat kričečih nedostatkov bodo tudi te pritožbe utihnile. Seveda bi se morala za
sedaj le provizorična uvedba tega nadziranja napraviti za stalno.
*
Novo obdačenje industrije. Zveza avstrijskih industrialcev
razpošilja okrožnico, v kateri posnamemo sledeče: „V zadnjih peri
odah za določitev pristojbinskega namestka so se držale pristojne
oblasti načela, da to varen, ki leže v krajih, ki so prosti hišnorazrednega davka, ni pritegniti k plačevanju pristojbinska namestka.
Ta ugodnost sloni na tarifni postavki 106 Be (opazka b} pristojbinske postave, ki izrečno določa, da so proste pristojbinskega
namestka one nepremične stvari, od katerih ni odrajtovati zemlji
škega in hišnorazrednega davka. Tudi predpis, ki se je izdal za
sedanje odmerjevanje omenjenega namestka, nima nobene točke,
iz katere bi se dalo sklepati, naj krenejo pristojbinske oblasti za to
periodo na drugo pot. Nekatere tovarne, ki so prosile za označeno
ugodnost, so pa dobile od dunajskega centralnega pristojbinskega
urada presenetljiv dopis, da so tudi tovarne v zgoraj ome
njenih- krajih podvržene pristojbinskemu namestku,
in to tudi tedaj, če ne plačujejo hišnorazrednega davka. Ta po
vsem nov in v postavi neopravičen korak bi težko prizadel marsi
katero tovarno. Vsled tega je napravila zveza avstrijskih indu
strialcev primerno vlogo na finančno ministrstvo, v kateri za
hteva, da se pristojbinskim uradom ukaže, takoj ustaviti to protipostavno postopanje. Zveza v tej vlogi odločno protestira proti
temu, da se poskuša avstrijsko industrijo, ki plačuje že itak dovolj
davkov in pristojbin, vsled napačnega razlaganja postav privesti še
do drugih plačil.“
Trust tovaren za sukanec. Tozadevne belgijske, španske,
avstrijske in ruske tovarne so se združile v trust in razpola
gajo s kapitalom 1 */4 milijarde frankov. Za tem tiči znana angleška
tvrdka J. P. Coats, ki je na Angleškem to panogo centralizirala.
*
Nova določila v prometu s Srbijo glede poštnih zavojev.
Dosedaj se je moralo pošiljatvam v Srbijo poleg drugih izkazov
dodati tudi originalne fakture (račune). Vsled odredbe srbske poštne
uprave z dne 5. avgusta t. 1. ta priloga lahko odpade, če je cena
poslanega blaga označena v carinski izjavi.
*
Službene pogodbe za Argentinijo. Justično ministrstvo je
izdalo ukaz, da imajo službene pogodbe za Argentinijo, ki so se
sklenile izven te države, le tedaj pravno veljavo, ako so bile vidirane od argentinskega konzulata.
*
Schneeballensystem. V zadnjih mesecih se množe osobito
v industriji za ure in žlahtne kovine tožbe, ki govore o t. zv.
„Schneeballensystem“. Sicer je notranje ministrstvo izdalo že 1. 1909.
na obrtne oblasti ukaz, v katerem jih opozarja na to dejstvo in
tudi opetovano se je v časospisih poudarjalo, da je ta način prodaje
zabranjen, vendar je imelo vse to kaj malo uspeha. Dejstvo je,
da je pasiralo carinsko ekspozituro urada za punciranje na Dunaju
od 1. januarja t. 1. do koncem avgusta t. 1. 30.000 švicarskih ur,
ki so došle na privatnike potom omenjenega načina. Gremij du
najskih trgovcev je torej napravil vlogo na trgovinsko ministrstvo,
v kateri zahteva, da se ta zloraba konkurence odpravi in da se
enako kot v drugih državah taka trgovina tudi v Avstriji obrtnoin kazenskopravno zasleduje in kaznuje.
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Zakotne razstave. Ponovno smo že v našem listu svarili
pred takimi razstavami. Stalna avstrijska razstavna komisija na
Dunaju, I. Stubenring 8 — 10 javlja zdaj zopet, da se pojavljajo
agenti za inozemske razstave (pred vsem za Exposition Internationaie, Industrielle, Commerciale et Artistique v Parizu), ki zahtevajo
za se gotovo svoto, ako dobi razstavljalec prvo kolajno. Razstav
ljalec mora podpisati prijavo in če potem ne vpošlje predmetov na
razstavo, je pogođena primerna kazen. Tudi mi opozarjamo naše
trgovce, obrtnike in industrialce, naj takih ponudb nikakor ne
sprejemajo. Razume se, da dobe na vsak način prvo kolajno, saj
je jasno, da gre podjetju le za dobiček. Da se v bodoče prepreči
vsakršno izkoriščanje, svetujemo, naj se vsak, ki bi rad razstavljal
svoje izdelke, obrne prej na pristojno trgovsko zbornico, ali društvo,
v katerem je včlanjen ali pa na naš list, da bo zvedel, so li raz
stave, kaj vredne ali ne.
*
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Še eno svarilo! V zadnjem času dobivajo naši industrialci,
trgovci in obrtniki ponudbe denarnih agentov, ki hočejo uvesti pri
nas angleški kapital bajé pod jako ugodnimi pogoji. Po navadi se
mora plačati za predstroške primerna vsota in naposled prošnjik
dotičnega posojila — ne dobi. Zgodilo se je to že pogostokrat in
„Avstrijski trgovski muzej“ vabi vse interesente, da mu javijo te
slučaje v svrho nadaljnega postopanja. Naslov je: IX. Berggasse
16. Dunaj.
*
Prijavo avstrijskih varstvenih znamk na Ruskem je prevzela tvrdka Louis Hecht v Petrogradu, Simionovskaja št. 3. Podrobne podatke za to prijavo daje vsaka trgovska zbornica.
*
Reforma denarnih vrednosti na Ruskem. Na željo ruske
dume je sklenila ruska finančna uprava sledeče: Kovala se bo nova
novčna vrednost za 2 rublja. Kosi po 20, 10 in 5 kopejk, ki so bili
doslej iz srebra, bodo v bodoče iz nikeljna, dosedanji bakreni
drobiž v vrednosti 2 kopejk, 1 in 1/ž kopejke, pa se bo koval v
naprej iz brona. Iz prometa se bodo vzeli srebrni denar à 15 kopejk in bakreni denar à 3 kopejke.
*
Metrična mera in uteži se je vpeljala na podlagi deželne
postave namesto dosedanje turške tudi v Bosni in Hercegovini,
Podlaga postavnih mer bodo odslej tudi tukaj meter in kilogram.
Obenem so se izdali tudi merosodni predpisi in se je določilo, da
imajo v Avstro-Ogrski preskušene posode tudi v Bosni-Hercegovini
veljavo. Postava bo stopila dne 1. septembra 1912. v obligato
rično veljavo.
*
Kartel v industriji za stroje, ki se je sklenil 1. 1907. v
svrho specializiranja v posameznih obratih in ki bi moral trajati
najmanj 10 let, se bo v prihodnji plenarni seji razšel, ker je izmed
17 tovarn, ki so mu svojčas pristopile, napovedalo svoj izstop večje
število. Vzrok leži v tem, ker se zgornji namen ni dosegel in ker
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je tudi konkurenca tvrdk iz Nemčije, ki imajo mnogo nižje cene
kot avstrijske tvrdke, jako neugodno vplivala. — Pri tej priliki
naj tudi omenimo, da ima avstrijska strojna industrija pravkar
mnogo posla osobito pri rudokopih, ki se hočejo prilagoditi mo
dernim zahtevam.

Statistika.
Uvoz vžigalic v Egipt je znašal 1.. 1910 samo 74.323 L. E.,
medtem ko je še 1. 1909. dosegel 82.323 L. E. Pri tem nazadovanju
so največ udeležene avstrijske in italijanske tovarne. Uvoz
avstrijskih vžigalic je znašal v pretečenem letu 15.884 L. E., leta
1909. pa 20.958 L. E.; oni italijanskih vžigalic 13.413 (15.005) L. E.
Nasprotno pa se je zvišal uvoz iz Svedije in je znašal 37.376
(proti 33.936) L. E. Iz te države uvoz še vedno narašča.

*
Rudarstvo v Avstriji 1. 1910. Ministrstvo za javna dela je
izdalo pred kratkim tozadevno statistiko, kateri posnamemo sledeče:
Vrednost v rudokopih pridelanih rud je znašala 315'5 milijonov
kron, za 2 milijona kron = 0’64 °/0 manj kot 1. 1909; v plavžih
pa se je pridobilo rud za 143-9 milijonov kron ali za 67 milijonov
kron = 4'67 % več kot 1. 1909. Na vrednosti rud iz rudokopov
so udeležene posamezne avstrijske kronovine tako-le: Češko 51'32 c/0,
Šlezija 19'98 °/0, Štajersko 11-81 °/0, Moravsko 7'15 °/c, Galicija
3'67 "/„, Koroško 2'10 %, in Kranjsko P64 °/o, vse ostale kro
novine so udeležene z manj nego 1 °/0. Pri vrednosti rud in plavžev
je Štajersko s 3044 % na prvem mestu, potem sledi Moravsko s
23'43 °/0, Češko z 22'51 “/o in po daljšem presledku ostale kronovine.
V vseh avstrijskih rudokopih in plavžih je bilo zaposlenih 151.283
delavcev.

Letina na Ruskem. Svetovni trg se je zaradi letine na
Ruskem zelo vznemirjal. Ker so se držali ruski eksporterji dolgo
časa zelo rezervirano, se je to tolmačilo s slabo letino. Zdaj pa
vidimo, da ta strah ni bil utemeljen. Letošnja letina bo sicer za
ostajala za ono iz prejšnjega leta, vendar je pa povprečno prav
izdatna. Produkcija znaša v milijonih meterskih stotov:
1910.
1909.
1908.
1907.
1. 1911.
214-44
154-92
23O-pšenica 171-17
139 —
220-31
228-204-09
200-—
205 41
rž
166-39
136-89
151-97
130-87
133-68
oves*
103-27
82-12
100-—
77-65
ječmen
95-—
15-54
19-66
10-16
15-75
12-95
koruza
706-38
737-82
589-68
565-88
Skupaj 619-48
Za izvoz prideta predvsem v poštev pšenica in ječmen. V
zadnjih štirih letih se je izvozilo vsako leto čez 60 milijonov
metrskih stotov pšenice in več nego 25 milijonov meter, stotov
ječmena. Ker se je navzlic temu prevzel velik zaostanek lanskega
leta na tekoče leto, bo Rusija tudi letos lahko zadostila vsem
potrebam.
Iz poročil obrtnih nadzornikov za 1. 1910. posnamemo,
da so nadzorovali 31.811 obratov (1. 1909. le 25.704 obrate) 35.158krat
(27.532 krat 1. 1909.) Obrtnije so se nadzorovale 35.107 krat. Zoper
nezgode je moralo biti zavarovanih 24.295 obrtnih podjetij;
10.411 podjetij je imelo tvorniški promet, 11.986 pa je delovalo
brez strojev. Nadzorovalo pa se je 29.444 podjetij po enkrat, 1899
podjetij po dvakrat in 417 podjetij po tri- ali še večkrat. Po noči
se je revidiralo 262 in ob nedeljah 317 obratov. Vsa ta podjetja
so imela uslužbenih 1,118.550 delavcev in sicer 739.464 odraslih
moških, 308.168 odraslih žensk, 43.983 mladostnih moških in
26.935 mladostnih žensk. Povprečno je odpadlo tedaj na vsak
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obrat 35 delavcev. Od tvorniških obratov v številu 15.443 pa se
je nadziralo 10.411 = 67'4 %. Posebno v stavbni stroki se je
razširilo nadzorstvo. Medtem ko se je 1. 1909. pregledalo le 1468
podjetij, znaša to število v pretečenem letu 2967. Za vse delovanje
izven uradnega sedeža so porabili obrtni nadzorniki 6548 potovalnih
dni; na sedežu svojega urada pa 4582 dni, tedaj skupaj 11.130
potovalnih dni.
*
Izvoz avstrijskega petroleja v Nemčijo. Kakor poroča
generalni konzulat v Berolinu se je uvozilo v I. polletju 1911 v
v Nemčijo 485.950 ton petroleja (1. 1910. pa 495.500 ton). Od te
množine odpade na Zedinjene ameriške države 379.995 (404.647)
ton, na Avstro-Ogrsko 72.514 (60.230), na Rumunijo 26.680
(7990) in na Rusijo 6665 (32.437) ton. Uvoz iz Amerike in Ru
sije se je tedaj precej zmanjšal, medtem ko je oni iz Avstro-Ogrske
in Rumunije v znatni meri napredoval. Kakor navaja poročilo, je
mnogo upanja, da bo uvoz iz Avstrije stalno večji.
*

Avstro-ogrski izvoz v Tunis leta 1910. je imel vrednost
1,420.000 frankov v primeri z letom 1909. za 198.000 frankov več.
Največ se je izvozilo sledečih blagovnih vrst: lesa za 743.542 frk.,
pohištva za 68.172, železne rude za 60.000, tabaka za 58.720, pa
pirja za 50.521, kovinskih izdelkov za 44.913, bombažnih izdelkov
za 42.298, steklarine za 32.982, strojev za 23.930, krompirja za
22.687, čistega alkohola za 15.214, perila in obleke za 15.178 frk.
itd. Največ se je povpraševalo po avstrijskem lesu, pohištvu in
papirju, pa tudi narejenih oblek se je mnogo naročilo iz naše mo
narhije. Vendar so vse druge veledržave daleč pred nami. In vendar
imamo tako ugodno geografično lego, da bi lahko vspešno kon
kurirali! Če pomislimo, da so naše zveze z Marokom in Tunisom
v prejšnjih stoletjih tako mogočne, da se je dne 16. oktobra 1783.
sklenila jako važna pogodba med obema državama, ki je nudila
avstrijskem trgovstvu velike udobnosti, se moramo čuditi, kako je
bilo mogoče, da smo si dali prevzeti našo važno pozicijo. In zdaj,
ko se velevlasti zopet trgajo za te dežele, bi bilo gotovo na mestu,
da tudi zastopniki naše države posežejo vmes in zahtevajo za se
svoj del !

Uvoz avstrijskega sladkorja na Angleško. Leta 1910. se
je uvozilo na Angleško 16,937.238 Cwts. rafiniranega in 17,637.365
Cwts. nerafiniranega sladkorja. Od tega odpade na Avstro-Ogrsko
3,990.345 Cwts. rafiniranega sladkorja, 1,150.399 Cwts. surovega
sladkorja 1094 Cwts. melase, 58.056 pudov čokolade in 1683
pudov sladkarij.

Slovensko trgovsko društvo v Celju.
Na sestanku slovenskih trgovcev v Celju dne 28.
septembra t. 1. se je razgovarjalo o neznosnem posto
panju južne železnice, ki noče sprejemati pošiljatev s
slovenskimi naslovi, češ da morajo biti postaje le po
tarifi označene.
Je to nekaj nečuvenega, če n. pr. trgovec v Celju
ne more poslati zaboj blaga v „Zidan most“, ker na
kolodvoru poznajo le „Steinbrück“, in se blago ne
sprejme, ker ni bila namembna postaja nemško ozna
čena.
Zoper to zapostavljanje slovenskega jezika, kate
remu je zakonito zajamčena enakopravnost, se mora
odločno protestirati.
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Sklenilo se je, da vsi trgovci vložijo pritožbe na
najvišjem merodajnem mestu in zahtevajo, da se pod
rejenim postajam na Spodnjem Štajerskem zaukaže
izdajati slovenskim strankam slovenska obvestila „avize“
in „potrdila“ ; da v bodoče sprejemajo tudi slovensko
pisane vozni liste: da se dodatno k tarifi § 56 izda
tudi prevod, v katerem se naj za vse postaje v slo
venskih pokrajinah navedejo tudi slovenska imena kakor
ima to poštna uprava.

Društvene vesti.
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Razpravljalo se je na sestanku tudi o akciji glede !
reklame, o tem prihodnjič več.
Umrl je 26. pret. m. naš ustanovni član gospod
Janko Vavken, tajnik Južnoštajerske hranilnice v
Celju. Pogreba se je odbor udeležil po večji deputaciji in
položil na krsto venec. Nepozabnemu članu, katerega
smo prerano izgubili, bodi zemljica lahka in ohranjen
prijazen spomin.

Društvo slovenskih trgovskih potnikov.
Društvo slov. trgovskih potnikov naznanja svojim c. rednim
članom, da je zopet pristopilo nekaj podpornih in ustanovnih članov,
kakor gg. Edmund Kavčič, veletržec in imetnik rastlinske destilacije
„Florian“ v Ljubljani in g. J. Samec nasi. Vaso Petričiča v Ljub
ljani kot ustanovnika, za kar se društvo tema dobrotnikoma najiskreje zahvaljuje, ter prosimo, naše gg. redne člane, naj se teh
tvrdk vedno spominjajo na potovanju, ter jih dosledno priporočajo,
kakor tudi naj vedno obiskujejo le naše gg. podpornike gostilni
čarje in hotelirje in ti so :
Ajdovščina: Josip Vidrih, gostilničar.
Cerknica: Hotel Javornik, J. Stergulec.
Cirkvenica: Hotel Klotilde, Fr. Krvarič.
Ilirska Bistrica: Josip Vilič, hotelir.
Kostanjevica: Alojzija Sever, gostilničarka.
Logatec: Hotel Kramar, M. Petrič.
Mokronog : Ignacij Majcen, gostilničar.
Metlika: Ivan Malešič, gostilničar.
„
Josip Wiedenig, gostilničar.
Nova vas pri Rakeku: Ivan Modic, gostilničar.
Postojna: Hotel „pri Kroni“, Alojzij Burger.
„
Narodni hotel, Fran Paternost.
Podgorica pri Ribnici: Ignacij Merhar, gostilničar.
Rudolfovo: Hotel „Koldič“.
Reka: Hotel „Bonavia“, Niko i Teodor Mateljan.
Rakek: Ludovik Sevar, gostilničar.
Ribnica: Andrej Podboj, gostilničar.
Stari trg pri Ložu : Ivan Benčina.
Šiška: Hotel Vega, Anton Maver.
Vipava: Hotel Adrija, Mat. Wasmayer.
Zagreb: Hotel „pri Jagnjetu“, Fr. Schmidt.
Žužemberk: Josip Pehani, gostilničar.
Spod. Idrija: Franc Božiček, gostilničar in trgovec.
Črn omelj : Hotel Lakner.

Petindvajsetletni jubilej v slovenski trgovini. Dne 15.
oktobra praznuje zaslužni naš odbornik gospod Andrej Šarabon,
veletržec v Ljubljani, petindvajsetletnico svoje trgovske samostoj
nosti. Ob tem pomembnem jubileju v naši trgovini nam je v
resnici srčna potreba, izrekati gospodu jubilantu svoje odkritosrčne
in prijateljske čestitke. Gospod Andrej Šarabon je mladim našim
trgovcem najboljši vzgled, kaj zmore v trgovini stremeča pridnost
in vstrajna delavnost. Znameniti uspehi njegovega dela najboljše
izpričujejo, kaj velja prava osebnost v kupčijskem podjetju. Samo
rasel mož je on, ki je umel z občudovanja vredno samotvornostjo
pripraviti svojo trgovino v nedolgem razdobju do sedanje ponosne
obsežnosti. Rojen leta 1860. pri Sveti Ani nad Tržičem, se je izučil
trgovine v Tržiču, bil potem daljši čas v službi v Kranju in Ljubljani
ter se je 26 let star etabliral v Ljubljani na sedanjem mestu. V
skromnem obsegu zasnovano, se je mlado njegovo podjetje naglo
širilo, kar vidno je napredovalo in se je po kratki dobi povzpelo
do stopnje ene prvih trgovskih hiš v slovenskih deželah. Andrej
Šarabon je rojen trgovec: delaven in stremeč, podjeten in vstrajen,
preudaren in vesten, pa ljubeznjiv in postrežljiv. Ime njegovo ima
odličen sloves. V kupčijskem svetu se njegova sodba rada sprejema
za vodilo. V zasebnem življenju pa ga diči izredna ljubeznjivost
in skromnost. Dasi številni opravki v lastnem podjetju zahtevajo
napeto delavnost, je Andrej Šarabon vedno s hvalevredno priprav
ljenostjo stavljal svojo stvarno izkušenost in svoje znanje v službo
trgovskim organizacijam in gospodarskim napravam. Dolgo let že
marljivo sodeluje v odboru našega društva, v trgovskem bolniškem
in podpornem društvu, v gremiju trgovcev. Zaupanje someščanov
ga je pozvalo v vodstvo Kmetske posojilnice, v odbor Mestne hra
nilnice in nje kreditnega društva ; med ustanovitelji Trgovsko-obrtne
banke je bil, načeloval je temu zavodu kakor je sedaj tudi predsednik
podružnice Jadranske banke v Ljubljani. Na jubilanta, ki je tako
izrazita trgovska osebnost, smo ponosni kot trgovci in Slovenci.
Ob pomembnem prazniku njegovega uspešnega delovanja želimo
veselega srca, da nam ga Bog ohrani premnoga leta takega, kakor
je bil doslej. Izpolnjuje nas pri tem goreča želja, da bi imeli v
naši trgovini vedno dokaj takih mož — potem je trgovini slovenski
zagotovljena bodočnost !
W.
*
Trgovski koledar za leto 1912. Uredil dr. Rudolf Marn.
Založilo slov. trgovsko društvo „Merkur". Cena L20 K. Vsebina:
Slovensko trgovsko društvo „Merkur“ in odbor; posredovalnica;
trgovski dom; koledar; koledar za dnevne beležke; kolkovne
lestvice; podrobna določila za kolkovanje listin, spisov, računov
itd.; poštne določbe; obrestne tabele; tabela za razredčenje alko
hola; mere za sukno; uteži; dolgostna mera; kovani denar raznih
držav; preračunjevalne tabele; tabela za preračunanje domačega in
tujega denarja; tabela za izračunanje dni od enega datuma do
drugega; preračunanje anuitet in sestavljanje amortizačnih načrtov;
užitninska tarifa za mesto Ljubljano ; užitninska tarifa za meso in
vino izven zaprtih krajev; uvozna carina; tabela za osebno dohod
nino; vojaška taksa; avstrijski konzulati; ugodnosti na železnicah
za trgovske potnike, ki imajo kovčeke z vzorci; dopustnost trgov
skega potovanja; kako se protokolira firma ; obrtne pravice trgovcev,
ki prodajejo storjeno moško, žensko in otročjo obleko ter prodajalcev
čevljev; pokojninski zakon za zasebne uslužbence; delovni čas
trgovskih uslužbencev in zapiranje trgovin ; delovni čas v trafikah
in zapiranje trafik; vzorci prošenj in vlog v dosego različnih obrtnih
pravic; prevažanje blaga po železnici; podporni zaklad slovenskega
trgovskega društva „Merkur“.
Ker ima letošnji koledar izredno bogato in poučno vsebino,
je seveda vsakemu trgovcu in trgovskemu nastavljencu neobhodno
potreben. Koledar je letos obsežnejši in veliko bolj praktičen, ker
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smo ugodili vsestransko izraženi želji, da ima beležke za vsak dan
posebej. Cena koledarju (ki obsega 175 strani) je 1 K, po pošti
20 h več.

Trgovsko bolniško in podporno
društvo v Ljubljani.
Seja dne 6. oktobra 1911:

Prispevek. Mestni magistrat ljubljanski je nakazal drugo
polovico prispevka za I. 1911 v znesku 250 K za „Trgovski dom“.
Gledališče: Slavna intendanca slovenskega gledališča je
dovolila tudi letos članom našega društva znižano vstopnino 20%.
Kuponi se dobivajo iz prijaznosti v trgovini g. Ivana Kostevca, proti
društveni izkaznici.

Subvencija. Trgovska in obrtniška zbornica v Ljubljani je
v svoji seji dne 6. t. m. dovolila našemu društvu 500 K podpore.

*
Sestanek. Naše društvo je sklicalo 28. preteklega meseca
sestanek članov v ta namen, da se razgovore o učnih in zabavnih
priredbah v letošnji zimski sezoni. Posvetovanje, ki je bilo jako lepo
obiskano, je vodil g. Drčar. Gospod dr. Windischer je razložil pomen
in važnost učnih tečajev za trgovski naraščaj ter razjasnil, ugodnosti,
ki jih nudi društvo članom brezplačno. Po daljšem razgovoru se je
sklenilo ukreniti potrebno za otvoritev tečaja za laščino, tesnopis in
knjigovodstvo, če se oglasi zadostno število interesentov.
Čeke so poslali. Josip Kodrič, Sv. Križ; Josip Mihelič,
Ljubljana; Rudolf Rutner, Vrhnika; Jakob Sem, Gornji grad; Sever
& Urbanič, Ljubljana; Franc Tavčar, Selca; Josip Vidmar, Ljubljana.
Hvala !

Ponovno opozarjamo vse slovenske trgovce na Kolinsko
kavno primes, izdelek domače Kolinske tovarne v Ljubljani, ki je
podjetje združenega slovenskega trgovstva. Ta kavna primes se je
zaradi svoje izborne in nedosežne kakovosti in domače provenijence
slovenskim gospodinjam zelo priljubila. Da se razširi še bolj, je
stanovska in narodna dolžnost vsakega zavednega slovenskega
trgovca špecerista. Ravno slovensko trgovstvo, ki ima neposredne
stike z odjemalci, v tem oziru lahko prav veliko stori. Naj pri
nobeni priliki ne pozabi opozarjati odjemalce na izborno in pristno
domačo Kolinsko kavno primes!

Gremij trgovcev je na svojem letošnjem občnem zboru dne
28. maja t. L sklenil, da ne smejo dajati trgovci, ki so
člani trgovskega gremija, svojim odjemalcem re
klamnih koledarjev.
P. n. člani gremija se opozarjajo na ta sklep občnega zbora
s pripomnjo, da se bo proti onim trgovcem, ki se ne bodo temu
sklepu pokorili, postopalo načelstvo gremija v zmislu § 54., odst.
4., točka 3 gremialnih pravil.

L V društvo je bilo sprejetih 5 rednih članov in 1 vajenec.
II. Obolenje je prijavilo 10 članov, od teh sta bila sprejeta
2 člana v Leonišče.
III. Bolniški stroški so se dovolili 14 članom v znesku K 1181
73 vin.
'
IV. Dopisov se je rešilo 43.

Književnost.
Avstrijski obrtni red. Cesarski svetnik Kimdi, dr. Asperger
i. dr. So pravkar izdali (v nemškem jeziku) omenjeno delce, ki
obsega vse obrtno-pravne novosti (kakor o zapiranju trgovin itd.)
in ki vpošteva že vse spremembe na podlagi raznoterih novel.
Posebno je še omeniti prav poljudne opazke pri važnejših točkah.
Onemu, ki noče izrecno znanstveno pravnega obrtnega reda, to
knjižico prav toplo priporočamo.
*

Das Austeilungswesen und sein Wert für Handel, Ge
werbe, Industrie, Exportförderung und Fremdenverkehr. Spisal
J. M. Gaily, Dunaj-Lipsko 1911. Cena 5 K. Za one, ki se zani
majo za razstave in njihovo prireditev, nudi ta knjižica veliko prav
dobrih podatkov in bo marsikateremu prav dobro došla.
*
Komentar k postavi za trgovske uslužbence sta izdala pri
Manzu na Dunaju dr. Mayer in dr. S. Grünberg, ista strokovnjaka,
ki sta izdala tudi priročno postavo samo. V tem komentaru je
natančno razložena postava, službeno razmerje je do pičice pre
iskano in tudi njegova zveza z o. d. z. in obrtnim redom je vzeta
temeljito v pretres. Te študije so bile tem potrebnejše, ker nam
primanjkuje v Avstriji vzlic velikemu številu izdanih del, takih
knjižic, ki bi se pečale s službenim razmerjem temeljito in brez
predsodkov. Saj postava sama ni brezhibna. Marsikatera vprašanja
so v njej (dostikrat namenoma) odprta in namen pisateljev je bil,
v bodoče odpraviti nepotrebne spore. V dosega tega vporablja
razsodbe avstrijskih in nemških sodišč, zlasti glede provizije, do
pusta, nagrad, odpovedi in odpusta iz službe, konkurenčne klavzule,,
službenega spričevala, službenega reda, pristojnosti obrtnih sodišč
i. t. d. Ta knjiga bo vsem, ki se zanimajo za omenjeno postavo,,
jako dobro došla.
*

Blagovna klasifikacija. (Gilter-Klassifikation). Pod tem na
slovom je izšla že pred 7 leti priročna knjiga od strokovnjaka
inženirja Herman Hüllerja, strojnega nadkomisarja južne železnice,
ki je jako poljudno obravnavala to težko tvarino. Preprečilo se je
s to knjigo mnogo napačnih deklaracij in poškodb in prostor va
gonov se je zamogel vse boljše izrabiti. V zadnjih letih pa se je
na tem polju marsikaj spremenilo. Pisatelj je tedaj izdal sedanjim
razmeram popolnoma odgovarjajoče delo, ki bo izborno služilo
vsem, ki imajo opravka z železnicami in drugimi transportnimi
podjetji.

Izkaz društvene posredovalnice. Sprejmo se: 2 knjigo
vodja, 1 korešpondent, 1 kontorist, 1 poslovodja, 5 pomočnikov
mešane stroke, 2 pomočnika manufakturne stroke, 2 kontoristinji,
9 prodajalk, 6 učencev, 2 učenki. Službe iščejo: 3 knjigovodji,
2 korešpondenta, 3 kontoristi, 5 poslovodij, 3 potniki, 7 skla
diščnikov, 26 pomočnikov mešane stroke, 10 pomočnikov železninske
Poštni čeki.
stroke, 12 pomočnikov manufakturne stroke, 14 pomočnikov špece
Vse člane in prijatelje našega društva posebno gospode trgovce
rijske stroke, 3 pomočniki modne in galanterijske stroke, 21 konto
vljudno prosimo, da blagovolijo poštne položnice (čeke), katerih ne rabijo,
ristinj, 14 blagajničark, 18 prodajalk, 4 učenci, 5 učenk.
najsibodo katerekoli tvrdke, vpošiljati našemu društvu, ker je skupilo
Posredovalnica posluje za delodajalce in člane društva brez- j le-teh namenjeno poleg drugih doneskov za ustanovitev pokojninskega
plačno, za druge pa proti majhni odškodnini.
zaklada.

TRGOVSKI © VESTNIK.
Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega društva
v Celju“ in „Slov. trgovskega in
Letnik VIII.

obrtnega društva v Mariboru“.

V Ljubljani, dne 15. novembra 1911.
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veljavo, se tudi prostovoljno ne morejoveč
zavarovati. Nekega nastavljenca, ki je dovršil 55.
leto, penzijski zavod ni hotel sprejeti v zavarovanje,
Obljubili smo, da bo naš list vedno objavljal vse čeprav je ta rekel, da se hoče prostovoljno zavarovati.
novosti in spremembe, ki se tičejo penzijskega zavaro Njegovim prizivom tudi višje instance niso ugodile in
vanja privatnih uslužbencev. Danes priobčujemo zopet ga je tudi upravno sodišče zavrnilo, češ da je penzijsko
nekaj važnih razsodb upravnega sodišča in nekaj še zavarovanje prisilno zavarovanje in da se prostovoljno
bolj važnih pojasnil pri zglaševanju in plačevanju premij. more zavarovati le v onih slučajih, ki so v zakonu
Plačevanje premi j pred letom 1911 od našteti. Na tak slučaj se pa pritožnik sam ne opira.
Prenos adresatov in voznih zneskov iz
pade za one tvrdke, pri katerih so bili nastavljenci
poprej v kondiciji. Zgodili so se slučaji, v katerih voznih listov v trgovsko pomožno knjigo
so bili delodajalci, katerih imena je zavarovalnica šele (s trac o) je zavarovanju podvrženo opravilo.
vsled redne priglasitve izvedela in pri katerih so bili Nastavljenka, ki se je zavarovanju podvržena in- kot
nastavljenci poprej uslužbeni, pozvani za naknadno „kontoristinja“ označila, ima vknjiževati zneske, ki jih
dostavljalci tvrdke kasiraj o.
vplačilo premij. To pa ni prav.
Odvetniški uradniki, ki izvršujejo knji
Tvrdkam, pri katerih so bili nastavljenci v času od
govodska
dela, so zavarovanju podvrženi.
1909—1911 v službi, toda ne zglašeni pri zavarovalnem
zavodu, in so se priglasili v zavarovanje od tvrdk, pri Nastavljenec prenaša v odvetniški pisarni postavke iz
katerih so zdaj uslužbeni, ni treba plačevati nikakih pomožnih knjig v glavne knjige in piše račune iz knjig,
sestavlja opomine in tožbe po konceptu ali diktatu.
naknadnih plačil.
Višji mlinar ni podvržen zavarovanju.
Pravica delodajalca, da sme odtegniti
premije za penzijsko zavarovanje. Razsodba Glavno opravilo je, da ima stroje v redu in v obratu
upravnega sodišča z dne 14. junija t. 1. določuje, da le dva ali trikrat v letu nastopa samostojno, ko šefa
pričenja dolžnost plačevanja premij — ne glede na ni doma. Delavce sprejema in odpušča šef sam.
Stavbni polirji, tesarski polirji in
naznanilo penzijskega zavoda — z vstopom vzavastavbni
pisarji so podvrženi zavarovanju.
rovanju podvrženo opravilo. S tem dnem ima
delodajalec dolžnost, plačevati premije in odtegovati na Dejstvo, da se te nastavljence tedensko izplačuje, ter
zavarovanca odpadli del (glej tabelo v trgovskem kole dejstvo, da pri stavbnih polirjih ni običajna mesečna
darju). Pravica odtegovanja pristoji le za zapadle premije plača, je za odločbo irelevantno. Odvisno namreč ni
od krajevnega običaja, ampak od tega, če nikjer ne
in le za dobo treh mesecev.
Opozarjamo torej, da je v lastnem interesu delo nastopa dogovor o mesečni ali letni plači v tako šte
dajalcev, da redno plačujejo mesečne prispevke za vilnih slučajih, da bi se ta oblika plačevanja mogla kot
zavarovane nastavljence in naj ne odlašajo s plačili, pravilo označiti.
Spedicijske nastavljence ki opravljajo
ker se mnogokrat zgodi, da morajo vsled odlašanja s
plačili sami plačati premije in jih pozneje ne morejo pisarniška del a, je smatrati kot„kontoriste“
odtegniti zavarovancem, ker ne obstoji v tem oziru in so torej zavarovanju podvrženi. Nastavljenec
nobene zakonite določbe. Ako pa delodajalci sami ima že nadtiskane konsignacijske pole na podlagi
predloženih listkov, v katerih so vpisani vsi za vpise
plačajo celo premijo, potem je to drugače.
Osebe, ki so prekoračile 55. leto starosti v konsignacijske pole relevantni podatki, dobesedno
v času, ko je stopil zavarovalni zakon v izpolnjevati, to se pravi te podatke v odgovarjajoče

Važnejše novosti v penzijskem zava
rovanju zasebnih uslužbencev.

ll
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rubrike pol besedo za besedo vpisati. To je njegovo
edino opravilo. Poleg tega ima sprejemati telefonska
vprašanja in jih naznaniti prokuristu. Tako delo je
zavarovanju podvrženo.
Od časa do časa bomo take razsodbe priobčevali
in si interesentje lahko na podlagi teh sami napravljajo
sodbo, v koliko je to ali ono opravilo podvrženo zava
rovanju.
Dr. R. Marn.

Št. 11.

1. Črnomeljsko-kočevski zaliv imenujemo
tu doslej še precej nejasno očrtano ozemlje, ki je ob
kranjsko-hrvatski meji v posrednem in neposrednem
stiku s terciarnim teritorijem onstran Kulpe in Gor
jancev. Vsa sem spadajoča premoška nahajališča
hočemo krajevno deliti v: kočevsko ter Črnomelj s ko
ozemlje.
a) Stara geološka mapa*) ovaja severno od
Kočevja, jugovzhodno od Mlake ter približno od
Šalke vasi „sivico (Tegel) z lignitom“ kot edino
ondotno terciarno ozemlje.

Med Kočevjem (mesto) in Šalko vasjo se
nahaja mladoterciarno premogišče, čigar meja je elip
tična. Daljša os te elipse meri P3 km, ter leži jugojugovzhodno - severoseverozapadno ; krajša os je le
08 km dolga.
Leta 1903. je bilo 6 premoških žil znanih; dveh
vrhnjih premoških plasti se ne izplača kopati. Ostale
štiri merijo vse skupaj v debelost 36 metrov. Po svoji
naravi je ta premog še lignit.
Splošna oblika pfemogišča je kadunjasta. Njega
podlaga so apnenci kredne formacije; neposredno pa
leži na neki plastični, sivi glini. Med posameznimi
žilami leže laporji, ki so deloma tudi glinasti, deloma
so pa peščeni. Krov je zopet glina, v katero je na
plavljenega kremenjaka in železne rude ter nekaj
drevesnih debel. Poslednja so deloma okamenela, po
največ so pa strohnela.
Premog dobivajo v Kočevju deloma pod nebom
deloma v jamah. Leta 1902 so ga nakopali 53 % vse
pridobljene snovi pod nebom in 47 % v jamah.
Največja podjetnica je na Kočevskem Trboveljska
premogovna družba. Ta ima v občinah Kočevje in
Sele (Željne) 15 mer, 3 dvomere in 6 prekmer. Dalje
imajo v kočevski občini: Josip Paulin, Franc
Jonke in Marija Schober 4 mere. V njih ozemlju
se ne deluje.*)
Eno mero imata v isti občini Oton in Ivana
Feri es; delujeta tudi ta dva ne.
b) V črno meljskem okraju**) ovaja stara
geološka mapa terciarne tvorbe le na dveh mestih:
1. južno blizu Črnomlja, oziroma zapadno od
Lahinje, severno od črte L a h i nj a (vas) -Tanča
gora, ter vzhodno od črte Tanča gora-Črnomelj
in 2. pri vasici Kneži n a. Kakor bomo dognali, se pa
nahajajo sem spadajoče tvorbe zanesljivo tudi še drugje.
Že leta 1858. je spisal geolog G. Stäche iz
črnomeljskega okraja (lokaliteta sub 1.) premoške žile,
med katerimi leže svetlorumeni, laporasti apnenci in
sive ter višnjevkaste gline ter ilovnate plasti.
Pri Kneži ni je našel isti opazovalec sploh le
prav malo premoga, ki se nahaja v nekem apnencu.
Podloga premoških tvorb črnomeljskega ozemlja
so apnenci kredne formacije, oziroma ilovnate snovi.
Iz iste snovi, ki ji je primešano nekaj železne rude,
so tudi krovne plasti; torej podobne razmere kakor
pri Kočevju.
Pri Dobličah se nahaja terciarna kadunja, ki
še ni zarisana v starih geoloških kartah, in ki je izvečine

*) List specialne mape: „Kočevje in Črnomelj, pas 23. Kol.
XII.“ — Geološko koloriran list se naroča neposredno 'pri c. kr.
geološk. drž. zavodu na Dunaju. Za kočevsko ozemlje samo zado
stuje že edino severozapadna osmina vsega lista. Glej tudi opazko
na str. 111 pod črto.

*) Glej: „Österr. Montan Handbuch für das Jahr 1910.“
Izdaja c. kr. ministrstvo za javna dela. Dunaj 1910. — Na to
knjigo se opirajo tudi ostali tozadevni podatki v tej številki.
**) Jugovzhodna četrtina že omenjenega lista „KočevjeČrnomelj“; pogojno vsa vzhodna polovica.

Praktiška geologija.
Spisal dr. K. Hinterlechner.
(Dalje.)

Le zaradi popolnosti naj navedem v nastopnem
prav na kratko ona štajerska premoška nahajališča, ki
so znana iz starejših formacij nego je terciar.
Iz okolice Zreč, Radane vasi in Stranic smo
doznali (v Konjiškem zalivu) premog kredne dobe ;
enako stare premoške tvorbe se nahajajo sicer še na
Zgornjem Štajerskem.
Premog karbonske formacije dobivajo v Turr a c h u, prav blizu Štajersko-Koroško-Solnograške meje.
Po svoji naravi je antracit, ki je že skoro do skrajne
meje poogljenela rastlinska snov.
II. Kranjsko.
Zadevno premoških nahajališč na Kranjskem
smemo sicer zavzeti isto principialno stališče, ki
smo ga očrtali splošno v 5. in 6. številki, a v po
drobnosti se tu ne moremo toliko spuščati, kakor smo
storili z ozirom na štajerska premogišča. Vsa Spod.
Štajerska je namreč v poslednjih desetletjih geološko
nanovo natančno preiskana, Dolenjsko — in to
prihaja na tem mestu posebno v poštev — se bo pa
šele na novo preiskavalo. Marsikaka izkušnja s starimi
geološkimi mapami nas sili zato tu k opreznosti v
interesu čitatelja samega. Isto bo veljalo pozneje
zadevno Primorskega in Koroškega.
K'

■K’
■sv
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iz istih snovi zgrajena kakor doslej navedene iz črnomeljskega ozemlja.
Tu so našli 13 premoških žil; od teh merijo tri
v debelost: 57, oziroma 2-2, ozir. T9 metra. Ostale
so le 07 do (kvečjemu) 0 9 metrov debele.
Po svoji naravi je tudi ta premog lignit.
Razmere, kakršne smo tu docela splošno opisali,
se nahajajo najbrž tudi še na drugih mestih v ozemlju
črnomeljskega glavarstva. Samoobsebi se pa razume,
da bo rentabiliteta v vsakem slučaju subjektivni faktor,
ki se ga tu ne da splošno ceniti.
V občinah Dobliče in Loka ima „Österreich.
Alpine Montangesellschaft“ 2 meri, 20 dvomer in dve
prekmeri. Vsaj leta 1910. je bil premogovnik opuščen.
2. Brežiško-krški (kostanjeviški) zaliv.
Oni njegov del, ki spada na Štajersko, smo očrtali
na strani 75. Približno iste razmere kakor tam smemo
morda pričakovati tudi na Kranjskem.*) Pri iskanju
premoga naj bi se pazilo tudi tu posebno na zalivove
zunanje meje. Torej zlasti na ozemlje nekako med
Leskovcem, Rako in Velikimi ter Malimi
Poljanami; dalje med poslednjimi in Orehovico;
končno se naj pazi na severo-zapadno in deloma
severno vznožje Gorjancev med Orehovico, Št.
Jernejem,Kostanjevico in desnim savskim bregom
(do hrvatske meje).
Ravnina, ki leži med ravnokar navedenimi kraji,
in ki se širi zlasti na levem bregu Krke proti severu
ter proti črti Krško-Brežice, je prekrita z mlajšimi
tvorbami. Pod njimi so najbrž podobne razmere kakor
v srednjem pasu savinjskega (str. 98) ali pa v
sredini ptujsko-konjiškega zaliva (str. 100). Zato
je treba tu oprezno postopati s kapitalom. Zlasti, ker
se je tudi bati težkoč zaradi vode.
Brez dvoma je segal brežiško-krški zaliv nekdaj
mnogo dalje proti zahodu, kakor ga ovajajo geološke
mape. Saj vidimo izolirana ozemlja : severovzhodno
in severozapadno od Mokronoga (Gabrijele, Šent
Rupert), zapadno od Mirne (Vrh in Dolenja Slivnica)
ter precej daleč okolu Dvora (Št. Janž), lokalitete,
ki so bile prav lahko mogoče nekdaj v zvezi s tem
zalivom (če ne s sevniškim). Kot dokaz, da se pa
nahajajo terciarna premogišča še na drugih mestih, naj
omenim premogovnik v Otočicah (= Wördl; v spe
cialni mapi je le to nemško ime naziv gradu na
otoku v Krki, pri Sv. Petru pod Novim mestom).
a) Šent Janž. Temu premogovniku pripada
pet kadunjasto razvitih, premoških, nahajališč, ki so
vsa miocenske starosti. Najmanjše in precej brezpomembno se nahaja blizu (kraja) Mirne na desnem
*) Zadevno tega ozemlja prihajata v poštev lista: Novomesto pas 22. kol. XII in Krško, Brežice ter Samobor pas
22. kol. XIII. — Naročata se neposredno pri c. kr. geološkem
državnem zavodu.

J
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bregu potoka istega imena. Ostale 4 kadunje leže
severno od črte Mokronog-Tržišče na levem bregu
Mirne.
Premog iz prvoimenovanega kraja je lignit. Sicer
pripada rjavemu premogu; mestoma so pa vrhne
premoške žile tudi sicer še lignit.
Na desnem bregu Mirne leži lignit v modri
sivici (Tegel).
Severno od črte Mokronog-Tržišče nahajamo
premog v sledečih razmerah. Na apnencih takozvane
triadne formacije leže skrilavci, konglomerati, glinaste
in laporaste tvorbe ter na vrhu vsega ilovnato-puhličave,
najmlajše usedline.
Najbližje pri Mokronogu leži Gabrijelska kadunja. Ta meri 940 m v dolgost in 660 m v širjavo.
V njej so izsledili (do leta 1903) 2 premoški žili, ki
merita 5-6 do lT3zn v debelost.
Ostale tri kadunje leže severno in vzhodno od
ravnokar imenovane. Ako gremo od Tržišča proti
severu, leže druga za drugo. Goveje-Dolska(vmapi
Govidul), ki sega neposredno do Mirne pri Tržišču,
meri 750 m (dolžina), oziroma 360 m (širina). Njeni
premoški žili sta identični z onima iz Gabrijelske ka
dunje. Severno od Gabrijelske kadunje se razširja
Stražberška kadunja, ta je470m dolga in 180m
široka. Do leta 1903. je bila tu znana 1T3 m debela
premoška žila. Vzhodno od poslednje leži kadunja
Ogorelka z isto premoško žilo kakor prejšnja.
Navedeno, 1T3 m debelo premoško žilo ni smatrati
kot enotno premoško plast; skrilave vmesne snovi jo
namreč dele v več vrst. Nad premogom sledi zgorljivi
skrilavec.
V občinah Goveji Dol in Pijavice ima
„Johannestaler Kohlengewerkschaft“ (Trst) 41 mer,
1 dvomero in 4 prekmere. — V občini Št. Janž leži
posest Otona pl. Detelev obsegu 2 mer in 2 dvomer.
Tu se ne deluje. — V občini Brezovica (jugoza
padno od Mirne), v Gorenji vasi je ležala končno
posest umrle Josipine Hočevarjeve; njeno ozemlje je
obsegalo 5 mer.
b) Pri Novem mestu (Otočiće) se nahaja
premog v pozno terciarnih tvorbah. Do leta 1903. so
našli 2 premoški žili, ki sta bili po 3 metre debeli.
Nerabne snovi ni v teh nič. S tem premogom so kurili
v Novem mestu.
Posestnica je „Kohlengewerkschaft Wördl“. Nje
posest obsega 4 dvomere ter leži v občini Brusnice.
Leta 1910. se ondot ni delovalo.
3. Sevniški zaliv*) sega, kakor smo omenili
(na strani 75.) iz Štajerskega preko Save do Boštanja
na Kranjskem.
Že leta 1893. so našli blizu Boštanja pri Vrhu
2 metra debelo lignitsko žilo v glini. Podeljene so
*) List „Celje-Radeče“ pas. 21. kol. XIII. (K 750.)
11*
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bile tu 4 dvomere. Njih sedanji posestnik je Franc
Seidl. Sedaj je ta premogovnik opuščen.
4. Laški zaliv*) se vleče, kakor je tudi že
opisano (na str. 89.) 'preko zapadne štajerske meje na
Kranjsko, kjer sega preko Moravč. Njegovo narodno
gospodarsko važno kranjsko premoško nahajališče
je Zagorje.
Najvažnejše geološke momente, ki se tičejo za
gorskega premogišča smo navedli na strani 59.
Plastovina sama ima obliko kadunje, oziroma
natančneje povedano, obliko dveh kadunj, ker jo dele
v glavno ali Kotredeško in v stransko: Kisovsko.
Kotredeška kadunja meri na najširšem mestu
1000/n, nje dolžina pa vsaj približno 1800 m ; ki so v sk a
je le približno 300 m široka in nekako 600 m dolga.
Normalna debelost plastovine znaša 35 m ; me
stoma je pa debelejša, a krajevno tudi tanjša. Vso
plastovino dele v dve plasti: v vrhnjo in v spodnjo.
Vrhnja plast meri zlasti v kotredeškem revirju
povprečno 11 m\ 12 peščenih po 2 do 7 cm debelih,
vmesnih tvorb jo deli v 12 žil, ki merijo v debelost
povprečno po 40 do 90 cm.
Spodnja plast je 24 metrov debela; peščene
snovi jo dele podobno kot vrhnjo v 25 žil. En njen
del se ne izrablja ker se delo ne rentira.
V Zagorju so dobivali premog že proti koncu
18. stoletja; kopali so ga pod nebom, žgali pa v
steklarnici.
Zagorski premog žgo v večjih in manjših kosih
privatniki in v industrijskih podjetjih na Kranjskem,
Štajerskem, v Primorju, na Tirolskem, Koroškem ter
na Hrvatskem ; velik del ga porabi tudi južna železnica.
Mali drobiž porabi imetnica premogovnika: Trboveljska
premogovna družba v lastnih podjetjih, kakor so cinkarna,
steklarnica in v apnenicah.
Najvažnejša podjetnica je „Gewerkschaft am Save
strome in Sagor - Töplitz“. Posestnica vseh njenih
kuksov (= deležev) je pa Trboveljska P. D. Obseg
tega premogovnika meri 36 mer, 16 dvomer, 9 prekmer
in 1 podnebno mero (Tagmass = 115.000/n2) ter leži
v občinah: Zagorje, Loke in Potoškavas. —
Sicer imajo: 1.) Josip Schweiger (iz Zagorja) v tej
občini 4 podnebne mere; 2.) Fran in Albert Baum
gartner, Aleksander Radesich ter Marija Rieti
v občinah Šemnik in Loke 8 mer in 3 prekmere
ter 3.) Roza Vok in Janez Wakonigg v občini
Zagorje 4 dvomere, v katerih pa ne delujejo.
5. Savinjski zaliv smo opisali v 9. štev.
(str. 98 in 99), kjer smo ga delili v 3 pase. Kot južni
pas smo nazvali vrsto izoliranih, terciarnih ozemelj,
ki segajo iz Štorske okolice na Štajerskem preko
Motnika in Kamnika na Kranjskem vsaj do
*) List „Celje-Radeče“ pas — kol. — —
je v tisku. —
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Šmartna (zapadno od Kamnika). Sem spadajoče tvorbe
se pa nahajajo brezdvomno tudi severno od Kranja
in vzhodno od Radovljice.*)
Na Krajnskem so pričeli v tem zalivu premog
kopati le na skrajnem, vzhodnem koncu, v okolici
Motnika.
Novejša geološka mapa ovaja kot podlago ondotnega terciara tvorbe takozvane triadne formacije
[apnence, skrilave apnence, skrilavce in drobnike (Grau
wacken)], Podlaga premoga samega je iz skrilavih
laporjev, in konglomeratov, krov pa iz bituminoznih
laporjev, peščenjakov in apnenih konglomeratov. Krovne
plasti so približno 100 metrov debele.
Oblika plastovine je kadunjasta. V bistvu razli
kujejo 2 plasti: vrhnjo in spodnjo; med obema leži
1-5 do 4 m. debela vrsta bituminoznega, apnenega la
porja. Vrhnjo premoško plast dele 3 vmesne tvorbe
(pesek s primešano glino) v 4 žile. Vmesne tvorbe so
po 10 do 30 cm debele, ves premog vrhnje plasti pa
meri L2 m v debelost. Spodnja premoška plast je 1 m
debela; neka približno 40 cm debela, vmesna snov jo
deli v dve žili.
Motniški premog so žgali le v najbližji okolici
na Kranjskem in na Štajerskem.
„Bela-Möttniger Kohlengewerkschaf“ ima v ob
činah Motnik in Gornji Motnik 12 mer in 1 prek
mero; sedaj je premogovnik opuščen, to se pravi, da
ne delajo v njem.
Premoški sledovi, ki se jih ne izplača kopati, se
nahajajo v tem zalivu še na več mestih, in sicer pri
Kamniku, pri Podgorju (jugozapadno od Kam
nika), in v Nevljah. Nekaj lignita se nahaja pri
Klancu (severovzhodno od Vodic) in pri Tunjicah,
v neki ondotni sivici.
Razen na doslej navedenih mestih so našli več
ali manj rjavega premoga oziroma lignita še na sle
dečih krajih na Kranjskem.
A) Na Notranjskem. 1. Jugovzhodno od
Ilirske Bistrice so našli 2 plasti pozno terciarnega
lignita, ki sta merili po 3 m v debelost. Med obema
je ležalo 11 m nerabne glinaste snovi. Nad vrhnjo
lignitsko plastjo je ležalo 8 m na debelo podobne
gline. Predno so ta premog žgali, so ga morali posu
šiti. Rabili so ga v opekarnah.
2. Zarečje pri Ilirski Bistrici. Jugozapadno
od Zarečja so doznali poznoterciarni lignit kot kadunjo. Njega debelost znaša L5 m. Na njem leži
0-5 m oranice; lignit sam pa leži na neki peščeni
glini modro-sive barve. Tudi omenjeni lignit so morali
*) Primerjaj tu F. Seidlov geološki zemljevid v spisu
„Kamniške ali Savinjske Alpe“. Izdala „Matica Slovenska“ v Lju
bljani 1907—1908. Sicer pa tudi list „Celje-Radeče“ (glej več spredaj).
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posušiti, predno so ga žgali. — V Zarečju samem
ima Adolf Stadler 1 mero; premoga pa dandanes ne
koplje.
3. B ri to f-Vre m e. Tu so našli do leta 1903.
štiri premoške žile, ki merijo 0'3 do 1 m v debelost.
— „Krainisch - Küstenländischer Steinkohlenbergbau
Adria“ (R. Lewy) ima v občinah Britof-Famlje
(Kranjsko) in Škofije (Primorsko) 4 dvomere in 2
prekmeri. Dandanes je ta premogovnik opuščen.
B) Na Dolenjskem. Še šoti podoben lignit se
nahaja pri Velikih Laščah; pri Vidmu leže rast
linski ostanki pri cerkvi v ilovici.
C) Gorenjsko. En meter debelo žilo rjavega
premoga so našli na desnem bregu Sore nad papir
nico v Goričanah. Sicer je znan tak premog pri
Preski, pri Medvodah in pri Smledniku.
(Kake sledove rjavega premoga bi bilo morda
mogoče najti tudi v neposrednji in v severni okolici
(Škof j e Loke).
S tem zakjučujem vso vrsto nahajališč rjavega
premoga na Kranjskem. Pripomnim naj pa, da se na
haja zlasti na Dolenjskem skoro prav gotovo še kaj
doslej neznane, premoške snovi. Sicer je ni na Kranj
skem najbrže nikjer toliko pričakovati, da bi se delo
izplačevalo.
■»

w

Črni premog so izsledili na Kranjskem na 3
mestih : a) severno od Vrhnike (Ligojna), b) pri
Rovtah (Logatec) in č) na Orl e m (pri Ljubljani).
a) Ligojnski premog je triadne starosti. Od leta
1872. so ga že večkrat sledili. Po poslednjih poskusih
so doznali 3 premoške žile, ki so merile 05 m, 0-2 m.
oziroma 07 m v debelost. Vmesne tvorbe so bile po
10 m oziroma 1—2 m debele. Navedena debelost pre
moga ni bila nič stalnega; mestoma je bil do L5 m
debel, a krajevno se je popolnoma poizgubil. Delo se
ni izplačalo vkljub temu, da gori ta premog (antracit)
s silno vročim plamenom.
b) Pri Rovtah je premog karbonske starosti.
Njegove vrste so komaj za prst debele.
c) Tudi na Or lem pri Lavrici (Ljubljana) leži
ondotni, antracitski premog v karbonskih skladih. Do
znali so tu eno samo plast, ki je merila 0’6 do 2 m v
debelost 19 m daleč.
Ta premog gori le v silnem prepihu; ker se
prerad drobi, ga niso mogli razpečati. Njegova sohribina (neki črn skrilavec) je služil svoj čas za izdelo
vanje barv.
V občini Orle ima berlinska „Gewerkschaft Orle“
4 dvomere. Dandanes je tudi ta rudnik opuščen.
(Dalje prih.)

Pridobitne in gospodarske zadruge.
Spisal Val. Žun.

VI.
Po zakonu z dne 10. junija 1903 št. 133 drž.
zak so dolžne pridobitne in gospodarske zadruge vsaj
vsako drugo poslovno leto podvreči se reviziji
kakega zvedenca, ki ne pripada zadrugi sami. Zadružne
zveze, ki imajo v svojih pravilih namen revidirati sebi
včlanjene zadruge in imajo včlanjenih toliko zadrug,
da je zasigurano uspešno delovanje njihovo, imajo
pravico, same postaviti revizorja za te zadruge. Postava
pravi, da se sme pričakovati uspešno delovanje zadružne
zveze, ako ima včlanjenih vsaj 50 zadrug ali vse za
druge kake dežele ali vsaj vse v deželi obstoječe
zadruge z enakimi gospodarskimi nalogami in z enakim
poslovnim jezikom ; zato takim zvezam priznava pravico
postavljati revizorje. Take zveze se morajo obrniti na
ministrstvo notranjih del, če se raztezajo na več dežel
in izkazati število včlanjenih zadrug, če hočejo, da se
jim podeli pravica za revidiranje, če pa raztezajo svoj
obrat le na eno deželo, odločuje o pravici glede revizije
deželna vlada (cesarsko namestništvo).
Pravico postavljati revizorje sme ministrstvo no
tranjih del ozir. deželna vlada zadružni zvezi odtegniti,
ako :
1. razteza zveza svoje poslovanje. še na druge
kakor v pravilih navedene predmete;
2. če zveza ne izpolnuje svojih dolžnosti za
revizijo ;
3. če se je število zvezi včlanjenih zadrug tako
skrčilo, da je izključeno njeno uspešno delovanje.
Zadrugam, ki ne pripadajo kaki zvezi, katera je
upravičena postavljati revizorje, določi revizorja pristojno
trgovinsko sodišče (deželno ali okrožno kot trgovinsko
sodišče).
Revizor mora preskusiti vse naprave in vse poslo
vanje zadruge v vseh panogah. On nima samo
pregledati računskega poslovanja in poslovnih knjig,
temveč se mora tudi prepričati, ali zadruga v vsej svoji
napravi in vsem svojem delovanju odgovarja določbam
zadružnega zakona in ustreza namenom in ciljem
zadružništva. Zato mora ugotoviti, ali se zadružni organi
ravnajo po zakonitih določbah in zadružnih pravilih
in ali nudi poslovanje jamstvo za uspešno delovanje.
Revizor ima nalogo ugotoviti vse pomankljivosti pri
zadrugi, poleg tega pa tudi zadružne funkcionarje pri
reviziji poučiti o vsem, kar se mu zdi potrebno za
uspešno delovanje zadruge, opozarjati jih na napake
in pogreške ter jim svetovati, kako naj postopajo, da
doseže zadruga najbolje svoj namen in jim pojasniti,
kako se morejo ogniti eventuvalno preteči nevarnosti.
Pomanjkljivostim, ki se morejo takoj odpraviti,
je odpomoči še tekom revizije.
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Revizija se mora izvršiti na sedežu zadruge. Po
navadi naj revizor najprej obvesti načelstvo, da misli
na določeni dan zadrugo revidirati. Če se mu zdi iz
kakih posebnih razlogov umestno, more pa tudi revizijo
pričeti ne napovedan. Načelstvo mora takoj, ko izve
za nameravano revizijo, obvestiti nadzorstvo, da se
more udeležiti revizije.
V kolikor je potrebno za izvršitev revizije, ima
revizor pravico, stopiti v poslovne in obratne prostore,
vpogledati knjige in papirje in preiskati stanje blagajne
v navzočnosti vsaj enega zadružnega funkcionarja,
vrednostnih listin, dolžnih pisem in blaga. Zadružni
organi in uslužbenci mu morajo dati pojasnila, katera
potrebuje za uspešno revizijo. Če bi zadružni organi
ali uslužbenci revizorju delali kake težkoče, jih mora
najprej opozoriti na določbo § 11 zakona o revizijah,
po katerih jim more deželna vlada (ministrstvo notranjih
del) naložiti redovne globe od 20 do 200 K, če bi pa
tudi to ne pomagalo, mora zadevo naznaniti pristojnemu
sodnemu dvoru.
O reviziji mora revizor napraviti posebno poročilo
in obenem deželno vlado (notranje ministrstvo) obve
stiti o izvršitvi revizije. Če je revizorja postavila kaka
zadružna zveza, mora revizor svojo revizijsko poročilo
predložiti zveznemu načelstvu, ki ima poročilo preskusiti in je poslati načelstvu zadruge, katere se tiče, s
svojimi pripomnjami, sicer pa revizor svoje poročilo
naravnost odda zadružnemu načelstvu.
Zadružno načelstvo mora o revizijskem poročilu
takoj sklepati v skupni seji z nadzorstvom in je po
staviti na dnevni red prihodnjega občnega zbora.
Če se najde pri reviziji, da se ne izpolnujejo do
ločbe zakona ali zadružnih pravil, in se ne odpravijo
pomanjkljivosti tekom časa, ki ga je določil revizor,
tedaj mora ta prepis svojega revizijskega poročila (ev.
potom zadružne zveze) predložiti s potrebnimi pojasnili
pristojni deželni vladi ozir. ministrstvu notranjih del.
Revizor ima pravico zahtevati od zadruge povra
čila gotovih izdatkov in odškodnine za svoje delo z
ozirom na izgubo časa. Če bi se glede tega ne mogel
zediniti z revidirano zadrugo, se mora obrniti na de
želno vlado ozir. notranje ministrstvo. Od oblastev po
stavljeni revizorji ne smejo sami vzeti denarja od
zadruge, temveč si ga morejo dati nakazati po pristojni
deželni vladi ozir. po ministrstvu.
Revizor mora strogo v tajnosti ohraniti vse poslovne in obratne razmere, za katere izve pri revizijah.
Pridobitne in gospodarske zadruge, ki dobivajo
podpore od dežele, in tiste zadruge, ki se po svojih
pravilih podvržejo reviziji deželnega odbora, so pod
vržene reviziji deželnega odbora, če le-ta zahteva to
pravico za-se.
Za take zadruge ne veljajo zgornje določbe glede
postavljanja revizorja.
(Dalje prih.)

Odlomki iz slovenske trgovske
korespondence.
Spisal Fr. Zelenik.
(Dalje.)
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Okrožnica ob vstopu družabnika v podjetje.
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Ljubljana, januarja 1911.
P. n.
Vkljub kratki dobi obstanka mojega pod
jetja se je to vendar tako razširilo, da ne morem
več vsega dela sam tako točno in natančno iz
vrševati kakor dosedaj.
Da mi pa bo mogoče tudi v bodoče izvrše
vati povelja svojih cenj. naročnikov v njih popolno
zadovoljnost, sem sprejel v svoje podjetje kot
družabnika večletnega prijatelja g. Ivana Muhiča
in se tedaj od sedaj glasi tvrdka
FRANC ŽELEZNIK & DRUG.
S pristopom g. Muhiča se ni povečala le
naša obratna glavnica, ampak bova razširila tudi
svoje podjetje.
Pri tej priliki Vas prosim, da nama poverite
tisto zaupanje, katero je uživalo moje podjetje,
dokler sem ga sam vodil. Trudila se bodeva
složno, da bova Vaša cenj. povelja izvrševala
točno in natančno.
Pričakujoč Vaših povelj, priobčujem nižje
najina podpisa, ter Vas zagotavljam
odličnega spoštovanja
Fr. Železnik & drug.
Fr. Železnik ne bo podpisaval več: Franc Železnik.
Fr. Železnik bo podpisaval: Franc Železnik & drug.
Ivan Muhič bo podpisaval : Franc Železnik & drug.

Okrožnica ob izstopu družabnika.
Celje, 1. novembra 1910.
P. n.
S tem Vas obveščam, da je naš družabnik
g. Ivan Valenščak vsled družinskih razmer z da
našnjim dnem izstopil iz trgovine. Njegov izstop
nima nobenih posledic za podjetje, niti se ne
izpremenijo naše trgovske zveze. Tvrdka ostane
neizpremenjena.
.
Nadejamo se, da nam hočete tudi v bodoče
j
poveriti svoje zaupanje ter se priporočamo
1
z vsem spoštovanjem
Druškovič & drugovi.
J Ivan Valenščak preneha podpisavati : Druškovič & drugovi.
Okrožnica ob prodaji trgovine.
Cerknica, julija 1910.
P. n.
Podpisani naznanjam, da je prevzel mojo
trgovino mešanega blaga moj večletni sotrudnik
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gospod FRANC VERSTOVŠEK
ter jo bo vodil pod lastnim imenom, sicer pa neizpremenjeno naprej.
Izrekajoč Vam tem potom najprisrčnejšo za
hvalo za mnogoletno mi izkazano naklonjenost
Vas prosim, da poverite tisto zaupanje tudi mo
jemu nasledniku, ki ga Vam najtopleje priporočam.

Z odličnim spoštovanjem
Janko Popovič.
Okrožnica ob smrti lastnika podjetja. Vdova
prevzame trgovino.

Trst, januarja 1911.
P. n.

Neizprosna smrt nalaga mi žalostno dolžnost
sporočati Vam, da je preminil moj soprog, lastnik
tvrdke
PETER BLAŽIČ.
Trgovino, ki je pod njegovim mnogoletnim
vodstvom lepo uspevala, hočem voditi s pomočjo
svojega sina neizpremenjeno naprej in upam, da
si ohranim tisti dober glas, ki ga je užival moj
pokojni soprog.
Srčno se Vam zahvaljujem za zaupanje, ki
ste ga skazovali mojemu soprogu in Vas prosim,
da ga tudi meni ne odrečete.

Z vsem spoštovanjem

Ana Blažič.
Okrožnica ob opustu podjetja.

Podjetje preneha, ako lastnik opusti iz katerega
koli vzroka, ali ako podjetnik umrje in dediči ne mo
rejo ali nočejo voditi podjetja naprej.
V obeh slučajih se morajo zveze in kupčije
podjetja ugotoviti (podjetje se mora likvidirati).
Okrožnica ob opustu podjetja mora vsebovati:
1. Naznanitev opušta in vzrok;
2. tvrdko;
3. čas razpustitve;
4. podatke o likvidaciji (kako in kdo bo preskr
boval likvidacijo);
5. izraz zahvale za izkazano zaupanje;
6. podpis likvidatorja.
Opust trgovine vsled starosti.

Trst, 1. oktobra 1910.
P. n.
Po tridesetletnem delovanju v trgovini sem
se odločil preživeti svoje stare dni v miru in za
tegadelj bom opustil svojo trgovino.
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Zahvaljujem se Vam presrčno za zaupanje,
katero ste mi poverili tekom veliko let, ter se
poslavljam od svojih trgovskih prijateljev z vsem
spoštovanjem
Marko Kraljevič.
Opust trgovine vsled smrti lastnika.

Zader, 10. februarja 1910.
P. n.
Vsled smrti svojega očeta smo sklenili opu
stiti njegovo trgovino, ki jo je vodil veliko let
pod tvrdko
ANTE FRANIČEVIČ
ter smo naročili knjigovodju g. Starcu, da izvede
poslovno likvidacijo.
Zahvaljujemo se Vam za zaupanje, ki ste
ga skazovali podjetju pokojnika in sprejmite izraz
našega
spoštovanja
Ante Franičeviča dediči.

Iz trgovske prakse.
18. Jezikovno vprašanje glede pristojnosti faktur
nega sodišča.

Najvišji sodni dvor je v neki pred kratkim izdani
razsodbi izrekel važno odločbo o vprašanju, če je
klavzula o fakturni podsodnosti tudi tedaj veljavna,
ako ena stranka ni zmožna jezika, v katerem je iz
stavljen naročilni list.
Prvi sodnik je v pravni zadevi neke dunajske
tvrdke zoper neko gostilničarko na Češkem radi
plačila kupnine za dobavljeni godbeni avtomat ugodil
ugovoru toženke glede nepristojnosti pozvanega sodišča
ter je radi tega zavrnil tožbo, ker toženka ni bila
zmožna nemškega jezika in torej ni vedela, da
je bila pristojnost dunajskega sodišča na naročilnem
listu dogovorjena.
Prizivno sodišče je ovrglo ugovor nepristojnosti
iz naslednjih razlogov: Toženka je s svojim lastno
ročnim podpisom na naročilnem listu izjavila, da se
mora pogodba od njene strani izpolniti na Dunaju in
da se v spornih slučajih podvrže dunajskemu sodišču.
Prvi sodnik je mnenja, da ta izjava ni pravnoveljavna,
ker ji manjka volje. Četudi se mora priznati kot do
gnano, da z ene strani toženka ni zmožna nemškega
jezika ter tako ni mogla razumeti sama vsebine v
nemškem jeziku sestavljenega naročilnega lista in da
z druge strani niti tožnikov potnik pri prodajnem
razgovoru, ki se je vršil v češkem jeziku, o pristojnem
pravdnem sodišču — kakor je to navadno — ni
ničesar omenil niti ni po toženki pred podpisom na
ročilnega lista privzeti zaupnik onega mesta naročilnega
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lista, ki pride tukaj v poštev, prestavil ter se tako ni
zavedala svoje izjave glede pristojnosti, vendar pa še radi
tega izjava ni brez pravne veljave, kajti toženka je bila
edino le sama kriva zmote, v kolikor je privzela za
upnika, ki ji ni naznanil važne pogodbene določbe,
ne da bi se moglo domnevati, da je tožiteljica zmoto
toženke očividno zapazila.
Revizijski pritožbi najvišje sodišče ni ugodilo.
V razlogih se pravi :
Predmetni naročilni list je smatrati po njegovi
vsebini kot ponudbo za sklep kupne pogodbe radi
godbenega avtomata pod pogoji, ki so navedeni v
naročilnem listu. Ker je toženka podpisala naročilni
list, kar je nesporno, je v zmislu § 294 c. pr. r. po
polnoma dokazano, da izhajajo izjave v naročilnem
listu od toženke in ker je dalje tožiteljica stavljeno
ponudbo sprejela, se je predlagana kupna pogodba
formelno v veljavni obliki sklenila. Ugovor toženke
bi imel le s te strani pravni pomen, da se jo je
hotelo premotiti.
Toženkina zmota pa se je mogla razlagati le na
ta način, da je podpisala naročilni list v napačnem
mnenju, da vsebuje samo one točke, katere ji je na
znanil zaupnik, ki ga je sama privzela. Če pa ee je
ona ali njen zaupnik — kot njen mandatar — s tem
zadovoljil, da je samo nekatere določbe naročilnega lista
vzel na znanje, dočim je klavzulo o pristojnosti sodišča,
ki stoji takoj začetkom izjave in je tiskana z debelimi
črkami ali kot nebistveno preskočil ali prezrl, potem
izvira v resnici toženkina zmota o celotni vsebini
naročilnega lista le iz lastne krivde in se na to zmoto
ne more sklicevati.

19. Pomen zglasitve obrta.
O pravnem pomenu oblastvene potrditve kake
zglasitve prostega ali rokodelskega obrta v zmislu
§ 144 obrt. r. je upravno sodišče izreklo naslednje
pravno načelo: Mnenje, da pridobi zglasitelj kakega
obrtnega podjetja že po tem, da se njegova zglasitev
vzame na znanje, osebne pravice do izvrševanja obrta,
posebno pa, da se mu izdaja obrtnega lista le iz takih
vzrokov sme odreči, ki so se doznali še le po izvršeni
zglasitvi, je pravnonapačno.
Kakor sledi iz predpisov §§ 11, 12, 13 in 144
obrt. reda je potrditev zglasitve le gola formalnost, ki
se mora izvršiti o vsaki zglasitvi kakega prostega ali
rokodelskega obrta — če tudi nima za posledico nobene
obrtnopravne pravice — v najkrajšem roku, ne da bi
oblast sklepala o zakonitosti zglašenega obrta, dočim
se pravica za izvrševanje obrti doseže šele po izdaji
obrtnega lista.
Mnenje, da se v slučaju, ko se je vzela zglasitev
na znanje, izdaja obrtnega lista le tedaj sme odreči,

če nastane kak zadržek, ki se more dognati še le po
izvršeni zglasitvi, je v dvojnem oziru napačno.
Prvič more biti naknadno nastala ovira za zakonito
izvrševanje kakega obrta le tedaj pravnega pomena,
če sploh že obstoji kaka zakonita obrtnopravna pravica,
kar pa že radi pomanjkanja izdaje obrtnega lista ni
mogoče; drugič pa more višja oblast še tudi tedaj, če
i se je že izdal obrtni list, vsak čas — ne da bi bili
podani pogoji § 57 obrtnega reda — torej tudi pri
zadržkih, ki so bili že za časa zglasitve znani, pa jih
nižja oblast nezakonito ni uvaževala, obrtnopravno
pravico v zmislu § 146 obr. r. radi pomanjkanja za' konitih zahtev za izvrševanje obrta odtegniti.
V tem, da je obrtna oblast zglasitev prostega
obrta vzela na znanje, potem pa iz gotovih vzrokov
odrekla izdajo obrtnega lista, ni videti torej nobene
nezakonitosti.

Raznoterosti.
Nov zakon o pridobitnih in gospodarskih zadrugah.
Ker priobčujemo ravno v tem letniku našega lista daljšo razpravo
o pridobitnih in gospodarskih zadrugah, bomo ustregli morda našim
bralcem, če omenimo glavne točke načrta novega zakona o pri
dobitnih in gospodarskih zadrugah, ki ga je ravnokar vlada pred
ložila državni zbornici. Po tem načrtu bo v slučaju konkurza
oskrbnik konkurzne mase odmerjal prispevke udov, ne pa
odbor oziroma likvidatorji, kakor je določeno v sedaj veljavnem
zakonu. Ker se je dosedaj večkrat dogajalo, da je bil vzrok pro
pada kake zadruge ta, da je bila ena oseba vse pri zadrugi, se v
načrtu določa, da morata vsaj dva uda načelstva podpisovati
za vsako zadrugo. Po dosedanji postavi ni bila zadruga zavezana,
postaviti si nadzorstvo ali nadzorstveni odbor, po novem
zakonu bi pa morala vsaka zadruga imeti nadzorstveni odbor. Po
načrtu novega zakona se zvečajo pravice revizorjev, pre
koračenje postavnega delokroga s strani odbora se kaznuje kot
pregrešek. V gotovih slučajih bo finančnemu ministrstvu
dovoljeno, da pri kreditnih zavodih zahteva natančnejih
pojasnil glede premoženjskega stanja in odstavi člane
načelstva, ako to zahtevajo važni oziri glede splošne denarne in
kreditne politike. Konsumna društva bodo smela prodajati
blago samo udom, neudom le tedaj, če se je bati, da se blago
pokvari in da se izognejo izgubam, toda nikdar ne na debelo.
Tudi ne bodo smela konsumna društva ustanavljati podružnic.
Vlada je tudi predložila dva nadaljna zakonska načrta glede
davčnih in pristojbinskih olajšav za pridobitne in gospo
darske zadruge ter glede ustanovitve splošnega kreditnega
zavoda za take zadruge. O poslednjem zakonskem načrtu bomo
obširneje razpravljali v eni prihodnjih številk.
u

*

Nove brzojavne pristojbine. Trgovsko ministrstvo je izdalo
zadnja leta lepo število odredb, v katerih so bili kodificirani pred
pisi za poštno, brzojavno in telefonsko službo, ki so bili dozdaj
ponajveč le deloma razglašeni in so bili navadno tudi jako težko
dostopni. V zadnjem času so se tudi avstrijske brzojavne pristoj
bine temeljito spremenile in trgovinskemu ministrstvu se mora pri
znati, da je upoštevalo pri tem vse izkušnje drugih držav pri reviziji
teh tarifov in da se je oziralo na najnovejše stanje mednarodnega
prometa. V svoji novi sestavi nam nudi novi telefonski tarif prav
pregledno taksovalno in orijentacijsko sredstvo, ki omogočuje tudi
lajikom posluževati se knjige brez vsake težave. Pri tej preosnovi
se niso pomnožila tako „splošna določila“, kakor sam tarif, ki
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obsega zdaj. za 100 strani več. Ima šest glavnih delov, izmed
katerih se peča prvi del z notranjim avstrijskim (in lihtenštajnskim)
prometom, kakor tudi z onim z Ogrsko ter Bosno in Hercegovino,
ostali deli pa z evropskim prometom sploh, dalje z Afriko, Ame
riko, Azijo in Oceanijo. V vsakem posameznem delu so dežele, ki
pridejo v poštev, navedene v alfabetičnem redu. Vsaka stran tarifa
ima tri razpredelnice. Prva vsebuje namenilne dežele in telegrafična
pota do tja, druga pristojbino (takso) za vsako besedo, tretja „po
sebna določila" za nedopustne odredbe odpošiljateljeve, za določila
o dostavljanju brzojavk po (poštnih) selih itd. Na prvem mestu je
natisnjena pri vsaki namenilni deželi z debelimi črkami „normalna
pot“, ki je navadno tudi najkrajša in najcenejša. V boljšo orijen
tacijo služi svetovna karta, na kateri so označene najvažnejše pod
morske in nadzemeljske zveze. Pristojbina za časniške brzojavke,
seznamek avstro-ogrskih zastopstev v inozemstvu, ki imajo regi
strirano besedo „Austung“ kot brzojavni naslov, šematičen seznamek
vseh zvez, ki vodijo direktno iz Avstrije v inozemstvo in jako
vestno sestavljeno kazalo, napravljajo omenjeni tarif (cena 2 K,
naroča se pri c. kr. dvorni in državni tiskarni na Dunaju) še porabnejši.

Zanimive in resnične besede je govoril rektor dunajske
tehnike o priliki svojega ustoličenja. K predmetu „Organično-kemična veleindustrija v službi človeške dobrotvornosti“ je izvajal
med drugim tudi sledeče: „Nebroj je vzgledov, kako se razvija ta
industrija v Nemčiji. Uvoz farmacevtičnih produktov znaša v Nem
čiji 8,668.000 mark, izvoz pa nad 44 milijonov mark. Nasprotne
razmere , so v Avstriji, kjer je znašal uvoz za 3l/2 milijonov kron,
medtem ko se je izvozilo tega blaga le v vrednosti 500 000 kron.
To je tem nerazumljivejše, ko je vendar pri nas bogastvo na
naravnih produktih jako veliko in ko razpolagajo privatniki z uprav
velikanskimi glavnicami. Najvažnejši vzrok brezdelja na polju organično-tehnične industrije je iskati v naši znani nepodjetnosti. Po
manjkanje podjetnosti temelji ponajveč v konservativni, vsemu
novemu nasprotujoči in udobni naravi Avstrijca, deloma pa tudi v
neznosnih davkih, ki jako neugodno vplivajo na uspešen razvoj
industrije. Ker se osnuje premalo novih podjetij, je naravno, da se
že obstoječe vedno bolj obtežuje, da se more ugoditi rastočim
zahtevam države. To pa so jako nezdrave razmere, ki nikakor
niso v korist prebivalstva in tudi ne našemu ugledu.“ Burno odo
bravanje udeležencev slavnosti, med katerimi so bili tudi zastopniki
vlade, je pričalo, da je zadel predavatelj v pravo. Dal Bog, da bi
do tega naziranja prišli tudi na merodajnih mestih!
*
Vojna in trgovina v Turčiji. Vojna med Italijo in Turčijo
dozdaj še ni imela dalekosežnih posledic za trgovstvo. Sicer se je
demoliralo po raznih krajih nekaj italijanskih trgovin, vendar se
vobče ni moglo trditi o neugodnem uplivu. Največ agitacije zoper
blago italijanske provenience je seveda v Carigradu, odkjer se raz
pošiljajo celo agitacijska pisma, naj se odklanja italijansko blago,
četudi se pošilja via Trst. Iz Smyrne pa nasprotno poročajo, da se
sprejema italijansko blago, naslovljeno na turške podanike brez
vseh pridržkov, medtem ko se dela pošiljatvam na v Turčiji živeče
Italijane težkoče ali se jih celo sekvestrira. Strah trgovstva zaradi
vojne je tudi že povzročil, da je mnogo avstrijskih, nemških in
švicarskih trgovcev odpoklicalo svoje, v Turčijo namenjeno blago
s pota. Tudi promet's trgovskimi ladjami je bil že tupatam oviran
in ni izključeno, da se te ali one ladje ne bi konfisciralo. V
splošnem se pa trdi v dobro poučenih trgovskih krogih, da vojna
na solidne trgovce ne bo imela nobenega neugodnega vpliva
ali pa bo ta le malenkosten. Prekinjenje rednih trgovskih zvez s
turškimi podaniki se smatra danes še za nepotrebno in nezmiselno.
Ker se je povišala carina nasproti Italiji za 100°/o, upajo nevtralne
države na večji eksport. — Največjega vpliva so pa napete razmere
za trgovino v Solunu, kjer je mnogo trgovcev, ki so laški poda
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niki. Bojkot je na dnevnem redu, kolera se širi, laške ladje konfiscirajo in ni čuda, da bogati trgovci trumoma zapuščajo to mesto.
Mnogo trgovskih hiš in bank v Italiji je z ozirom na vojno že
ustavilo svoja plačila.
V Turčiji pa se kaže vpliv vojne osobito v denarnem pro
metu. Francoske in angleške banke in tvrdke so odpoklicale svoj
v Carigradu in v Turčiji sploh naložen denar. Seveda ne leži vzrok
tega odpoklicanja zgolj v vojni, saj je znano, da se je odpovedal
francoski denar, ki je naložen po celem svetu, vsepovsod in v
Carigradu nič več kot v Berolinu ali na Dunaju. Vendar je bil
vpliv tega koraka v Carigradu posebno v sedanjem kritičnem času
najbolj občuten in začelo je primanjkovati posebno kovanega de
narja. Razentega so dvignili mnogoteri v Turčiji naseljeni bogati
trgovci pri bankah svoje imetje, saj so morali vsak dan pričakovati,
da jih poženo preko mej. Ker pa nima Turčija banke za papirnat
denar, moralo se je vse plačevati v kovanem denarju, ki ga je
kmalu začelo primanjkovati na vseh. koncih in krajih. Posledica
tega je bilo podraženje posojil v prostem prometu in obustavljanje
prometa glede uvoza in izvoza. Uvaževalci ne morejo naročati v
Evropi blaga, ker ne vedo, če bodo dobili odjemalce. Pa tudi ve
like izvozne tvrdke v Avstriji, Nemčiji in Franciji so zelo oprezne
in se bojé pošiljati v sedanjem času v Turčijo blago na up. Da pa
morejo zadostiti svojim dolžnostim, morajo trgovci v Turčiji načeti
svoje prihranke. Oni, ki jih nimajo, so pa zelo na slabem, saj je
bančni kredit sedaj jako drag. Tako odpovedujejo naročila, da je
njihov obligo čim manjši. Kakor rečeno, pa resnih posledic v Tur
čiji še ni zaznamovati. Falirala je sicer mala banka v Mytilenah,
ali to bi se najbrž tudi brez vojne zgodilo.
Da je vojna tudi za avstrijsko trgovino velikega pomena,
se razume samoobsebi. Izvoz naše države v Turčijo je prav znaten
in je znašal 1. 1910. v evropsko Turčijo blaga za 957 milijonov
kron in v azijatsko Turčijo za 31'3 milijona kron. K vsemu temu
pride še izvoz žlahtnih kovin in kovanega denarja, posebno levantinskih tolarjev v vrednosti 9 milijonov kron.
Posamezne avstrijske veletrgovine imajo v Carigradu in So
lunu svoje podružnice. Posebno velja to tudi o velikih konfekcijskih
tvrdkah, za katere bi se morala zdaj začeti prava sezona. Vendar
pravijo tozadevna poročila, da je kupčija slaba, ker so turški trgovci
zelo rezervirani in ne kreditirajo radi. Manjši je zdaj avstrijski
izvoz tudi v fesih in emajlnih posodah; nasprotno pa se je povečal
naš izvoz svilenega in cigaretnega papirja, ki je bil dozdaj večinoma
laške provenience.
Iz vsega tega se razvidi, da sedanja vojna za trgovino ni
imela dozdaj neugodnih posledic, kar smo že uvodoma trdili.' —
Seveda se pa nič ne ve, kaj nam prinese bodočnost. Odvisne so
tu posledice pač v veliki meri od vojskine dobe. Kakor danes
kaže, vojne še ne bo tako hitro konec, kar bi utegnilo imeti pač
resne posledice za trgovino v Turčiji.
*

Gospodarski interesi Italije v Turčiji in Tripolitaniji.
Kakor že omenjeno v zgornjem članku, bojkotira Turčija blago ita
lijanskega izvora in dela uvozu tega blaga raznotere težkoče. Ko
likega pomena more biti to za interesirano državo, smo videli pri
nas za aneksijske krize 1. 1908., ko je samo pomorski izvoz iz
Trsta v Turčijo izostal za 33 milijonov kron proti 1. 1907. Četudi
trgovinske zveze med Turčijo in Italijo niso tako mnogovrstne in
velike kot z našo monarhijo, vendar dosega trgovski promet prav
znatno vrednost, k čemur je mnogo pripomogla napetost z našo
državo, kar je takoj svoječasno izrabila Italija in napravila posebno
v orientu prav mnogo izdatnih zvez.
Celotna trgovina Italije z bližnjim Orientom je imela vrednost
250 milijonov kron, in sicer odpade na izvoz 150, na uvoz pa
100 milijonov kron. V posameznem pa je imela italijanska trgovina
s Turčijo sledeče uspehe:
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Izvoz Italije iz
Uvoz Italije iz
evropske
azijske
evropske
azijske
Turčije
Turčije
v m il ijionih kron
36
14
10
1903 . . . . . . .
33
46
16
9
1904 . . . . . . .
28
50
14
21
1905 . . . . . . .
27
66
13
16
1906 . . . . . . .
36
15
61
8
1907 . . . . . . .
43
59
8
14
1908 . . . . . . .
40
24
57
21
1909 . . . . . . .
46
?
55
?
1910 . . . . . . .
42
Turčija krije tedaj l'5°/0 vsega italijanskega uvoza, prevzema
pa 3°/0 italijanskega izvoza. Značilno za podjetnost Italije v Levantu
je dejstvo, da je Banca di Roma ustanovila v zadnjih letih po
družnice v Aleksandriji, Kahiri, Tripolisu in Bengasiju, dalje v Je
ruzalemu in Carigradu. V vseh večjih in manjših lukah evropske
in azijske Turčije je polno italijanskih tvrdk, ki so uvoz v te kraje
malodane monopolizirale. Da stremljenje Italije, dobiti v orientu
dobra tla za izvoz, ni ostalo brez uspeha, kaže zvišani izvoz
tekstilnega in svilenega blaga, papirnatih izdelkov, vžigalic, sadja,
vina itd. v Turčijo.
Glede Tripolitanije bi bilo omeniti, da je znašala celotna
trgovina v zadnjih letih le 15 milijonov kron in sicer % za uvoz
in % za izvoz. Najvažnejše izvozno blago je esparto-trava v vred
nosti 3 mil. kron,- ki služi posebno na Angleškem za fabrikacijo
papirja, dalje surovo maslo (5 mil. kron) in gobe (1 mil. kron). Na
uvozu so pa udeležene vse evropske velevlasti z 1—2 mil. kron.
Italija uvaža ponajveč žito in moko, ter volneno in svileno blago.
V tripoliško luko pride na leto do 800 ladij s 300.000 tonami in
od teh je približno 200 ladij (med temi 150 parnikov) z 200.000
tonami iz Italije.
*
Predpisi za taro na Francoskem. Francoska vlada je
izdala s 1. septembrom t. 1. naredbo, ki je vznemirila vse one
trgovske kroge, ki izvažajo na Francosko. Kritika te naredbe je pa
tudi pokazala, da se je prav ne umeva ; zato naj razložimo pomen
označene naredbe : Na Francoskem se plačuje carina od blaga, ki
ne znaša več kot 10 frankov od 100 kg, od bruto-teže (kosmate
teže). Enako se ravna z nekaterim, posebej naštetim blagom,
n. pr. s pivom. Za drugovrstno blago pride pri določanju carine v
poštev čista teža, kateri se odbije še par odstotkov za embalažo.
In ravno glede te določa nova določba, da bi se morali n. pr. gumbi
odrezati od kartona, da se določi teža slednjega itd. Gre tedaj
samo za težo notranje embalaže. Razume se, da bi to bilo zdru
ženo z raznoterimi sitnostmi. Zato pa pravi naredba, da se odbije
lahko za notranjo embalažo pri kovinah in kovinskem blagu
1%, za drugo blago pa 5%; vendar ne od kosmate teže, ampak
od polovične kosmate teže (demi - brut) t. j. od kosmate teže, od
katere se je že odštela teža zunanjih zavojev.. Omenjena na
redba je torej prav po nepotrebnem razburila duhove. Teža zavojev
se slejkoprej odšteje, razentega pa še od notranje embalaže
označeni odstotki. Edino, čemur bi bilo oporekati je, da je za
mnoge vrste blaga ta odstotek prenizek in da je termin za pravomočnost nove naredbe (1. november t. 1.) vsekako prekratek, pri
lagoditi se novim razmeram. Zatorej se bo potom zastopstev sku
šalo pridobiti francosko vlado za to, da stopi naredba pozneje v
veljavo.
*

Predpriprave za bodoče trgovinske pogodbe. Četudi je
1. 1917., ko se bo sklepalo več novih trgovinskih pogodb, še daleč,
vendar skrbé merodajni faktorji že zdaj za to, da se lahko vršijo
potrebne predpriprave. In res vidimo v državnem proračunu za
1. 1912. v področju trgovinskega ministrstva kakor tudi poljedel
skega ministrstva tozadevne postavke. Pri prvoimenovanem mini
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strstvu je vpostavljenih 27.000 kron na „Predpriprave k mednarod
nim trgovinskim pogodbam“ in v tozadevnem poročilu čitamo
sledeče: „Na podlagi točke 27. postave z dne 8. oktobra 1907. se
morajo začeti predpriprave za uravnavo carinskih in trgovskih od
nošajev med Avstrijo in Ogrsko najpozneje začetkom 1. 1915. V
zvezi s tem je določena odpoved za avstrijske trgovinske pogodbe
z Nemčijo, Italijo itd. s 1. prosincem 1. 1915. Ta termin pa vsebuje
neobhodno potrebo, začeti z notranjimi pripravami in deli tako
zgodaj, da bo ves material koncem 1. 1914. pripravljen. In v to
svrho naj služi zahtevana vsota“. — Pri poljedeljskem ministrstvu
je vpostavljen znesek 20.000 K „za predpriprave trgovsko-političnih
akcij“ in glasom tozadevnega pojasnila s bo potreboval ta kredit
za neobhodno potrebne poizvedbe pri pripravljanju carinsko-tarifne
reforme in za trgovinske pogodbe.
*
Trgovinsko razmerje med Avstrijo in Ogrsko. O tem
predmetu je napisal tajni svetnik dr. pl. Bärnreiter zanimivo študijo
v „Oesterreichische Rundschau“, kateri posnamemo najzanimivejše
podatke: Napeto razmerje med obema državama in še bolj carinska
vojna sta škodovala neizmerno avstrijskemu trgovstvu. Konkurenti
naše trgovine so to priliko kaj spretno porabili in prevzeli naše
poprej dokaj ugodne pozicije. Italija je prišla s svojimi cenimi
množinskimi predmeti; posebno iz tekstilne industrije; Belgija
zalaga zdaj Srbijo z orožjem in celo Švedska in Norveška
sta začeli uvažati železninarsko blago, da se izpolni nastala vrzel.
Najlepšo in najboljšo dedščino pa je prevzela naša „zaveznica“
Nemčija. Nemškim trgovcem ni končno zameriti, da so se po
lastili poprej za avstrijske trgovce tako ugodnih pozicij. Saj to jim
tudi ni bilo preveč težko. Vendar moremo občudovati energijo in
hitrost nemških trgovcev; prezreti pa tudi ne smemo izbornega
nemškega diplomatičnega zastopstva in pa veliko zmožnost nemške
publicistike, ki so vsi skupno delovali, da pridobijo nemški trgo
vini, nemškemu izvozu srbski trg.
V zadnjem nemotenem pogodbenem letu 1905. je krila Av
strija 60’ll°/o. Nemčija le 1 l'57c/0 vseh srbskih potrebščin. L. 1909.
pa je znašal naš uvoz le 24'43°/l), oni iz Nemčije pa že 39‘24°/0.
In danes stoji Nemčija na prvem mestu onih držav, ki uvažajo v
Srbijo! Pa tudi srbski izvoz je krenil druga pota! L. 1905. se je
izvozilo (največ živine) v Avstro-Ogrsko in sicer 90T0%, v Nem
čijo 2’94°/0 ; 1. 1909. pa v Avstrijo 31’38°/0, v Nemčijo pa 16'77°/0.
Največ je izvozila Srbija žita in živine. Ker ji je delala in
ji dela Avstrija težkoče, se je začela v Srbiji povsem nova indu
strija : Svinjsko meso se porablja za salame, klobase, slanino in se
izvaža v tem stanju ponajveč v Italijo, Francijo in Anglijo. Pa tudi
živo živino izvaža Srbija največ v Italijo. Zanimivo je, kako so
turške železnice priskočile Srbiji na pomoč. Pred carinsko vojno z
Avstrijo se je moralo plačati za železniški vagon od Belega grada
do Soluna 17472 frankov. Ko pa so nastale diference med Srbijo
in Avstrijo, so znižale železnične uprave pristojbine za 52 frankov
t. j. približno 30%. Rogate živine se izvaža na leto lahko do
60.000 kosov. L. 1910. se je izvozilo 34.038 kosov in 37°/0 je šlo
v Italijo, kjer se ne boje kuge . . .
Podobno je bilo z žitom. Srbija je stopila v zvezo s Fran
cijo, Belgijo in Nizozemskim. Francoski in belgijski podjetniki so
prišli v Srbijo in so organizirali izvoz po Donavi nizdol. Koruzo
in ječmen kupuje zdaj tudi že Nemčija.
Misel, se gospodarski osamosvojiti, pa je dovedla Srbijo tudi
do podpiranja domače industrije. Vlada je šla z raznimi olajšavami
(oprostitev ali odpis davkov, znižanje železničnih pristojbin itd.)
na roko. Vendar se mora vobče reči, da Srbija za industrijo za
zdaj še ni sposobna. Je pač kot pri nas pretežno agrarna, primanj
kuje ji prostih delovnih močij in tudi domačega kapitala. Dandanes
se peča srbska industrija ponajveč z naravnimi produkti (žaganje
desk, pivo, volnato blago, cement, usnje) in le počasi je na potu
do proizvajanja gotovih potrebščin (čevljev, klobukov, pohištva
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itd.). Posebnega pomena pa so srbski mlini, ki imajo jako izborne
stroje iz Brunšviškega.
Iz vsega tega sledi, da je carinska vojna med Avstrijo in
Srbijo koristila zgolj avstrijskim konkurentom in domači srbski
industriji, kar se bo posebno pokazalo pri sklepanju nove trgo
vinske pogodbe, ko bo zahtevala Srbija za varovanje domače indu
strije mnogotere važne določbe in postavke.
*
Iz avstrijske tekstilne industrije. Še pred štirimi meseci
so imele avstrijske predilnice jako malo naročil. V zadnjem času
pa se je spremenilo na bolje, tako da imajo zdaj najmanj za osem
mesecev dela in tudi v bodoče je upati, da bo tako ostalo. Važno
je, da se sedanja moda nagiba zopet tiskanemu blagu, kar daje
blagovnim tiskarnicam, ki so najboljši odjemalec surovega blaga,
dovolj dela. Vendar je izvoz nekam zaostal, pač posledica italijansko-turške vojne.
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didatov za učna mesta na višjih trgovskih šolah, 179 jih je v
bančnem tečaju, 104 v trgovskem tečaju za juriste, 973 v kurzu
za zavarovalno stroko in 190 v splošno dostopnih večernih tečajih.
Vsega skupaj ima tedaj letos ta akademija 1983 slušateljev.

Naša trgovska politika. V dvorani nižjeavstrijske trgovske
zbornice je v družbi avstrijskih nacionalnih ekonomov dne 7. t. m.
predaval sekcijski svetnik v trgovskem ministrstvu dr. R. Schüller
o naši trgovski politiki. Iz tega predavanja priobčujemo naslednje.
„V varstvo naše nove carinske tarife so znatno narasle mnogošte
vilne industrieine, obrtne in kmetijske produkcijske stroke, tudi so
nam v novih trgovinskih pogodbah zagotovljene mnoge izvozne
možnosti, ki so bile vsled carinske politike inozemstva ogrožene.
Poleg teh ugodnih posledic nastopajo pa v važnih točkah okolnosti,
ki so za narodno gospodarstvo škodljive. Vsled zvišanja cen na
svetovnem trgu nastala draginja se je vsled zvišanja carinskega
•t
varstva še poostrila. Vsled omejitve uvoza so trpele naše
Razvoj avstrijskega Lloyda. Kakor znano, praznovalo je
trgovske zveze z interesiranimi državami. Dalje nam le malo
to podjetje pred kratkim 751etnico svojega obstanka. Zanimivi so
ali nič ne koristijo ugodnosti, ki smo jih v interesu našega izvoza
nekateri podatki v razvoju te za našo trgovino toliko važne družbe.
živil dosegli, n. pr. dogovori glede živinske kuge, ker nam manj
Ustanovil se je „Avstrijski Lloyd“ 1. 1836. in aprila 1837. 1. je že
kajo za izvoz taki produkti. Te trgovskopolitične razmere so pri
začela s prevažanjem prva ladja „Lodovico, Archiduca d’Austria“.
pomogle, da se je zmanjšala konkurenčna zmožnost naše industrije
Še isto leto so prišli še trije drugi parniki v promet. L. 1846., je napram inozemski. Izvoz monarhije na celih izdelkih je bil
znašala družbena glavnica 3 milijone gl. a. v. in je imela na raz leta 1900 za 350 milijonov, leta 1910 pa le za 320 milijonov
polago 20 parnikov z 2110 konjskimi silami in 6310 tonami. Teh
večji nego uvoz. Prednosti, ki bi prišle napram tem škodam v
20 parnikov je prevozilo v imenovanem letu 124.985 potnikov in
poštev, bi morale obstati v zvišanju tuzemske produkcije. Tc
133.769 73 blaga. V naslednjih desetih letih se je družba jako
pa v mnogih važnih produkcijskih strokah ni nastopilo. Naša
krepko razvijala, tako da je morala najeti 1 */2 milijonsko posojilo.
živinoreja je leta 1910 štela manj goved in ovac, toda več prašičev
In 1. 1857. vidimo res že 61 parnikov z 10.460 konjskimi silami in nego leta 1900. V glavnem se to ne more pripisovati le slučajem,
28.400 tonami; prevozilo pase je 364.167 potnikov in 1,253.815 <7S
kajti tudi če primerjamo leto 1880 z letom 1910, vidimo, da se je
blaga. V ta čas pade tudi prva državna podpora. L. 1861. se je tekom tridesetih let število ovac za 37 odstotkov zmanjšalo, število
sezidal Lloydov arzenal. K vsem stroškom v znesku 5 mil. gl. 'i goved le za 6l/a odstotka, število prašičev je pa za 140 odstotkov
je prispevala država s posojilom 3 mil. gl., razen tega je nakupila [ naraslo. Prašičjereja ne potrebuje pašnikov in je od pridelovanja
lepo števiio delnic. L. 1864. se je napravila z državo nova pogodba
krmil veliko bolj neodvisna kakor govedoreja. Mnoge carine na
zaradi prevažanja poštnih pošiljatev. Po tridesetletnem obstanku fabrikate tudi niso pripomogle k razširjenju naše industrije. Iz ca
je znašala družbena glavnica že 21 milijonov gl. a. v. Zdaj sledi rinskih zvišanj, ki ne povzročajo povečanja produkcije, rezultirajo
perioda, ko se je otvoril sueški prekop in Lloyd je takoj vpeljal le dohodninske spremembe. Naloga carinskega varstva pa
novo vozno črto v Bombay. L. 1876. je imel Lloyd že 65 parnikov ni prenos dohodkov od ene prebivalske skupine na
s 15.260 konjskimi silami in 70.016 tonami. L. 1882. se je vpeljal j drugo, ampak pospeševanje tuzemske produkcije,
reden promet z Indijo in določilo se je za tja na leto dvanajst vsled katere se dohodki splošnega prebivalstva zvišajo. S tega
voženj, ki so se pomnožile po preteku treh let na število 24.
stališča se mora preskusiti vsaka carina brez ozira na to, če gre za
Koncem 1. 1886. je bilo v Lloydovi posesti 86 parnikov z 22.630 kako kmetijsko ali industrijsko produkcijsko stroko“. — Priobčili
konjskimi silami in 124.341 tonami; prevozil pa je 230.168 potnikov ! smo izvleček tega predavanja, v katerem se indirektno pripozna, da
in 5'9 milijonov q3 blaga. V peti decenij spada vpeljava vožnje j naša agrarna carinska politika ni nele nikomur koristila, pač
v Brazilijo, 1. 1896. pa Vzhodno Afriko. V tem letu je bilo na pa industriji in trgovini zelo škodovala. Glej tudi notico o dr.
razpolago 74 parnikov s 148'382 tonami; prevozilo pa se je 260.665
Bärenreitherjevem spisu v „Österr. Rundschau“ glede trgovskih
potnikov in 7'7 milijonov q3 blaga. Naslednja leta izkazuje družba
odnošajev s Srbijo v današnjem listu.
m.
občutne izgube, ki jih je zakrivilo moderniziranje in neugodna
*
Iz lastne izkušnje ve vsak trgovec, kako zelo se je slo
gospodarska konjunktura. L. 1904. znaša ta izguba L2 milijonov
venskim odjemalcem priljubila Kolinska kavna primes. Ne da se
kron. Država poseže tu vmes in sklene z družbo 1. 1906. pogodbo,
ki jamči družbi ugoden nadaljni razvoj v prvo in najboljše preva- pa tajiti, da je še marsikatera slovenska rodbina, kjer je še ne
ževalno podjetje Avstro-Ogrske. Arzenal se je smel vsled te po rabijo, dasi je Kolinska kavna primes najboljši in obenem edini
pristno domači kavni pridatek; to pa iz enostavnega vzroka, ker
godbe lansko leto odstopiti drugemu avstrijskemu podjetju in tako
je mogla družba posvetiti vse moči svojemu prvotnemu namenu tega dejstva ne vedo. Slovenskih trgovcev dolžnost je, da povedo
onim svojim odjemalcem, ki Kolinske kavne primesi še ne kupu
s prevažanjem v daljne dežele koristiti naši trgovini! Zadnjih pet
let se je začela tedaj zopet doba lepših uspehov in za lansko leto jejo, da je ta kavni pridatek izdelek Kolinske tovarne, akcijskega
se je že izplačala 61/2®/0 dividenda. Skupna rezerva je znašala podjetja našega trgovstva, najboljše in edino pristno blago te vrste.
lansko leto 12 milijonov kron. L. 1910. je imel Lloyd 63 parnikov
z 213.876 tonami, ki so prevozili 2,158.439 morskih milj in so
Statistika.
imeli 466.139 potnikov in za 13'17 milijonov q3 blaga. Zdaj zida
Lloyd 5 novih moderno opravljenih parnikov.
(Žitna letina na Češkem.) Letos se je pridelalo približno
sledeče množine: Pšenice 4,302.700 hi t. j. 3,427.600 q3 proti
*
Eksportna akademija na Dunaju. Letos se je vpisalo v 3.496.700 q3 1. 1910. in 4,107.300 q3 1. 1909.; rži 10,647.700 hi
— 7,755.900 q3 (8,591.400; 9,584.100); ječmena 7,828.800 hi
splošni (pripravljalni) oddelek te akademije 379 slušateljev v prvi
in drugi letnik pa 131 slušateljev. Razentega je vpisanih 27 kan = 5,467.800 q3 (5,208.400; 6,242.800); ovsa 12,422.100 /z/
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6,042.900 qa (6,474.600 ; 8,451.500). Poprečni dohodek enega
hektarja znaša pri zimski pšenici približno 19’4 hl~ 15’5 qa (15 2,
18 6); pri poletni pšenici 16'3 — 13 (13'2, 18'6) ; pri zimski rži
20'l = 147 (15'5, 17-3); pri pöletni rži 13'8 = 9'6 (10’4, 117);
pri ječmenu 24'8 = 17'3 (17'3, 19'2); pri ovsu 26
127 (13'8,
177). Petemtakem je letošnja letina siabejša od lanske, četudi nam
kažejo pridejane številke za 1. 1910. in 1. 1909., da tudi v teh letih
ni bila ugodna.
O novoustanovljenih podjetjih v prvi polovici letošnjega
leta je trgovinsko ministrstvo pred kratkim izdalo svoje poročilo.
Iz tega poročila posnemamo, da se je v omenjenem času ustanovilo
v Avstriji 21 delniških družb z delniško glavnico 4778 mi
lijonov kron proti 23 delniškim družbam z glavnico 43’13 milijonov
kron v enaki dobi lanskega leta. Te nove družbe obsegajo ponajveč
industrijska podjetja. Neprimerno velik napredek kaže število novo
ustanovljenih družb z omejeno zavezo; ustanovilo se je
namreč 236 takih družb z osnovno glavnico 43'3 miljonov kron
proti 179 družbam z 3177 miljonov kron v prvi polovici leta 1910.
Tudi zelo veliko posameznih industrijskih podjetij je nastalo v
prvem polletju 1911 ; ustanovilo se je namreč 138 novih tovarn in
15 tovarn povečalo. Na denarni trg se stavijo še večje zahteve
kakor lansko leto, saj se je kotiralo na borzi 26 novih emisij del
niške glavnice v znesku 908 miljonov kron proti 886 milijonov kron
v isti dobi lanskega leta.
“•
*

(Pridelek svile v kampanji 1911/12.) Tozadevni podatki
so sedaj sestavljeni za vse dežele in posnamemo jim sledeče:
Glavne točke so: Evropa 4’4 milijonov kg (in sicer Italija 3’5,
Francija 0’45, Avstro-Ogrska 0'4); Levanta in osrednja Azija
(izvoz) 2'9 mil.
in vzhod n j a Azija 16'9 mil. kg (in sicer
Japonsko 10'2, Sangaj 4'—, Kanton 2’5, Angleška Indija 0'2). Vsega
skupaj tedaj 24'2 mil. kg. Ako prištejemo k temu še izvoz Tussahžide iz Šangaja z P6 mil. kg, dobimo celotno letino s 25'8 mil. kg
proti 24'6 mil. kg v kampanji 1. 1910/11.

Slovensko trgovsko in obrtno društvo
v Mariboru.
Konfiscirana spomenica. Slov. trg. in obrtno društvo v
Mariboru je sklenilo izdati spomenico na mariborske in okoliške
Slovence, v kateri jih opominja na geslo „Svoji k svojim“. Državno
pravdništvo pa je uvidelo v tem nekakšen bojkot nemških trgovcev,
ter spomenico zaplenilo. Društvo se je obrnilo na državnega po
slanca g. dr. Verstovšeka, da interpelira to v državnem zboru.
Gospod poslanec je to storil in s tem imuniziral spomenico, vsled
česar se ta v kratkem času razpošlje.
*
Obrtna razstava. Prihodnjo pomlad namerava društvo pri
rediti razstavo slov. trgovstva in obrtništva iz Maribora in okolice.
Tozadevni sestanek se je vršil v nedeljo, dne 29. oktobra v Mari
boru. Udeležila se ga je večina slov. trgovcev in obrtnikov iz
Maribora, nasprotno pa se niso odzvali našemu vabilu gg. slov.
trgovci iz okolice. Vsled tega prosimo vse gg. trgovce in obrtnike,
posebno člane našega društva, da nam blagovolijo javiti svoje
mnenje, ako bi bili privòljeni udeležiti se razstave ali ne.

Društvene vesti.
Trgovski koledar za 1. 1912 je, kakor smo že poročali, že
izšel. Priporočamo ga prav toplo in noben slovenski trgovec in
trgovski sotrudnik ne sme biti brez njega. Opozarjamo zlasti na
spis „Prevažanje blaga po železnicah“, kateri predpisi so neobhodno
potrebni. Cena 1 K, po pošti 20 h več.
*

Pouk v laščini. Naše društvo je otvorilo letos italijanski
tečaj, ki je zelo dobro obiskan. Učne ure so dvakrat na teden.
*

Plesni zabavni večeri našega društva se vrše letos vsako
soboto v društveni dvorani pod vodstvom g. Frana Hodka. Za
vaje vlada živahno zanimanje.

Pevske vaje našega društva so se zopet pričele. Pevske
vaje so vsak torek in četrtek od 9. do 10. ure zvečer v društvenih
prostorih. Gg. člane, ki dosedaj še niso obiskovali pevskih vaj,
vabimo, da sodelujejo pri našem pevskem zboru, kajti čim večja
udeležba, tem boljši bo zbor.
Čeke so poslali: Podružnica v Kranju, Rudolf Rutner,
Vrhnika. Hvala !
Etabliranje. Naš član g. Anton Leben je otvoril v Borov
nici trgovino z mešanim blagom. Vrlemu članu želimo obilo sreče.
*

Izkaz društvene posredovalnice. Sprejme se: 1 knjigo
vodja, 1 korešpondent, 1 poslovodja, 4 pomočniki mešane stroke,
2 pomočnika manufakturne stroke, 1 pomočnik modnè in galante
rijske stroke, 1 kontoristinja, 6 prodajalk in 7 učencev. Službe
išče: 3 knjigovodji, 3 korešpondenti, 2 kontorista, 6 poslovodij,
4 potniki, 7 skladiščnikov, 24 pomočnikov mešane stroke, 8 pomo
čnikov železninske stroke, 9 pomočnikov manufakturne stroke, 15
pomočnikov špecerijske stroke, 3 pomočniki modne in galanterijske
stroke, 17 kontoristinj, 15 blagajničark, 20 prodajalk, 4 učenci in
3 učenke. Posredovalnica posluje za delodajalce in člane društva
brezplačno, za druge pa proti majhni odškodnini.
*

Slovenske trgovce ponovno opozarjame na Kolinsko kavno
primes. Ta kavna primes se je zaradi svoje izvrstne kvalitete, glede
katere se nobena druga ne more z njo meriti, v zelo kratkem času
zelo razširila in splošno priljubila, kar najbolje zamorejo potrditi
ravno trgovci sami, ki so v neprestanem stiku s svojimi odjemalci.
Ker je Kolinska tovarna v Ljubljani, ki to kavno primes izdeluje,
akcijsko podjetje slovenskega trgovstva, zato je v lastnem interesu
slovenskih trgovcev, da izkušajo Kolinski kavni primesi pridobiti
čim največ odjemalcev. To nikakor ni težavno delo, kajti priporo
čati dobro blago, kakor je Kolinska kavna primes, zamore vsak z
mirno vestjo. Kolinska kavna primes se mora razširiti tudi v tiste
sicer že zelo redke kroge, kjer je zdaj še pogrešamo. Da se to
zgodi čim preje, naj po svojih močeh poskrbi slovensko trgovstvo
samo, kajti v njegovem lastnem interesu je, da Kolinska tovarna,
ki je akcijsko podjetje slovenskega trgovstva, prispeva čim naj
bolje. Svoji k svojim !
Poštni čeki.
Vse člane in prijatelje našega društva posebno gospode trgovce
vljudno prosimo, da blagovolijo poštne položnice (čeke), katerih ne rabijo,
najsibodo katerekoli tvrdke, vpošiljati našemu društvu, ker je skupilo
le-teh namenjeno poleg drugih doneskov za ustanovitev pokojninskega
zaklada.
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Glasilo slov. trgovskega društva „Merkur“, „Slov. trgovskega društva
v Celju“ in „Slov. trgovskega in
Letnik VIII.

obrtnega društva v Mariboru“.

V Ljubljani, dne 15. decembra 1911.

Letošnja letina na Kranjskem.
V upu in strahu pričakuje kmetovalec žetve, kajti
nikdar ni siguren, da se mu to ali ono sponese. Če
je že začetek slab, potem tudi poznejše ugodne razmere
ne morejo mnogo popraviti; če je pa začetek dober,
vendar še ves čas do konca preti vse polno nevarnosti,
ki morejo končni uspeh oškodovati ali celo uničiti.
Za uspeh kake letine so torej deloma odločilne že
razmere prejšnjega leta, ko kmetovalec seje ozimino.
Jeseni 1. 1910. so bile razmere v naši deželi
primeroma ugodne, tako, da so se setve izvršile zadosti
povoljno, in tudi zima ni naredila občutne škode, dasi
je bilo precej dolgo mrzlo in so se ponekod tudi
spomladanske setve nekoliko zakesnile. Vendar je bilo
spomladansko vreme sicer dosti ugodno : žita so lepo
kazala in deteljišča in travniki so obetali bogate košnje.
Poleti so se pa razmere hipoma zasukale. Vročina je
pritisnila in mesece dolgo ni bilo potrebnega dežja.
Pridelki, ki so segali v sušo, so se občutno unesli, drugi
(strniščni) pridelki so pa ponekod popolnoma odrekli
in ponekod so dali prav neznatne množine. Kmetovalec,
ki je bil spomladi še poln najboljših nad, je jeseni
žalostno povesil glavo, kajti razmeroma ugodno letino
prvih pridelkov mu je podvojeno unesel neuspeh
jesenskih pridelkov.
Po uradnih podatkih smo letos na Kranjskem
pridelali :
pese (I). . . . 200.000 q
pšenice . . . 252.800 q
repe (II) . . . 383.200 „
rži .... . . 98.800 „
korenja (I) . . 158.600 „
ječmena . . . 74.200 „
zelja............ 156.800 „
ovsa .
. . 117.900 „
detelje . . . . 757.400 „
turščice . . . 116.900 „
krm. zmesi (I)
45.200 „
38.700 „
ajde . . . . .
78.600 „
prosa . . . . 41.300 „
„
„ (d)
sočivja. . . . 24.200 „
mrve............ 4,432.600 „
krompirja . . 1,443.400 „
vina............ 226.000 hi
Ta števila so zaokrožena na 100. Števila do 50
niso upoštevana, nad 50 so šteta za 100. Pesa (I) je
večinoma krmska pesa; prišteta ji je pa tudi repa, kar

Štev. 12.

se je seje spomladi kot prvi pridelek. Repa (II) izkazuje
strniščno repo in pa korenje, ki je bilo sejano v kako
žito. Korenje (I) je ono korenje, ki je bilo sejano ali
samo ali pa v zmesi z drugimi rastlinami kot prvi
pridelek. .Krmske zmesi (I) so na polju pridelovane
krmske zmesi prvega pridelka, krmske zmesi (II) so
pa strniščne krmske rastline in strniščna detelja.
Toda iz teh splošnih števil ne moremo spoznati
dobrote letine; za to potrebujemo primerjalnih števil.
V to svrho si oglejmo povprečne pridelke na 1 Aß v
zadnjem desetletju (1900—1909), in sicer nekatere v
Avstriji in vse na Kranjskem, in pa povprečne pridelke
na Kranjskem 1. 1910 in 1. 1911. Ta števila nam prav
jasno stavijo pred oči letošnjo letino v primeri z lansko
in s povprečno letino na Kranjskem ter s povprečno
letino petih glavnih pridelkov v Avstriji sploh,
Povprečen pridelek na 1 ha:
V desetletju 1900—1909
\r Avstriji, na Kranjskem

pšenica............
rž.....................
ječmen............
oves...............
turščica............
ajda.................
proso . .' . . . .
sočivje............
krompir............
pesa (I)...........
repa (II)............
zelje.................
detelja...............
krmske zmesi (I)
mrva..............
vino.................

12-6
11-9
13-2
10-7
11-9
—
—
—
—
—
—

—
—
—

_

q
„
„
„
„

9-5 q
7-8 „
8-2 „
9-6 ,,
12-4 „
5-2 „
11-2 „
6-5 „
90-4 „
108-3 „
71-7 „
83-6 „
38-7 „
24-0 „
23-1 „
20-8 hi

na Kranjskem
1. 1910

1. 1911

8-0
7-0
6-8
9-6
13-7
4-4
9-5
6-0
66-0
122-2
65-0
104-6
41-5
28-5
29-1
5-7

9-5
7-8
7-6
9-4
9-3
2-4
7-8
3-1
65-7
57-0
24-2
51-7
34-8
22-3

q
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Q
n
n
n
»
n
»
n
n
n
n
»
n
»

25-6

hi

22-2 hi

Povprečna števila v Avstriji in na Kranjskem nam
kažejo, da smo pri nas glede strnenega žita precej
pod normalom, ker so razmere v naši deželi manj
ugodne, glede turščice pa Kranjska nadkriljuje Avstrijo
12
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vobče, ker so pri nas razmere za turščico dosti ugodne,
oziroma, ker se v Avstriji prideluje mnogo turščice po
takih krajih, ki so manj pripravni zanjo kakor Kranjska.
Drugih povprečnih števil za Avstrijo nimam pri roki.
Če primerjamo povprečne pridelke letošnjega leta
s povprečnimi pridelki v desetletju 1900—1909, vidimo,
da sta pšenica in rž dosegli natančno povprečno višino,
ječmen in oves sta nekoliko slabša, turščica in proso,
ki segata že v sušo, sta pa znatno slabša: turščica za
25 %, proso za 30 %. Ajda je ves čas trpela sušo in
je je prav malo; v nekaterih krajih je niti želi niso.
Krompir se je unesel več ko za četrtino, pesa skoro za
polovico, repe je bilo pa celo malo. Zelja imamo
mnogo manj kakor navadno, in še to se je v veliki
meri šele jeseni popravilo, ko smo dobili dež. Nasprotno
pa detelja navzlic suši ne zaostaja mnogo za povprečnim
pridelkom (10%), mrva ga je pa še celo prekosila,
čeprav nismo dobili skoro nič otave. To se more iz
tega razlagati, da so se zadnja leta začeli kranjski
kmetovalci vedno bolj zanimati za oskrbovanje in
gnojenje travnikov. To skrb travniki plačujejo z boga
tejšimi košnjami, obenem pa tudi kažejo, kako izborno
letino bi bili imeli letos v naši deželi, če bi nam ne
bila suša vsega pokvarila.
Vinogradniki bodo, vsaj v nekaterih krajih, za
dovoljni s skupičkom. Res, da so pričakovali mnogo
več vina kakor so ga dobili, vendar letošnji povprečni
pridelek na Kranjskem celo presega desetletni povprečni
pridelek. Vrhutega je kakovost letošnjega vina prav
dobra. Pred dvema in pred tremi leti je bila vinska
letina mnogo boljša, tako dobra, da je vsled preobilice
vina nastala vinska kriza, ker vinogradniki niso mogli
prodati svojega vina. Toda lanska izredno slaba letina
je izpraznila stare vinske zaloge, in tako je upati, da
pojdejo tudi letošnja vina lahko v denar.
Primerjanje letošnjih pridelkov z lanskimi je kaj
enostavno, ker . stoje števila drugo poleg drugega. Ker
je bilo lansko leto v nasprotju z letošnjim zelo mokro,
so lani ravno tisti pridelki prav dobro obrodili, ki so
letos odrekli. Imeli smo prav mnogo krme.
Če se ozremo še na posledice letošnje letine,
vidimo, da ima kmetovalec precej težavno stališče.
Dasi je pridelal precej žita, ki bi ga sicer mogel
prodati za pokritje davkov in drugih potrebčin, ga bo
moral doma rabiti za živež, ker nima ajde, malo prosa
in turščice in- se mu je tudi sirovina slabo obnesla.
To poslednje mu bo pa tudi na pot hodilo v živino
reji, ker mu bo nedostajalo krme. Vsled tega bo
moral krmo dokupovati v večji meri kakor sicer
(močna krmila). In kakšen razloček je, če ima človek
stroške namesto dohodkov, ve vsakdo prav dobro.
Končno naj še omenim, da se na Kranjskem
poleg gori naštetih pridelkov pridelujejo še: pira,
soržica, lan, konoplje, buče, deteljno seme in zelenjad,
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toda v tako neznatni meri, da o njih ni treba navajati
natančnejših podatkov. O sadni letini so podatki pre
malo točni, da bi imeli praktično vrednost.
Prihodnje leto bo kmetovalcem zelo manjkalo
semenske ajde.
Fr. Stupar.

Praktiška geologija.
Spisal dr. K. Hinterlechner.
(Konec.)

III. Koroško.
Na Koroškem nahajamo le rjavi premog v toliki
množini, da se ga izplača dobivati. Zadevno antra
cita iz karbonskih skladov ob Žili poslednje namreč
ne velja. Za praktične svrhe prihaja torej edino le ter
ciarna formacija v poštev.
Po njega starosti razlikujemo eocenski in mio
cen ski premog. Eocenski premog se nahaja pri
Ko tarča h (Guttaring), severo - severo - vzhodno od
Celovca ter razmeroma blizu severne Koroške meje.
Ker leži torej v nemškem1) ozemlju, se tu ne.bodemo
pečali obširneje z njim.
Terciani sedimenti, kakršni so se sesedli vsaj
deloma tudi v takozvanem Ptujsko-Konjiškem
zalivu (glej str. 53 in 100) segajo zapadno odSIovenjega Gradca preko zapadne štajerske meje, ter
se vlečejo kot Celovška kotlina na Koroško. Njih
ondotno nadaljevanje se nahaja razen v Podravju
v Labodski dolini, ob Krki, Glini in ob Žili.
Proti jugu segajo ti sedimenti do Karavank
in do Karnskih Alp, proti severu pa do južnega
vznožja Z i 1 s k i h A1 p in do črte (približno !) : Beljak,
Celovec, Velikovec, Pliberk in Slovenji
Gradec (na Štajerskem). To z ozirom na Podravje
in P o z i 1 j e.
V tako očrtanem ozemlju pa ne leže terciarne,
torej premogovne tvorbe vedno na zemeljski površini.
Na brezštevilnih krajih jih pregrinjajo mlajši sedimenti.
Ako pregledujemo kako geološko karto navedenega
teritorija, vidimo zato, da je zlasti severna meja mnogo
bolj komplicirana, nego je ravnokar navedeno. Te
mlajše tvorbe so tudi vzrok, da so terciarni sedimenti
razkosani in nekako kakor razorani.
Najstarejše sem spadajoče (doslej znane) terciarne
usedline se nahajajo neposredno v vznožju Karavank.
Po svoji naravi so glinaste in v teh se nahaja nekaj
poglavitnih koroških nahajališč rjavega premoga. F.
T e 11 e r jih nazivlje v svoji geološki karti2) kot : „Kohlen
führende Binnenablagerungen von Liescha3) (/ra,,).“
') Bivša lastnina Miklavža pl. Palese in monsignore Pavla
Kayser.
2) „Geologische Karte der östlichen Ausläufer der Karnischen
und Julischen Alpen“. Izdal c. kr. geol. drž. zavod na Dunaju.
1894, (Cena 4 tiskanih listov in razlage K 9'—.)
s) Liescha — Liše.
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Nekoliko mlajši od teh usedlin so najbrže peski
in bine (Letten) južno od Dobrle vasi (Eberndorf v
specialni karti), v katerih se pa nahaja tudi še nekaj
premoga. Navedena Tell er j e va karta jih ovaja med
L j i b u č a m i (Loibach), Klobasnico in do Doberle
vasi (južno od te). V svoji karti jih imenuje isti:
„Sande und Letten an der Basis der Conglomerate
des Jaunthales1) (/ra10).
Nad ravnokar imenovanimi sedimenti slede naj
mlajše terciarne tvorbe, ki se imenujejo v navedeni
karti: „Obermiocäne Conglomeratbildungen“ (/ran). Ti
konglomerati so se sesedli v tekoči vodi. Šibka je njih
snov le izjemoma in v posameznih plasteh; navadno
je trdna.
Med tem, ko so tvorile premogonosne usedline
najbrž že iz početka raznovelike kadunje (jezera!), ne
da bi bile posebno razsežne, je že sedaj deloma do
gnano, da obsegajo navedene, v tekoči vodi sesedle
se snovi veliko večje ozemlje. Podobno velja tudi o
njih debelosti. Tozadevno naj navedemo nekaj F.
Tellerjevih podatkov v originalnem besedilu2). „Im
Rosental sind diese nahezu horizontal gelagerten
Bildungen bald am rechten, bald am linken Ufer der
Drau in steilwandigen Abstürzen von oft mehr als
100 Meter Höhe aufgeschlossen.3) An der Nordseite
der Matzen4) erreicht man erst in 1100 Meter Seehöhe
den oberen Rand dieser jüngeren Conglomeratvorlage
des triadischen Kalkgebirges. Ebenso überraschend ist
die Mächtigkeit der Conglomeratmassen in dem be
nachbarten Singer berg.5)6 Ein Bohrloch, das zu
dessen westnordwestlichem Fusse bei Feistritz im
Rosentale zur Erschliessung der kohlenführenden,
tieferen Schichtabteilungen abgeteuft wurde, bewegte
sich in 168 Meter Tiefe noch immer in einem ein
förmigen Wechsel von Conglomerat und Sandstein.
Man wird die Mächtigkeit dieser Ablage
rungen dem Südrande des Beckens entlang
stellenweise jedenfalls auf Hunderte von
Metern veranschlagen können. Nach Nord und
Ost flacht sich das Becken jedoch rasch aus und die
Mächtigkeit der tertiären Sedimentfüllung nimmt dem
entsprechend in dieser Richtung auffallend rasch ab.“
„Im Bereiche des Blattes Völkermarkt (Zone
19, Col. XI) setzen die Conglomeratbildungen im
') Jauenthal -_= Podjunska dolina = Podravje nižje
od Škocijana proti štajerski meji.
2) Razlaga k ponovno tu omenjenim, njegovim kartam
(str. 207).
s) Aufgeschlossen — razgaljen, rekše: na njih ni prsti
in rastja.
4) V specialni karti: Matzen 1624 m; jugo-vzhodno od
Borovelj ter že v jugo-zap. kotu lista „Velikovec“, pas 19. kol XI.
6) V spec. karti: Singerberg 1592 m; jugo-zapadno od
Borovelj ter ob južnem robu lista „Beljak in Celovec", pas 19.
kol. X.
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Norden der Drau das Plateau der Satnitz1), im
Süden jenes von St. Margarethen-Abtei zusammen,
das vom Unterlaufe des Freibaches durchschnitten
wird ; im Westen des Vellachdurchbruches sodann die
stark coupierte Hügellandschaft im Norden der Ojstra,
Topica und Pecen. Im Bereiche des letztgenannten
Gebirgsabschnittes greifen sie am Rischbergsattel
tief in das ältere Kalkgebirge ein und steigen hier
wieder zu einer Seehöhe von mehr als 1100 Metern
an. An der Nordseite des Ursulaberges2) finden wir die
Conglomerate als Hangendgebilde der kohlenführenden
Schichten von Liescha wieder“ (leže nad premogonosnimi vrstami); „sie sind jedoch hier nur im Grenz
gebiete von Kärnten und Steiermark als zusammen
hängende Decke erhalten geblieben, welche sich west
lich bis gegen Windischgraz verfolgen lässt.“
Da navedene nadmorske višine ne odgovarjajo
absolutni debelosti konglomeratov na dotičnih mestih,
je pač jasno; ne da bi se spuščali v podrobnosti,
smemo pa trditi, da njih debelost splošno ni maj hnä.
Kakor smo že omenili, leže nad terciarom še
mlajše tvorbe. Zato se mi vidi na podlagi vsega nave
denega samoobsebi razumljivo, da leži premog — kjer
se sploh nahaja pod zgornjemiocenskimi konglome
rati — vsaj precej splošno pod debelo plastjo
nerabnih snovi. Te bi pa bile tudi zaradi talne
vode precej velika ovira pri vsakem rudniškem delu.
Da take razmere ne vzpodbujajo k premogosledbi,
leži na dlani.
V nastopnem naj podamo nekaj podrobnosti o
nekaterih koroških premogovnikih posamez.
Od Starega trga pri Slovenjem Gradcu
(glej str. 101) se da zasledovati premog do Liš (na
Koroškem). Ondotna kadunja se konča nekako ob
Mi žici. Onstran Mižice se nahajata 2 kadunji:
Mižiška in Homska. Dalje proti zapadu so sicer
že premogovniki pri Ljibučah (Loibach), južno pri
Dobrli vasi, pri Kočah južno od Vrbskega jezera
in pri Bistrici ob Žili. Premog zapadno od Ljibuč je mlajši nego vzhodni. Starejši premog je črn
in mnogo boljši nego mlajši, ki je precej manj vreden
lignit.
1. Liše3). Tu leži premog na zelo starih tvorbah ;
njega neposredna podlaga je pa neki skrilavec, ki je
spremenjen popolnoma v glino. Nad premogom leže:
bituminozne gomole (Schiefertone) z raznimi ostanki
okamenelih rastlin, peščenjaki, konglomerati in ilovica
z apnenimi spljakami (Geschiebe). Najboljše partije
plastovine, ki so ležale proti zapadu, so merile do 8 /ra
’) Satnitz — Osojnice.
3) Na štajersko-koroški meji zapadno-jugo-zapadno ud Slovenjega Gradca.
s) Lezé jugo-vzhodno od Pliberka in zapadno - severozapadno od Slovenjega Gradca.
12*
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v debelosti; vmesnih snovi ni bilo tu skoro nič. Na
vzhodno stran postaja rabna snov tanjša, vmesna, ne
rabna pa debelejša. Plastovina, ki so jo kopali še
1. 1903., je merila povprek 3'5 metra; njene vmesne
snovi pa 0-88 do L4 m. V šestdesetih letih so dognali,
da meri plastovina vzhodno od Liš 2 m ; v tej je bilo
tu mnogo vmesne snovi.
V govoru stoječi premog je našel in prvi dobival
1. 1818. neki Blaž Mayer. Sedanji premogovnik je last
grofov Lazy, Artur, Edgar Henckel pl. Donnersmark-Beuthen. Ves obseg meri: 14 mer,
23 dvomer, 2 prekmeri in 1 podnebno mero, ter leži
v občinah : Prevalje, Liše, Zagrad in Podkraj.
2. Mižica. Tu1) ne dobivajo več premoga.
Lastnik: glej sub 3.
3. Hom. Ondotni premogovnik leži severno od
Mižice (kraj). Znana je le ena plastovina, ki obsega
kar 2'5 m nerabne snovi. Dandanes je premogovnik
opuščen; čeprav je baje še nekaj premoga v njem;
njega lastnik je Vincenc grof Thurn-Valsassina.
4. Ljibuče'2) (Loibach). Tu so doznali 2 premoški žili, ki merita 4 do 50 cm v debelost. Totalna
debelost meri 4’5 ff? ; vmesne snovi merijo L5 m.
Nekaj premoške snovi ni bilo rabne vsled njenega pre
mnogega pepela. Lastnik: glej sub 3. Tudi ta premo
govnik je opuščen. Obseg mižiškega, homskega in
ljibuškega premogovnika meri 10 mer ter 10 dvomer.
5. Kamen’) in južno odDoberlevasi (Eberndorf). Ondotni premog je že lignit, ki leži na večinoma
docela preperelih, glinastih skrilavcih. Na lignitu leži
plast gomole in na tej konglomerati. Pri Kamnu so
komaj da poskušali premog dobivati, pri Do brli
vasi so pa že vsega izkopali.
6. V Rožu so našli lignit južno od Vrbskega
jezera pri Kočah (Keutschach) in jugozapadno od
Hol bi c (Techlweg). Opuščena sta oba obrata.
Pri Kočah so dobivali lignit v večih kadunjah,
ki so se stikale med seboj, in v katerih so ga kopali
pod nebom in pod zemljo. Znani ste 2 plastovini:
zgornja, ki meri 44—9’5 m in spodnja, ki je 2'8 m
debela.
7. Neka mala premoška kadunja se nahaja pri
Lojbniku (Lobniku) pri Železni Kapli približno
1000 metrov nad morjem; torej že popolnoma v Kara
vankah. Lastnik je R. Komposek. Zaposlenih je šest
delavcev.
8. Bistrica ob Žili.4) Ta premog je lignit,
čigar plastovina meri 60 — 70 cm v debelost. Ves pre>) Zapadno-jugo-zapadno od Mižice (kraj) in na obeh
bregovih istoimenskega vodotoka.
0 Južno od Pliberka.
s) Jugo-zapadno od Velikovca; že na desnem dravskem
bregu.
4) Severno od Trbiža.
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mogovnik meri 12 dvomer, ki leže v občinah Bistrica,
Sv. Štefan1) in Gozdinjaves’). Njega lastnina
je tvrdka F. P. Vidic in drug v Ljubljani. Pred nekako
10 leti je delalo še 13 rudarjev; danes je vse opuščeno.
V Labodski dolini — med Svinško pla
nino na zapadu in Golovcem (= Golica = Koralpe) na vzhodu — imamo dve terciarni ozemlji, v
katerih so dognali premog: a) v zgornjem in b) v
spodnjem njegovem delu. Z zgornjim, izključno nemškim
teritorijem se tu ne nameravam pečati, pač pa naj
podam par izpoznanj zadevno spodnjega, ki leži med
Volšperkom (Wolfsberg) in Št. Pavlom.
Tudi ondotni premog se nahaja v miocenskih
usedlinah, ki jih prekrivajo mlajše tvorbe. Torej po
dobno kakor v Podravju. Njih podlaga so pa veči
noma enaki skrilavci, kakor se nahajajo na Svinški
planini in na Golici. Posamezne plastovine, ki jih je
6, leže med različno barvanimi glinami in sivicami (Tegel).
Posamezne plastovine so našli na sledečih mestih :
L Najglobočjo pri Volšperku in sicer prav
blizu mesta.
2. V občini Sv. Štefan so dognali 2 plastovini,
med katerima leži 40 nerabne snovi. 125 nad vrhnjo
žilo se nahaja še ena.
3. Sicer so izsledili eno plastovino pri Sv. An
dreju v takozvanem Dachbergu specialne karte.
4. Premoške sledove so našli končno ob Gra
nici'2) in Sv. Gregorju.3)
O Volšperški plastovini ni bilo vsaj do 1. 1903
nič natačnejšega znano.
Spodnja plastovina je pri Sv. Štefanu 1—2 m,
zgornja4) pa 2—4 m debela; v poslednji ležita 2
vmesni nerabni plasti, ki merita 15—30 cm v debelost.
— Tretja, rekše najvišja plastovina meri baje 6’6 m v
debelost.
Pri Sv. Andreju so našli 2’9 m debelo premoško plast, v kateri pa leži 0-8 m debelo nerabne snovi.
Premog iz spodnje plastovine pri Sv. Štefanu
je črn ; sicer so ti premogi lignitu podobno rjavi.
V občini Sv. Štefan imajo grofi Lazy, Artur,
Edgar Henckel pl. Donnersmarck-Beuthen 4 mere
in 22 dvomer.
Razen tega premogovnika je še drugih, v katerih
se pa ne dela.
IV. Primorsko.
Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska, Trst z
okolico in mejna grofija Istrska.
Tudi v vsem tem ozemlju se nahaja le rjavi
premog.
>) Severno-severno-zapadno od Trbiža.
2) Vodotok, ki se izliva pri Št. Pavlu v Labodnico.
8) Severo-vzhodno od Št. Pavla.
4) Pravzaprav srednja ; ali pa zgornja, če se oziramo le
na spodnji 2 plastovini.

<
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Na Goriško-Gradiščanskem so ga izsledili razme 11 mer, 79 dvomer in 4 prekmere v občinah Labin,
roma blizu Divače; torej blizu kranjske meje. Sem Brgod, Cer, Sv. Nedelja in Dubrova. Zaposlenih
spadajoče kranjsko nahajališče smo navedli že na je pri obeh premogovnikih 1040 rudarjev.
S tu dobljenim premogom zalagajo avstro-ogrske
str. 125. Onstran meje je znan rjavi premog iz katastralne občine Škofije v polit, okraju Sežana. Po luke in obrežne kraje; izvažajo ga pa tudi v Italijo.
svoji starosti pripada terciaru (eocen, kozinski skladi). Odlikuje se zlasti po tem, da ne izgubi na vrednosti,
Ta premog tvori 5 kadunjästo oblikovanih plastovin, in da se sam ne vžge, če leži kje več časa nagroki leže na apnencih kredne formacije. Njih debelost maden.
Premog kozinskih skladov so iskali tudi zapadno
znaša 2'0 do P9 metra. Do leta 1903 je bil znan
■od Trsta pri Bazovici, vsaj v globočini 140 m ga
3 km daleč in 800 m na širjavo.
Navedeni premog so kopali že ob koncu 18. sto pa še niso izsledili.
letja. Dandanes je last takozvanega „Krainisch-küsten
V. Dalmacija.
ländischer Steinkohlenbergbau in Škofije des R. Lewy“.
V tej kronovini so našli premoške sledove *)
Merski obseg: 8 mer in 4 dvomere. Sedaj ne de prav v vseh formacijah. Kakšno praktično vrednost
lajo tu.
da imajo, pa sledi iz tegale.
•X- * ■X1. Najstarejše tvorbe, ki so jih izsledili doslej v
Sicer dosti velik, a edini premogovnik, ki se Dalmaciji, pripadajo sicer takozvani p re moški ali
nahaja v Istri je pri Karpanu blizu Labina (Albona) karbonski formaciji, a premoga, ki bi imel kaj na
in ne posebno daleč od vzhodnega istrskega obrežja. rodnogospodarskega pomena, tu v njej ni. Poslednje
Ondotni premog je terciarne starosti. Tozadevne use kljub temu, da se nahaja sempatam v njenih apnencih
dline leže na apnencih. Terciar (= eocen) tvori nekak in dolomitih kaka (malenkostna) premoška žilica.
trogu podoben pas, ki je ob morju približno 2 km
2. Ob bosenski meji (Strmica), se nahaja premog
širok; to širjavo uvaja približno 12 km daleč v severno v triadni formaciji (Rabeljski skladi). Po svoji
smer. Še le potem postane širši; obenem se obrne starosti odgovarja torej onemu, ki smo ga omenili na
proti severozapadu ter se vleče preko vse Istre do str. 125 iz Vrhniške okolice (Ligojna - Drenov Grič.)
morja pri Trstu.
Poslednji nima -ploh, a najbrže nima tudi ta dalma
Najglobočje terciarne vrste so takoimenovani ko tinski premog nikakega, ali pa vsaj ne posebnega
zinski skladi, ki sestoje iz temnih, bituminoznih praktičnega pomena.2)
apnencev, in ki so se sesedli v sladkem vodovju.
3. Jurska formacija sestoji iz apnencev in
Le zato se nahajajo v njih premoške plastovine, od dolomitov, ki so se sesedli v globočjih delih morja.
katerih se dado pa le nekatere izrabljati. Nad tem Vsled tega tudi tu ni mogel nastati premog. Premoške
kompleksom sledita mestoma še dva apnena hori žilice, kakršne se nahajajo na primer pri Svetem
zonta; med obema se nahaja namreč krajevno neki Brdu so brez vsake praktične vrednosti.
peščen lapor.
4. Kredna formacija je zadevno premoga
V Karpanski dolini leže kozinski skladi pod sploh najrevnejša. Nekaj premoških nahajališč iz Ve
nebom; isto velja tu o njih premogih. Sicer to ne lebita se pripisuje pomotoma tej dobi.
velja splošno.
5. Kakor sicer v južnih, avstrijskih kronovinah,
Kozinski skladi so preko 100 m debeli; so me tako prihaja tudi v Dalmaciji v praktične svrhe
stoma tudi mnogo tanjši. Njih krov meri 200—300 m edino terciarna formacija resno v poštev. Razlikovati
v debelost.
je pa treba tu 5 oddelkov, ki leže — pričenši s spodnjim
Število premoških plasti je precej veliko, a ne horizontom — drug na drugim takole: a) kozinski
konstantno. Vseh je preko 30. — Različna je tudi skladi3), Ajalveolinski in numulitski apnenci,
debelost onih plasti, ki se jih izplača kopati; menjava č) globigerinski laporji (Mergel), d) peščenjaki in kon
se od 0'4 do 4 metrov. Posebno različno debela je glomerati, ki se nahajajo v vrhnih partijah predimenonajglobočja premoška plast, ki leži na apnencih kredne vanega horizonta (sub č) in končno é) prominskP) skladi.
formacije. Proti polu kadunje postajajo premoške plasti
R Sledeči podatki se opirajo zlasti na dr. Schubertova
sploh debelejše v globočini pa tanjše.
spisa: „Die nutzbaren Minerallagerstätten Dalmatiens“ v „Zeit
Po svoji naravi spada karpanski premog med schrift für praktische Geologie“, 1908; str. 49—56 in „Geologija
rjave; približuje se vsekakor zelo črnemu.
Dalmacije“. Izdala „Matica Dalmatinska“ v Zadru 1909.
a) Dr. R. Schubert: „Das triadische Kohlenvorkommen
Najstarejša poročila o Karpanskem premogovniku
in
Strmica
(Rastel Grab) in Dalmatien.“ Montanistische Rundschau
segajo v 18. stoletje. Do leta 1881. so se menjavali
1909. str. 631-635.
posestniki parkrat. Od tedaj je lastnica tega premo
s) Primerjaj podatke o primorskih premogih.
govnika, kakor tudi onega v sosednjih Vi n e si h Trbo
4) Po hribu „Protnina velika“ severno od Drniša òb
veljska premogovna družba. Merska posest obsega železnici Sibenik-Knin.
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d) K oz in ski skladi se v Dalmaciji sicer brez
dvomno nahajajo, a takoimenovanega „istrskega“ premoškega nivoja ni skoro nič. Dr. Schubert imenuje,
kot najboljši znalec razmer vsako tozadevno delo kot
brezupno.
£)Alveolinski in numulitski skladi so
zanesljivo brez premoga.
c) Podobno velja o globigerinskih laporjih
samih.
d) Nasprotno se ne da tajiti, da se morda na
haja tupatam v peščenjakih in konglomeratih,
ki so znani iz vrhnih partij predimenovanega hori
zonta nekaj premoga, ki bi se ga izplačalo pogojno
dobivati.
e) Prominski skladi sestoje iz apnenih la
porjev, konglomeratov in deloma tudi iz apnencev. V
teh skladih se nahajajo glavna premoška nahajališča
Dalmacije. Njih rastlinska snov se je nabrala ob te
danjem morskem obrežju, in le naravna posledica takih
razmer je, da niso plastovine nikdar tako razsežne,
kakor so domnevali in kakor mislijo še dandanes zlasti
nestrokovnjaki; še mnogo manj je pa kar več takih
plastovin!
Vse ozemlje, ki sestoji iz prominskih tvorb, smemo
v praktične svrhe deliti v jugovzhodno in severo
zapadno polovico. V prvi se nahaja edina, doslej
znana, debelejša plastovina, ki se jo izplača dobivati;
v drugih je debelost plastovin sploh le manjša, ali je
njih oblika nekako lečasta (linsenförmig), ali pa imamo
tu opraviti le s tankimi žilicami, ki ne opravičujejo
kake investicije. V severo zapadni polovici tega ozemlja
je zato skrajna previdnost priporočljiva.
V severnem in srednjem delu Dalmacije so izsle
dili mestoma nekaj lignita in zgorljivih skrilavcev v
ondotnih pozno-terciarnih (neogenskih) laporjih. Na
vadno je le malo zadevne snovi, ki končno nima niti
posebne kurilne vrednosti. Lokalna uspešna uporaba
(v opekarnah, apnenicah i. t. d.) ni v bodočnosti po
polnoma izključena; sicer dela tu tudi voda težkoče.
Kaki transportni stroški so za to snov previsoki.
Zadevno nahajališč posameznih, tu navedenih,
geoloških formacij in horizontov opozarjam interesente
skratka na one liste ') geološke specialne karte, ki se
<) Doslej so izdani tile listi: „Krk in Novi" pas .25, Kol. XI
(cena K 3- — ); „Cres in Rab" pas 26, Kol. XI (K 3'—); „Mali
Lošinj in Lun“ pas 27, Kol. XI (K 3’—); „Silba“ pas 28, Kol. XI
(K 3’—); „Bag in Jablanac“ pas 27, Kol. XII (K 3'-); „Medak in
Sv. Rok“ pas 28, Kol. XIII (K 4'50) ; „Novi grad in Benkoval“ pas
29, Kol. XIII (K 4 50); „Biograd in Tjesno“ (Zaravecehia und
Stretto) pas 30, Kol. XIII (K 450): „Kistanje in Drniš“ pas 30,
Kol. XIV (K 4-50); „Šibenik in Trogir“ pas 31, Kol. XIV (K 4’50) ;
list „Špic" pas 37, Kol. XX je izšel v merilu 1:25000 in to v 2
polovicah: severna in južna (à K 4'50) in „Budva“ pas 36, Kol. XX
(K 750) v merilu 1:25000. — V tisku je (dec. 1911); list „Pag“
pas 28, Kol. XII.
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nanašajo na dalmatinsko ozemlje, in ki so v pretežni
večini že izšli, ali pa vsaj v kratkem izidejo v tisku.
V potrdilo navedenega naj slede ti-le podatki :
Dandanes se obratuje edino v 2 dalmatinskih premo
govnikih; v ostalih počiva vse delo. Prva dva se na
hajata pri Drnišu (glej spredaj sub 5 e) ali točneje
pri S i v e r i ć u (Österreichisch-Italienische Kohlengewerk
schaft von Monte Promina“ v Trstu) in pri Velužiču
(Premogovna družba „Dalmatia“ na Dunaju). Prva ima
v občinah Si veri ć, Badanj in Tepljuh 44 mer
in 31 dvomer ter dela s 574 delavci ; druga ima 28
dvomer v občinah Velušič in Ravadje. Delavcev
ima- 240.
Pri Siveriču dele (pogojno) premog v 2 plastovini v zgornjo debelost: 3—30, (povprek po 10
metrov) in v spodnjo (debelost 075 m). Vmesna snov
je le krajevno 1 m ali (tudi le redko) do 20 cm de
bela. Krajevno je sploh nič ni.
Pri Velušiču je plastovina 3 m debela.
Opuščeni premogovniki so: 1. dva pri Str mici
(4 dvomere pri vsakem podjetju; debelost triadnega,
antracitskega premoga oziroma (neogenskega) lignita
1'5 oziroma 2—3 m torej očividno nerabna snov);
2. Dubravica (Velika glava) pri Skaradinu1)
(20 dvomer, 5 plastovin po P8, L6, P2, 0'2 in 0 3 m
debele); vmesne snovi so trdni apnenci. Delo so opu
stili baje zaradi vodnih težkoč, ki bi se pa dale morda
premagati; 3. Ruda pri Sinju (4 dvomere; debelost
(staro terciarne) plastovine nekaj centimetrov do P5 m)-,
4. Djevarske (prominski skladi), (4 dvomere). 5.
Drniš-Kljake prominski rjavi premog (17 m) in
pliocenski lignit (nekaj centimetrov do 2‘5 m) ter 6. na
otoku Pag (lignit v pozno terciarnih skladih), debelost
čistega premoga samega 10—11 m.
Dodatek. (Kalorije; glej str. 2 in 3.) Kurilna
vrednost na zraku posušenega lesa je nekako 3000
kalorij ; na zraku posušene šote 3000—4000 kalorij ;
rjavegapremoga 4500—5500 in končno črnega
premoga 5500 oziroma 6000—9000 kalorij ter več.
Kurilna vrednost briketov iz rjavega premoga odgo
varja približno 5000 kalorijam.
Kurilna Vrednost nekaterih premogov v kalorijah :
Ä) Iz južnih, avstrijskih pokrajin: a) Kranjsko:
Št. Janž 3795—4232, Karmel 3519, 3795, 3956 do
4370, Stražberg 4002; Kočevje 3358—3657, Lo
gatec (Rovte) 1610 (črni premog!) Motnik 3650—5000,
Ligojna (črni p.) preko 6600 in Boh. Bistrica 4140. —
b) Štajersko: Trbovlje 3574—3919, Konjice 5762 do
6337, Ivnica 4669—5290, Raštanj 4784. — c) Koroško :
Koče 4140, Bistrica ob Žili 3327—4442. — d) Pri
morsko in Dalmacija: Karpan 5657 do 6157, Siverič
3956, 4002 do 4582, Velušič 3701 do 4832 kalorij.
') V nji srednji eocen.
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5) Iz severnih kronovin (brezizjemno črni pre
mogi): Moravska Ostrova 6278 Rosice 6347, Slany, 5517,
Kladno 5903, Rakovnik 5475, Plzenj 5780 in Karvin
6192 kalorij.
C) Razni drugi kraji: New-River (Severna Ame
rika) 7535, Cardif (Angleško) 7360, Newcastle 6762
kalorij.
Iz tega je jasno razvidno, koliko manj so vredni
(terciarni) premogi sub A) v primeru z onimi (črnimi
prem.) sub B) in koliko prekašajo tudi te angleški in
ameriški črni premogi.’)
Popravki. Štev. 6. str. 64., leva pol., prva vrsta nad črto:
sem mesto s tem. - Štev. 8. str. 90., 3. odst, od zgoraj Doppel
masse mesto Doppelmesse; str. 92. poslednji odstavek pravico
mesto prvico. — Štev. 9. str. 99. desna pol. 6. vrsta od zgoraj
beri mesto 3 žile 1—3 črevlje: 3 žile, ki so merile 1—3 črevlje;
str. 100, 2. vrsta nad črto in še mlajše mesto in iz mlajše; str. 100,
desna pol. prva vrsta od zgoraj v 3. odst. beri Zgornja plastovina
premoga meri. - Št. 10. stran 111. 7 vrsta prvega odstavka
Srednji mesto Prednji; str. 113. leva polovica, 2 odst. od spodaj,
5 vrsta v globočini mesto v gl. — Ostale tiskovne hibe si izvoli
vsak sam popraviti.

Pridobitne in gospodarske zadruge.
Spisal Val. Žun.

(Konec.)

VII.
Ker smo v dosedanjih poglavjih razmotrili go
spodarski pomen zadružništva in priobčili glavne po
stavne določbe o pridobitnih in gospodarskih zadrugah,
preostaja nam še radi spopolnitve te razprave, ozreti
se na sedanje zadružništvo med Slovenci.
Ogromna večina naših pridobitnih in gospodar
skih zadrug je včlanjena v tri velike zadružne zveze
in sicer v „Zvezo slovenskih zadrug“ in „Zadružno
zvezo“ v Ljubljani ter „Zadružno zvezo“ v Celju.
Napredna osrednja zadružna organizacija „Zveza
slovenskih zadrug v Ljubljani“ je bila usta
novljena leta 1907. Zvezin okoliš obsega po zveznih pra
vilih Kranjsko, Koroško, Štajersko, Goriško-Gradiščansko,
Trst, Istro in Dalmacijo. Zveza ima sledeče namene:
1. Revizijo včlanjenih zadrug, 2. skupno varovanje in
teresov včlanjenih zadrug in društev ter 3. vzdrževanje
poslovnih odnošajev med člani ter med njimi in zvezo.
Ta zveza je štela koncem leta 1910 včlanjenih
177 zadrug, ki se razdele na posamezne dežele tako-le:
na Kranjsko 112, Goriško 30, Istro 18, Trst z okolico
16 in Štajersko 1.
Včlanjene zadruge se po posameznih vrstah raz
dele tako-le:
0 S tem se zaključuje poglavje o premogih; o drugih rud
ninah se članek nadaljuje prihodnje leto.
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Posojilnic rajfajznovega zistema je bilo
... 64
„
Schulze-Delitschevega zistema je bilo . 30
kmetsko gospodarskih zadrug je bilo .... 12
mlekarskih zadrug je bilo..................................
13
vinarskih
„
„...........................................
8
čebelarska zadruga je bila..................................
1
konjskih zadrug je bilo.......................................
3
stavbenskih in naselbinskih zadrug je bilo . .
5
perutninarskih zadrug je bilo.............................
2
vodovodna zadruga je bila..................................
1
strojna
1
založnih zadrug in tiskaren je bilo....................
4
pašniška zadruga je bila .
1
konsumnih in gospodarskih zadrug je bilo . .
19
društev komisijonarjev, postreščkov in voznikov
je bilo...........................................................
3
vrborejskih in pletarskih zadrug je bilo ....
2
obrtnih zadrug je bilo......................................
5
hranilnicaje bila.................................... .... . .
1
centralnihzadrug..................................................
2
Skupaj . . . 177
Skupni denarni promet leta 1 909 je znašal
195,331.524 K 68 v, stanje hranilnih vlog je bilo v
tem letu 52,410.912 K 33 v, stanje posojil pa 51,074.955
kron 44 v. Vsi rezervni zakladi so znašali leta 1909
2,031.523 K 40 v. Največji promet so napravile poso
jilnice po Schulze-Delitschevem zistemu, ta znaša namreč
178,399.132 K 44 v, stanje vlog 49,700.741 K 33 v,
stanje posojil 47,459.680 K 08 v, stanje rezervnih za
kladov 1,812.433 K 31 v in dobljeni čisti dobiček
390.971 K 22 v. Posojilnice rajfajznovke so imele v
imenovanem letu denarnega prometa 7,704.363 K 65 v,
stanje vlog je bilo 2,710.170 K 96 v, stanje posojil
3,615.275 K 36 v, stanje rezervnih zakladov 94.719 K
15 v in doseženi čisti dobiček 17.684 K 81 v. Vse za
druge so imele 30.372 članov s 668.802 K 23 v vpla
čanih deležev. Od članov odpade na mestne SchulzeDelitscheve zavode 21.381 na rajfajznovke 5570 in ostale
zadruge 3471.
„Zadružna zveza v Ljubljani“ je štela koncem
leta 1910 608 včlanjenih zadrug in sicer je bilo:
hranilnic in posojilnic............................................ 387
kmetijskih, gospodarskih, konsumnih zadrug . .
83
zadrug . ........................ 53
mlekarskih
živinorejskih
.
29
»,
kmetijskostrojnih
.
14
»,
•
2
pašniških
»,
vinarskih
9
»,
stavbenskih
5
oljarskih
4
„
•
ribarskih
3
perutninarskih
1
” . •
Odnos . . 590
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Prenos . . 590
zadrug
. .
1
vodovodnih
. .
1
mostovnih
. .
2
za vnovčevanje živine
„
. .
1
mlinarskih
»
.. .
1
klesarskih
. .
1
sodovičarskih
»
.
.
1
sodarskih
»
. .
1
kitarskih
. .
1
slamnikarskih
»
1
žebljarskih in železo-obrtnih zadrug . . . . .
. .
1
zadrug
. .
tiskarskih
.
.
1
sitarskih
)>
. .
1
čevljarskih
•>J
•
. .
1
mizarskih
centralnih zvez
. .
3
»
•
Skupaj . . . 608
Od teh naštetih zadrug odpade na Kranjsko 300,
na Štajersko 102, na Koroško 33, Goriško 12, Trst 6,
Istro 85 in Dalmacijo 70. Na Kranjskem je bilo 1. 1910
kreditnih zavodov (hranilnic in posojilnic) 162, ki so
bili včlanjeni v „Zadružno zvezo“, na Štajerskem 89,
na Koroškem 30, na Goriškem 3, v Trstu 3, v Istri 43,
in v Dalmaciji 57.
Ta osrednja gospodarska organizacija obstoji 12
let in ima po svojih pravilih iste namene kakor „Zveza
slovenskih zadrug“.
„Zadružna zveza v Celju“ posluje od 1. 1906
in je imela 1. 1 90 9 včlanjenih 139 zadrug, od katerih
odpade na Kranjsko 24, na Štajersko 86, Koroško 8
in Primorsko 21. Po svoji kakovosti in načinu ustroja
se te zadruge tako-le razdele:
posojilnice rajfajznovke............................................. 69
kmečke hranilnice in posojilnice mešanega ustroja
40
nakupovalne in prodajalne zadruge....................
1
mlekarske zadruge....................................................... 12
kletarske, vinarske in sadjarske zadruge ...
5
zavžitne, gospodarske in trgovske zadruge . .
5
delavske stavbne zadruge..................................
2
razne druge zadruge.................................. .... .
5
Skupaj . . . 139
Iz naštetih številk se lahko vidi, kaka gospodarska
moč leži pri nas v zadružništvu. Leta 1909 je bilo vseh
zadrug v Avstriji 15.615, kreditnih zadrug je okoli
11.000, pri katerih znašajo hranilne vloge nad 2200
milijonov kron. Gotovo odlično mesto zavzemajo jugo
slovanske zadruge v avstrijskem zadružništvu. Osrednje
zadružne organizacije si morajo biti sveste velikanske
odgovornosti, ki jih jim nalaga po zakonu in po
zveznih pravilih jim dana naloga. Zadruge naj se ne
ustanavljajo; kjer ni prave gospodarske potrebe, iz po
litičnih ali egoističnih vzrokov. Polomi zadružništva
na Koroškem, Bukovini in na Primorskem in nekateri
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lanski pojavi pri nas naj bodo zadosten opomin,
kako previdno se mora postopati pri ustanavljanju in
upravi zadrug.
Po našem mnenju bi bilo umestno, da se hra
nilnicam in posojilnicam, ki so osnovane na zadružnem
zakonu, postavno prepove spuščati se v špekulacijska
opravila. Nekje je na prodaj graščinsko poslopje z
obširnimi travniki in lepimi gozdovi. Posojilnični od
borniki si mislijo: Tu bo naša posojilnica lahko za
služila tisočake, če se kupi posestvo in parcelira, in
tudi nam bo kaj padlo v roke za trud. Kupčija se
sklene, denar da posojilnica s pomočjo osrednje zveze,
vsi člani pa jamčijo za vse obveznosti. Spekulacija se
ponesreči in člani morajo plačevati. Takih in podobnih
slučajev se je že precej zgodilo v avstrijskem zadruž
ništvu. Milijonske izgube na Koroškem in v Bukovini
so nam glasna priča, da zadrugam, ki delajo z osebnim
jamstvom svojih, po večini iz nepremožnih oseb se
rukrutujočih članov, nikakor ne pristoja naloga špekulacijskih bank. Načrt zadružnega zakona, ki ga je pred
kratkim predložila naša vlada zbornici tudi prepoveduje
kreditnim zadrugam nekatere kupčije in posle, ki se
ne strinjajo z njihovo nalogo. Prepovedan jim je obrat
industrialnih podjetij, nakup in prodaja vrednostnih
papirjev, ki so podvrženi kurzu, borzne in druge špe
kulacije.
Hranilne vloge bi morale biti v gotovem razmerju
z jamstvom članov in pa s posojili, katera je dala
zadruga. Po novem zakonskem načrtu morajo kreditne
zadruge imeti razpoložnega denarja vsaj eno četrtinko
vseh vlog; dokler se ne doseže to razmerje, se ne
smejo sprejemati daljne vloge. Kakor je sicer pozdrav
ljati določbe zakonskega načrta glede omejenega števila
hranilnih vlog, vendar se nam zdi, da se bodo morali
naši poslanci odločno upreti tem določbam za sedaj
obstoječe kreditne zadruge. Naj se po zakonu
določi, kakor se namerava, da smejo hranilne vloge
znašati le pet do petnajstkrat toliko, kakor znašajo
deleži z jamstvom, potem preti našemu posojilništvu
in od njega odvisnemu gospodarstvu tisočev in tisočev
nepregledna škoda in v mnogih slučajih nenadni
pogin.
Konsumna društva naj se bi ustavljala le na takih
krajih, kjer so dani pogoji za njihovo uspevanje. Za
to so pripravna torišča, kjer je dovolj tovarniških de
lavcev, malih rokodelskih rodbin, mnogo uradnikov
i. t. d. Kjer se snujejo konsumna društva brez teh pred
pogojev , ona ne rode le nepotrebnih prepirov in
zdražb, temveč ne koristijo tudi članom ne, kajti radi
neprimerno dragih režijskih stroškov, ki niso v razmerju
s prometom, ne morejo iti znatno pod trgovskimi
cenami, razen tega pa članom preti vedna nevarnost,
da radi nezadostnega nadzorstva — saj se zlasti na
kmetih prav težko dobi trgovsko izvežbano nadzorstvo
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— nastane kak polom, ki ima večkrat naravnost pogubonosne posledice za ves kraj, kjer deluje tako
društvo.
Produkcijske zadruge večinoma ne uspevajo ne
pri nas ne pri drugih avstrijskih narodih. Ker so veči
noma mrtvorojena deca, jih ne kaže ustanavljati.
Izjemo tvorijo mlekarske zadruge, ki uspevajo
povsod, kjer so se osnovale iz gospodarske potrebe
in ne iz političnih nagibov in kjer imajo v rokah vod
stvo resni in izkušeni možje.
Priporočati je tudi ustanovljenje strojnih zadrug
bodisi glede kmetijskih bodisi glede pri obrtih po
trebnih strojev. Take strojne zadruge so v nekaterih
nemških in čeških krajih dosegle prav lepe uspehe, ki
se kažejo pri gospodarstvu njihovih članov. Država
tudi rada podpira take zadruge, kakor sem imel prilike
opazovati v svoji praksi.
Res, da mora zadružništvo prestati še marsikatere
otroške bolezni, toda ideja zadružništva sama — samo
pomoč v skupnosti — je zdrava in si pridobiva
vedno več tal. Zato pa radi nekaterih nesrečnih po
javov ni obsojati vsega zadružništva, temveč skrbeti
tembolj, da se ozdravijo nekatere bolezni in odpravijo
napake, ki so se pokazale do sedaj. Saj vsaka dobra
stvar zahteva v začetku žrtev — zato ji pa sije
tem boljša bodočnost.

Država in njeni upniki.
Piše J. Skalar.

(Konec.)

<z) Plačevanje obresti od na ime glasečih se
državnih zadolžnic.
Že pri kuponih zadolžnic-prenositeljic smo videli,
da zapadejo obresti naknadno. Isto velja tudi za obresti
iz vezanih zadolžnic, kjer se dvigajo proti primerno
izstavljeni pobotnici. Ta pobotnica je koleka
prosta. Ako lastnik teh zadolžnic ne zahteva, da se
mu izplačujejo obresti pri eni c. kr. deželnih blagajen
ali pri c. kr. davčnem uradu, velja č. kr. blagajna za
državni dolg kot izplačevalnica. Vendar je lastniku na
prosto voljo dano, da zahteva nakazilo obresti pri tej
ali oni državni blagajni in to koliko kratov hoče. Tudi
te prošnje so koleka proste.
Plačujejo se pa obresti iz splošnega državnega
dolga lahko pri vseh c. kr. in kraljevih ogrskih (hrvaškoslavonskih) deželnih blagajnah in davkarijah, one iz
zadolžnic glede dolga v državnem zboru zastopanih
avstrijskih kronovin pa samo pri (avstrijskih) c. kr.
deželnih blagajnah in davkarijah.
Odkažejo se te obresti od c. kr. blagajne za
državni dolg na dva načina: 1. Na c. kr. deželne
blagajne potom posebnih izkazov (brez obrestno-plačilne
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pole, Zinsenzahlungsbogen), 2. na c. kr. davčne urade
z obrestno-plačilnim polami. Izvzete so obresti od vo
jaških kavcij, ker tudi pri teh se mora vposlati c. kr.
deželnim blagajnam omenjena plačilna pola. Sploh so
za odkaz teh kavcij posebni predpisi (glej naredbi fin.
min. z dne 25. sept. 1883, drž. zak. št. 154 in z dne
8. avgusta 1884, naredbenik fin. ministrstva št. 33);
enako veljajo posebni predpisi za odkaz obresti davka
rijam v Bosni in v Hercegovini (primerjaj ukaze fin.
ministrstva z dne 1. oktobra 1880, naredbenika št. 36,
in z dne 13. septembra 1888, naredb. št. 36.).
S tem, da se lahko odkažejo obresti pri raznoterih
državnih blagajnah, so postale te vrste zadolžnice tako
zelo mobilne, da ne zaostajejo mnogo za zadolžnicamiprenositeljicami. Ako še omenimo, da proučuje državna
uprava, kako bi se najlažje izvedlo izplačevanje obresti
potom poštne hranilnice in da bi se potem nakazovale
obresti pri vsakem poljubnem poštnem uradu, vidimo
vrednost tovrstne zadolžnice, kateri tudi vezilo ni moglo
vzeti vrednosti na cirkulacijski veljavi.
Ako hočemo, da se odkažejo obresti pri drugi
c. kr. finančni blagajni (deželni blagajni ali davkariji),
napravimo le tozadevno prošnjo na c. kr. blagajno za
državni dolg ali pa pri dotični blagajni izven Dunaja,
pri kateri smo dozdaj dvigali obresti. Pokazati moramo
pri tem zadolžnico in oddati obrestno-plačilno polo, da
se na njej (pri c. kr. ravnateljstvo za državni dolg na
Dunaju) označi bodoča izplačevalnica.
Oni, ki zahteva izdajo vezane zadolžnice, navede
lahko kot prejemnika obresti samega sebe ali pa drugo
osebo. Tudi pozneje, ko je zadolžnica že bila izstavljena,
se lahko spremeni ime prejemniku. Vendar je potrebno
v to vsem predpisom odgovarjajoče pooblastilo in
prijava upravi državnega dolga, da obvesti izplačevalnico.
Razume se, da država ne more jamčiti za istinitost
podpisov na pobotnicah. Zato pa ima upravičenec do
obresti pravico zahtevati, da se izplačujejo obresti le
onemu, čigar podpis je sodnijsko legaliziran ali pa
proti temu, da se pokaže originalna zadolžnica, na
kateri se potrdi izplačilo obresti. Tozadevne zahteve se
podajo pismeno ali ustmeno pri izplačevalnici, ali če
se zadolžnica ne predloži, s primerno pismeno prošnjo,
na kateri je podpis overovljen (legaliziran), pri c. kr.
ravnateljstvu za državni dolg. To odredi potem za
znambo v kreditnih knjigah, ki velja za toliko časa, da
se omenjena zahteva ne prekliče. Overovljenja na obrestnih
pobotnicah in tozadevne prošnje, pa morajo biti na
podlagi § 4. fin. minist. odredbe z dne 6. marca 1869,
št. 297, naredb. fin. min. št. 10, kolekovane.
Omenim naj še, da se morajo iz ene zadolžnice
dospele obresti dvigniti na enkrat; ni tedaj dopustno,
da bi se dvignil danes en del, jutri drugi del ali pa
da bi se izplačevalo posamezni deli osebam, ki imajo»
13
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eventualno skupno pravico do zadolžničnih obresti. V
danem slučaju morajo izstaviti vsi upravičenci skupno
pobotnico ozir. jo skupno podpisati.

è) Izguba obrestno-plačilne pole.
Različno je postopanje pri izgubi te pole, ako je
bila obveznica vezana v svrho vojaške kavcije, od pole,
ki spada k obveznici, vezani v druge namene. Glede
zadnjevrstnih obveznic določa ukaz fin. ministrstva
z dne 14. maja 1874, št. 5277, naredbenik fin. min.
št. 20 ex 1874 sledeče: „Ako se je izgubila pola, ki
se izstavlja le za dviganje obresti pri davkarijah, se
mora prositi pri dotični davkariji, kjer so se dozdaj
dvigale obresti, za izstavljanje duplikata (dvojnika).
Pokazati se mora pri tem davčnemu uradniku originalno
zadolžnico, na kar zaznamuje uradnik v tozadevni
knjigi, da se ne sme proti prvotni tozadevni plačilni poli
ničesar več izplačati in da se mora eventualno zopet
najdena pola vposlati v uničenje. Po tej zaznambi prosi
davkarija c. kr. blagajno za državni dolg za izstavljenje
dvojnika. Ako pa je davkariji znano, da ima izgubljeno
polo kdo drugi, ne ugodi želji glede dvojnika, ampak
pové lastniku zadolžnice onega, ki ima polo. Lastnikova
stvar je sedaj, da se mu izvirna pola izroči. Veliko bolj
zamotano je postopanje, če gre za izgubljeno polo za
obresti iz zadolžnice, vezane v svrho vojaške kavcije. O
izgubljeni poli mora stranka takoj obvestiti izplačevalni
urad, da ustavi nadaljno izplačevanje obresti. Prošnja za
napravo dvojnika se mora vložiti potom predpostavljene
vojaške oblasti pri ravnateljstvu za c. kr. državni dolg.
Ta prošnja mora biti kolekovana z 1 K in mora imeti
vse potrebne podatke iz izgubljene obrestno-plačilne
pole t. j. izplačilni kraj (urad), krstno in rodbinsko ime
ter značaj onega, ki mu pristojé obresti, krstno in rod
binsko ime lastnika obligacije, vrsto, številko, datum in
glavnico obligacije. Razentega se mora dodati prošnji z 1 K
kolekovan reverz, da se izgubljena in pozneje eventu
alno najdena pola ne bo nikdar izrabljevala itd. Podpis
na tem reverzu mora biti overovljen (legaliziran).
Če pa prošnjiku omenjeni podatki za prošnjo
niso znani, mora napraviti posebno, tudi z 1 K kolekovano vlogo na ravnateljstvo državnega dolga, da
mu naznani te podatke. — Ravnateljstvo ga potem
obvesti o izdaji nove pole, ki jo prejme pri izplačilnici.
/) Zaznambe na zadolžnice, glaseče se na
i m e.
Enako kot za zadolžnice-prenositeljice se vodijo
tudi za imenske zadolžnice posebne kreditne knjige, v
katerih se naznanuje vse, kar je za dotično zadolžnico
važnega. Te zaznambe zamorejo imeti za predmet:
Ä) Prostovoljen odstop pravic do zadolžnice, ali pa B)
Neprostovoljen odstop teh pravic. K prvemu prištevamo
1. Cesijo, ki se izvrši z odstopno klavzulo na hrbtu
zadolžnice; 2. Prostovoljno zastavo glavnice ali obresti
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in 3. Odstop pravice do dviganja obresti iz zadolžnice.
Točke pod 1. in 2. urejuje naredba finančnega in
justičnega ministrstva z dne 24. oktobra 1897 (drž.
zak. št. 251, naredbenik fin. min. št. 224 ex 1897.) —
Pod točko B) pa spada 1. prenos pravic potom dedščine, 2. prepoved, ki more biti izvensodnijsko-privatna
in administrativna ali pa sodnijska. Postopanje pri
prvoimenovanih določajo dvorni dekreti z dne 8. no
vembra 1832, 24. oktobra 1806 in z dne 16. avgusta
1841, ki pa so se s točko III. k novemu izvršilnemu
redu primerno recipirali ; glede sodnijskih prepovedi pa
opozarjam na §§ 379, in 385 ter naslednji izvršilnega
reda ter § 1. ministrske odredbe z dne 23 oktobra 1897,
drž. zak št. 249.
g) Proizvedbe v zaznambah pri imenskih
zadolžnicah
urejuje ukaz fin. ministrstva z 24. maja 1871, nared
benik fin. min. št. 21, ki se glasi: „Predstojniki posa
meznih oddelkov c. kr. blagajne za državni dolg imajo
dolžnost, onemu, ki se izkaže kot lastnik imenske za
dolžnice vsaj s tem, da navede najvažnejše podatke o
tej zadolžnici, povedati pravo stanje vseh zaznamb.
Kdor pa hoče potrdilo tega ustnega poročila, mora
napraviti kolekovano (1 K) vlogo na ravnateljstvo za
c. kr. državni dolg, v kateri mora navesti vse podatke
o zadolžnici in podati tudi izjavo, da dobljene infor
macije ne bo nikdar vporabil proti državni upravi. Za
odgovor je dodati kolek za 1 krono“.

A) Druge poizvedbe o imenskih zadolžnicah
niso dovoljene. Sploh velja načelo, da se daje poročila
le državnim oblastim, sodnijam, deželnim vladam in
notarjem, razven v pravkar popisanem slučaju. Dovo
ljenje za ta poročila spada v delokrog ravnateljstva za
c. kr. državni dolg (glej ukaz fin. ministrstva z dne
26. febr. 1860, drž. zak. št. 53).
i) Prepis zadolžnic.
O prepisu govorimo, ako si damo izstaviti na
mesto imenske zadolžnice drugo imensko zadolžnico.
V praksi je teh slučajev tako veliko, da zamorem po
dati v naslednjem le najglavnejše : 1. Prepis na prosto
ime glaseče se zadolžnice na drugo prosto ime se
izvrši potom cesije [glej zgoraj pod /), točka A) l.[;
2. Sklopljenje (Zusammenschreibung) več imenskih
zadolžnic v eno samo ; 3. Razpis (Auseinanderschreibung)
ene imenske zadolžnice na dve ali več imenskih za
dolžnic; 4. Prepis na prosto ime glaseče se zadolžnice
v zadolžnico, vezano za gotovo poroštvo ; 5. Prepis za
gotovo poroštvo vezane zadolžnice v prosto zadolžnico,
ako poroštva ni treba več. — Pri srečkah imenujemo
prepis revinkulacijo, ki se izvrši na ta način, da se
prvotni nadpis prečrta in napiše spodaj nova klavzula.
Vzrok je ta, da se novih srečk ne tiska. Razume se
pa, da je vseeno pri onih zadolžnicah, ki nesejo
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zgolj obresti, če imajo zdaj to, po prepisu pa drugo
številko. Gre se tu samo za vrednost zadolžnice. V
svrho prepisa se predloži zadolžnica pri c. kr. blagajni
za državni dolg na Dunaju ali pa pri najbližji c. kr.
deželni blagajni ali c. kr. davkariji.
y) Izmenjava na ime glasečih se zadolžnic
v z a d o lžnice-prenos itel j ice
se izvrši na ta način, da se izbriše v kreditnih knjigah
tozadevni račun, da se uniči zadolžnica in se izroči za
njo istovrstna zadolžnica z event, obrestmi vred. Pri
srečkah mora biti seveda tudi število in serija ista kot
na prejšnji zadolžnici. V svrho izmenjave mora napra
viti lastnik zadolžnice tozadevno vlogo na c. kr. bla
gajno za državni dolg. Če je bila zadolžnica vezana v
gotove namene, mora dodati vlogi tudi dovoljenje
onega, ki je zahteval to poroštvo, da se sme zadolžnica
izmenjati. Glede legalizacije podpisov glej naredbe
finančnega ministrstva z dne 6. marca 1869, drž. zak.
št. 29 in z dne 4. septembra 1872, drž. zak. št. 136.
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nadaljno delovanje v kupčiji, bomo svoje podjetje
pod tvrdko
CESAR & KRALJ

likvidirali. Likvidacijo bo preskrbel g. Jožef Cesar,
zato Vas prosimo, da se v prihodnje v zadevah
našega podjetja obračate nanj.
Iskreno se Vam zahvaljujemo za številne
izkaze zaupanja ter Vas prosimo, da ne pozabite
na našo tvrdko.
Z odličnim spoštovanjem
Cesar & Kralj.
Jožef Cesar neha podpisovati : Cesar & Kralj.
Peter Kralj neha podpisovati: Cesar & Kralj.
Jožef Cesar podpisuje sedaj : Cesar & Kralj v likvid.

2. Kako se opominja in terja?

Gotovo ne trdim preveč, ako pravim, da ni bolj
sitnega in neprijetnega dela v trgovski pisarni, kakor
je opominjanje in terjanje in vendar pri tem delu iz
ti) Blanketna pristojbina.
gubi trgovec jako mnogo časa. Zategadelj bode na
Pri izmenjavi, nadpisu, predpisu in prostopisu mestu, ako nekoliko očrtamo, kako naj se terja.
Opominjati se mora na izvršitev naročila ali pra
zadolžnic, dalje pri izdaji novih zadolžnic namesto
vočasno
dobavo, pravočasno pokritje kakega dolga,
amortiziranih ali zelo poškodovanih, se mora plačati
uvaževanje
pogojev in točno plačilo. Največkrat gre
t. zv. blanketna pristojbina, kakor določa ukaz fin.
ministrstva z dne 9. aprila 1861, št. 5294/F. M., na- za plačilo.
Mnogo odjemalcev kaj rado pozabi plačati in
redbenik št. 22, ozir. ukaz z dne 6 marca 1869, naredbenik št. 10. Pristojbina se ne plača, ako se izme zategadelj ima trgovec z opominjanjem in terjanjem
njujejo zadolžnice v znesku 100 K v zadolžnice, ki se toliko dela.
Ako je dolžnik površen, nima reda v svojih knjigah,
glase na večje zneske, dalje če gre za nadpis ali
prostopis zadolžnic, ki so vezane za poroštvo napram ne plača o pravem času, se mora seveda sprijazniti z
državi ali od države dotiranega javnega zaklada (verski, opomini upnikov. Upnik tudi rabi svoj denar in zate
ljudsko-šolski zaklad), pa tudi pri prostopisu takih gadelj se ne sme opomin z jezo raztrgati ali zagnati
zadolžnic se mora plačati omenjena pristojbina, ako je v ogenj, ampak priznaj, da nimaš reda. Odgovori up
niku takoj in sicer tako, da pošlješ zapadli znesek. To
s tem združen novotisk dotičnih zadolžnic.
V predstoječem sem skušal tedaj zbrati najvažnejše J je upniku najljubši odgovor. Dolžnik ne sme misliti,
podatke in predpise, ki se nanašajo na razmerje da se upnik že trese za denar, če opominja, ampak
upnika do dolžnika — države. Vedno rastoče državne navadno upnik ne sedi na srebrnikih, pač pa rabi denar
potrebščine imajo za posledico tudi vedno večje državne in zategadelj ga skuša dobiti od svojih počasnih pla
dolgove. Ker se večina teh dolgov vendarle krije doma čnikov. Opominjalno pismo mnogokrat samo dokazuje
v Avstriji, je neobhodno potrebno vedeti, kakšne pra s svojim besedilom, da dobavitelj nima denarja ter se
vice imamo do našega dolžnika. Če je ta razpravica to tudi ne sramuje tega povedati.
Kar se kupi, to se mora plačati, ako naročeno in
dosegla, mi bo to zadoščenje za moj trud.
prejeto blago odgovarja zahtevam, katere so se stavile.
Med tem ko mora konzument plačati takoj v gotovini,
Odlomki iz slovenske trgovske
ima trgovec glede plačila večje ugodnosti. Ako plača
korespondence.
v gotovem krajšem času, se mu dovoli kot odškodnina
Spisal Fr. Zelenik.
za takojšnjo plačilo popust takozvani Skonto, drugače
(Konec.)
pa se dobi blago na plačilo v treh, štirih ali več mesecih.
Likvidacija podjetja vsled izstopa družabnika.
Točno plačuje navadno slaba tretjina dolžnikov,
druga tretjina odrine novce na eno ali dvoje terjatev,
Zagreb, 1. decembra 1910.
P. n.
tretja tretjina pa je že bolj trde kože in jo je treba
Ker s koncem tega leta poteče naša dru veliko terjati. Veliko teh trgovcev kaj rado jako „po
žbena pogodba in je g. Kralj se odločil opustiti tegne“ račune in nekateri med njimi potegnejo tako,.
13*
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da si vzamejo terjatev upnika za pot v Ameriko ali
kam drugam. Povdarjati pa moramo, da med sloven
skim trgovstvom ni vdomačen ta način plačevanja. Pri
nas se malokdaj kaj takega sliši.

Točni plačniki so priljubljeni, vživajo zaupanje in
ugodne cene pri dobaviteljih, med tem ko se počas
nega plačnika vsak boji. Seveda dobi tudi ta blago ali
po „primernih“ cenah.
Terjalno pismo mora biti vljudno in jasno. Nikoli
se ne sme terjati z dopisnico. Terjatev naj se ne prične
s tako priljubljeno obliko: Pri pregledu svojih knjig ....
Nekoč je dobil trgovec vprašanje od svojega dolžnika,
če nima drugega dela kot pregledovati knjige. V terjalnem pismu rajši povej, da rabiš denar ali da terjaš
zaradi reda i. t. d.
Dolžnik, ki je izpregledal plačati, bo na prvi
opomin plačal. Drugi, ki rad vleče, bo morda dal kak
glas od sebe, denarja pa ne in takega dolžnika se
mora pač ponovno terjati. Mnogokrat se namreč smatra
zavlačevanja plačila z vsemogočimi izgovori za po
sebno trgovsko prebrisanost. Seveda s takim zavlače
vanjem škoduje trgovec le svojemu glasu in ugledu.
Tudi drugi opomin mora biti vljuden. Če tudi drugi
opomin ni zalegel, se terja tretjikrat. Ali sedaj pa moraš
biti previdnejši. Ako se nisi že prej informiral o raz
merah dolžnika, se informiraj sedaj. Kako se treba in
formirati, smo povedali v lanskem letniku „Trgovskega
Vestnika“. Tretji opomin se ravna po kakovosti dol
žnika in pa po vzroku, zakaj dolžnik ne plača. Naj
večja napaka bi bila, ako bi se vse počasne dolžnike
terjalo po enem kopitu. Med dolžnikom in dolžnikom
je velika razlika in to razliko mora trgovec poznati.
Če ne pozna, je slabo za njega in odjemalci se mu
bodo vsled nepravilnega terjanja razkropili.
Vsebina tretjega opomina se ravna po razmerah.
'Splošno se v tretjem opominu stavi rok za plačilo, se
pove, da je čakanja konec in če v določenem roku ne
bo plačila, pa bo tožba in druge take prijetne stvari.
Boljše pa je, da je tudi tretji opomin sicer odločen,
nikakor pa ne robat in razžaljiv. S prijaznostjo se na
vadno veliko več doseže kakor pa z robatostjo. Trmasti
dolžnik večkrat plača prej, če mu razložiš neumestnost
njegovega postopanja, kakor pa če mu groziš z vse
mogočim.
Ako po trikratnem opominjanju ni plačila, ne
leti takoj k odvetniku in tudi ne izpolni svoje grožnje,
da boš tožil, če ni izrecne nevarnosti za terjatev. Tožba
bodi najskrajnejše in zadnje sredstvo, ki se ga naj
trgovec po možnosti izogiblje. Ako bi vsak takoj tožil,
bi v trgovskem življenju jako slabo izgledalo in tisti,
ki je svojčas nekje nasvetoval, da se naj pri vsaki naj
manjši dvomljivosti in nerednosti takoj toži, pač ni
poznal naših križev in težav, ni premislil, kaj svetuje.
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Pomisliti se mora, da majhen trgovec na deželi
navadno ne more dobiti tako hitro denarja za prodano
blago, kakor mora on plačati. Mora veliko razupati
svojim odjemalcem, ki so navadno kmetje. Ti so dobri
in zanesljivi, ali jako počasni plačniki. Navadno plača
le enkrat v letu, če je letina dobra. Vrhtega ima mar
sikateri teh trgovcev skromna sredstva in zategadelj ni
čuda, če izkorišča kredit in je počasen plačnik. Pač so
ti trgovci večinoma jako delavni in varčni, imajo dobro
trgovino. Navadno je takega trgovca sram povedati,
da sedaj ne more plačati, ga je sram prositi, naj se
počaka. Takih trgovcev je na slovenski zemlji jako
veliko. Ako bi takega trgovca upnik neusmiljeno terjal
in tožil, bi ga seveda v kratkem času v svojo škodo
pognal. Od takega se zahteva menica, vknjižba na
posestvo ali poroštvo od zanesljivega poroka, odstop
terjatev i. t. d. Vedno ti bode hvaležen za to obzirnost
in bode rad plačal obresti.
Nekaj drugega je, če trgovec lahko plača, ali se
mu denar ne izmuzne prej izpod palca, dokler ne vidi
tožbe pred seboj. Pri takem bi bila obzirnost na na
pačnem mestu in treba odločno nastopiti. S tožbo ne
odlašaj, da dobiš prej svoj denar. Tudi med slovenskimi
trgovci se nahajajo taki starokopitarji, akoravno se njih
število dan za dnevom krči. Pač pa so še jako številni
taki trgovci v Dalmaciji in tudi na Hrvaškem.
Predno se toži, se naj poskusi dobiti plačilo s
poštnim nalogom, s povzetjem dolžnega zneska s pri
poročeno dopisnico, ali se izroči v inkaso kaki banki
i. t. d. Ce vsi taki in enaki pomočki ne izdajo, se na
stopi sodnijska pot.
Želimo pa, da bi vladal med slovenskim trgov
stvom v uvaževanju plačilnih pogojev red, in da bi
ostal slovenskemu trgovstvu vedno ta dober glas, ki
ga ima danes.
Primeri pisem :
Pošlje se knjižni izvleček (zakrit opomin).

Trst, 1. marca 1910.
Gospod
ZDRAVKO KRAJEC,
Ptuj.
Že dalj časa smo brez Vaših naročil, zate
gadelj si dovolimo Vam ponuditi danes partijo
kave in sicer je 50 bal santos kave. Ostala je iz
likvidacije nekega sklepa in zato Vam jo ponu
dimo po jako nizki ceni 52 K za 50 kg, prosto
luka tukaj, nezacarinjeno, dobavno takoj, plačljivo
takoj po prejemu blaga 3% škonta. Cene so
zadnji čas vsled neugodnih poročil o novi letini
jako poskočile in pričakujejo se ponovna povišanja.
Zato Vam toplo priporočamo, da ne izpu
stite iz rok naše ugodne ponudbe, ampak se pre
skrbite s potrebno množino kave.
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Obenem si dovolimo poslati Vam za pre
teklo polovico leta knjižni izvleček, zaključen
z 31. decembrom p. 1., ter Vas prosimo, da nam
pravilnost izvlečka potrdite.
Pričakujoč Vaš odgovor beležimo
z odličnim spoštovanjem
Marko Novaletič.
1. priloga.

Prvi opomin (naravnost).
1. vzorec.
Trst, 5. oktobra 1910.

Gospod

MIRKO KOREN,
Maribor.
Ker je račun z dne 20. junija t. 1. v znesku
K 420'— že zapadel, a je še neporavnan, Vas na
to opozorim in prosim plačila. Vaša točnost v
plačevanju mi je vsled naše dolge in prijetne
kupčijske zveze dobro znana in zategadelj do
mnevam, da ste dospelost izpregledali.
Priporočam se za nova naročila in beležim
z vsem spoštovanjem
Vojko Mahne.
2. vzorec.

Trst, 10. oktobra 1910.
Gospoda
HROVAT & DR.,
Celje.
V kratkem moramo plačati menico z večjim
zneskom in zato smo primorani, Vas prositi po
kritja računa z dne 10. julija t. 1. K 5000'—, ki
je pred tremi tedni zapadel.
Brez dvoma ste to prezrli. Prosim Vas, da
mojo opozoritev oprostite ter me v kratkem po
častite z novim naročilom, ki me bo jako veselilo.
Vas pozdravim in beležim z odličnim
spoštovanjem
Drago Gjurovič.

Dolžnik odgovori na opomin.

1. obrazec.
Maribor, 7. oktobra 1910.
Gospod

VOJKO MAHNE,
Trst.
Prejel sem Vaš dopis z dne 5. oktobra pa
Vas prosim oprostitve zaradi moje zapoznelosti.
Račun sem pomotoma vložil med plačane, in
tako sem izpregledal plačati in bi brez Vašega
opomina tudi ne prišel na pomoto.
S poštno položnico sem danes vložil na
Vaš poštnohranilnični poštev K 420’— za račun
z dne 20. junija t. 1.
Prosim Vas še, da mi po prejemu poštnohranilničnega obvestila o plačilu potrdite, da je
moj poštev v redu.
Z vsem spoštovanjem

2. vzorec.

Celje, 10. oktobra 1910.
Gospod
DRAGO GJUROVIČ,
T rst.
Prejeli smo Vaš opomin od včeraj, pa Vas
prosimo, da počakate kratko časa na plačilo ra
čuna z dne 10. julija t. 1.
Vsled slabega vremena se je letos sprav
ljanje deželnih pridelkov jako zavleklo in zategadelj
so naši odjemalci šele sedaj začeli prodajati svoje
pridelke in plačevati naše račune.
Izvolite potrpeti do konca tega meseca, do
takrat Vam bomo poslali ves znesek.
Računamo na Vašo naklonjenost in beležimo
z vsem
spoštovanjem
Hrovat & dr.

Drugi opomin.
1. vzorec.

3. obrazec.
Ljubljana, 15. aprila 1910.

Gospod
IVAN KRES,
Gorje.
Jako bi mi ustregli, ako bi mi poslali K 820'—
za neporavnan račun z dne 20. januarja t. 1., ki
je zapadel v plačilo.
Izvolite poskrbeti za pokritje ter oprostite
mojo opozoritev. Bodite prepričani, da me je pri
silila le potreba Vam pisati to pismo.
Priporočam se Vam in beležim z vsem
spoštovanjem
B. Berjak.

Ljubljana, 25. aprila 1910.
Gospod

IVAN KRES,
Gorje.
Na svoj dopis z dne 15. aprila sem ostal
brez Vašega odgovora in zategadelj Vas danes
ponovno prosim za znesek računa z dne 20. ja
nuarja t. 1. K 820' —
Račun je zapadel v plačilo že pred enim
mesecem in zato računam z vso gotovostjo na
takojšnje plačilo.
S spoštovanjem
B. Berjak.
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Ljubljana, 20. oktobra 1910.
Gospod
JOSIP NEMEC,

Raka.
S svojim dopisom z dne 10. t. m. sem Vas
opozoril, da je račun z dne 15. aprila 1.1. K 115'—
še odprt.
Ker sem pa ostal brez odgovora in računa
tudi niste poravnali, Vas opozorim znova in Vas
prosim takojšnjega plačila. Moje cene so tako
nizko stavljene, da daljšega zavlačevanja nikakor
ne morem dovoliti. Ako že nočete vpoštevati
moje izgube na obrestih, morate vsaj uvideti, da
vsled netočnosti svojih odjemalcev jaz sam pridem
v neprilike.
Pričakujem takojšnjo poravnavo in beležim
s spoštovanjem
Fran Čuden.

Tretji opomin.
1. vzorec.
Gorica, 10. avgusta 1910.

Gospod
HINKO DRAGON,

Šturje.
Jako se čudimo, da se še vedno niste od
ločili plačati računa z dne 10. jan. t. 1. K 214-—
Ker rabimo denar in hočemo imeti red, Vas
poživljamo, da plačate takoj, najpozneje pa do
20. t. m. Ako do takrat ne prejmemo plačila ali
kakega obvestila, bomo primorani Vam napraviti
sitnosti in stroške.

S spoštovanjem
Hedžet & Koritnik.

2. vzorec.
27. oktobra 1910.
Gospod

JOSIP NEMEC,
Raka.
Akoravno sem Vas že dvakrat opozoril na
dolg v znesku K 115‘—, vendar do danes še
nisem prejel plačila.
Opozorim Vas, da je moje potrpežljivosti
konec in če tekom osmih dni ne plačate, opustim
vsako obzirnost, kajti domnevam, da je le naga
jivost vzrok tega zavlačevanja.

S spoštovanjem
Jos. Čuden.

3. vzorec.
(Upnik poskusi dobiti akcept.)
Trst, 3. novembra 1910.
Gospod
BOŽO MARTINAC,
Zadar.
S svojim dopisom z dne 12. oktobra t. 1.
ste mi obljubili plačati račun z dne 15. aprila t. 1.
do 28. oktobra t. 1. Ostalo pa je samo pri obljubi.
V svojem zadnjem dopisu sem Vam jasno
pisal, da rabim denar in če ne dobim denarja,
moram v pokritje svojih obveznosti dajati menice,
in zategadelj se moram potruditi, da dobim dobre
papirje.
Jako bi mi ustregli, ako mi v pokritje Va
šega dolga in 5% zamudnih obresti podpišete
priloženo trato na K 2450’— za 3. februar 1911.
Računam na Vašo podporo ter pričakujem
odgovora z obratno pošto.
Z vsem spoštovanjem
A. Martelanc.
1. pozivka
priporočeno.
5. Pisma za podaljšanje plačilnega roka.
Ako dolžnik iz enega ali drugega vzroka ne mor<
pravočasno poravnati kakega dolga ali računa, štor
dobro, ako pred prejemom terjatve ali opomina pros
upnika za podaljšanje plačilnega roka. Tudi po prejemi
opomina prošnja za prolongacijo več zaleže kakor p;
trdovratno molčanje.
V prošnji za podaljšanje plačilnega roka se moraji
navesti vzroki, zakaj se ne more plačati takoj, in s
mora določiti rok, v katerem se hoče dolg poravnat:
Boljše je določiti daljši rok, kakor pa krajši.
Ako pride dolžnik prvikrat v položaj, pa mor
prositi za podaljšanje, naj to v pismu izrecno naved«
Kadar je dolžnik prepričan, da bo v določener
roku zanesljivo lahko plačal, naj priloži prošnji akcef
za dolžni znesek.
Koncem pisma se zahvali najprej za naklonjeno:
ter se izreče zagotovilo, da se bo dolžnik potrud
drugokrat se izogniti takim sitnostim.
Odgovor upnika se bo navadno glasil ugodni

Dolžnik prosi za podaljšanje plačilnega roka.

Roč, 10. junija 1910.

Ugledna
družba „JADRA N“,
Trst.
18. t. m. zapade Vač račun z dne 18. marca t.
Jako hudo nam pa je, da tokrat ne moremo pokr
tega računa.
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3. vzorec.
(Upnik poskusi dobiti akcept.)
Trst, 3. novembra 1910.
Gospod
Gospod
BOŽO MARTINAC,
JOSIP NEMEC,
Zadar.
Raka.
i
S
svojim
dopisom
z
dne
12.
oktobra
t. 1.
S svojim dopisom z dne 10. t. m. sem Vas
ste
mi
obljubili
plačati
račun
z
dne
15.
aprila
t. 1.
opozoril, da je račun z dne 15. aprila 1.1. K 115'—
do 28. oktobra t. 1. Ostalo pa je samo pri obljubi.
še odprt.
V svojem zadnjem dopisu sem Vam jasno
Ker sem pa ostal brez odgovora in računa
pisal,
da rabim denar in če ne dobim denarja,
tudi niste poravnali, Vas opozorim znova in Vas
moram
v pokritje svojih obveznosti dajati menice,
prosim takojšnjega plačila. Moje cene so tako
in
zategadelj
se moram potruditi, da dobim dobre
nizko stavljene, da daljšega zavlačevanja nikakor
papirje.
ne morem dovoliti. Ako že nočete vpoštevati
Jako bi mi ustregli, ako mi v pokritje Va
moje izgube na obrestih, morate vsaj uvideti, da
šega
dolga in 5% zamudnih obresti podpišete
vsled netočnosti svojih odjemalcev jaz sam pridem
priloženo trato na K 2450'— za 3. februar 1911.
v neprilike.
Računam na Vašo podporo ter pričakujem
Pričakujem takojšnjo poravnavo in beležim
odgovora z obratno pošto.
s spoštovanjem
Z vsem spoštovanjem
Fran Čuden.
A. Martelanc.
1. pozivka
Tretji opomin.
priporočeno.
1. vzorec.
Gorica, 10. avgusta 1910.
5. Pisma za podaljšanje plačilnega roka.
Gospod
Ako dolžnik iz enega ali drugega vzroka ne more
pravočasno poravnati kakega dolga ali računa, stori
HINKO DRAGON,
dobro, ako pred prejemom terjatve ali opomina prosi
Št ur j e.
upnika za podaljšanje plačilnega roka. Tudi po prejemu
Jako se čudimo, da se še vedno niste od opomina prošnja za prolongacijo več zaleže kakor pa
ločili plačati računa z dne 10. jan. t. 1. K 214’— trdovratno molčanje.
Ker rabimo denar in hočemo imeti red, Vas
V prošnji za podaljšanje plačilnega roka se morajo
poživljamo, da plačate takoj, najpozneje pa do navesti vzroki, zakaj se ne more plačati takoj, in se
20. t. m. Ako do takrat ne prejmemo plačila ali mora določiti rok, v katerem se hoče dolg poravnati.
kakega obvestila, bomo primorani Vam napraviti Boljše je določiti daljši rok, kakor pa krajši.
sitnosti in stroške.
Ako pride, dolžnik prvikrat v položaj, pa mora
prositi za podaljšanje, naj to v pismu izrecno navede.
S spoštovanjem
Kadar je dolžnik prepričan, da bo v določenem
Hedžet & Koritnik.
roku zanesljivo lahko plačal, naj priloži prošnji akcept
za dolžni znesek.
2. vzorec.
Koncem pisma se zahvali najprej za naklonjenost
27. oktobra 1910.
ter
se
izreče zagotovilo, da se bo dolžnik potrudil
Gospod
drugokrat
se izogniti takim sitnostim.
JOSIP NEMEC,
Odgovor upnika se bo navadno glasil ugodno.
Raka.

Ljubljana, 20. oktobra 1910.

Akoravno sem Vas že dvakrat opozoril na
dolg v znesku K 115’ — , vendar do danes še
nisem prejel plačila.
Opozorim Vas, da je moje potrpežljivosti
konec in če tekom osmih dni ne plačate, opustim
vsako obzirnost, kajti domnevam, da je le naga
jivost vzrok tega zavlačevanja.

S spoštovanjem
Jos. Čuden.

Dolžnik prosi za podaljšanje plačilnega roka.

Roč, 10. junija 1910.
Ugledna
družba „JADRA N“,

Trst.
18. t. m. zapade Vač račun z dne 18. marca t. 1.
Jako hudo nam pa je, da tokrat ne moremo pokriti
tega računa.
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Kakor Vam je znano, so naši odjemalci odvisni
od vinskega pridelka. Med letom pa se jako težko dobi
plačilo od naših odjemalcev in smo primorani čakati
na jesen. Če je letina dobra in vino hitro in dobro
prodajo, dobimo vse svoje terjatve poravnane.
Okolščine nas silijo Vas prositi, da nas počakate
do 15. oktobra t. 1. Do takrat bomo prejeli tudi mi
denar, in bomo skrbeli za pravočasno pokritje ne samo
računskega zneska, ampak Vam bomo plačali tudi 6°/0
zamudnih obresti.
Računamo na Vašo pritrditev in beležimo
s zadružnim pozdravom
Gospodarsko društvo.
Upnik podaljša rok.

Trst, 12. junija 1910.
Ugledno

Gospodarsko društvo,
Roč.
Vaš predvčerajšni dopis nam je prinesel neprijetno
novico, da ne morete poravnati računa v znesku
K 4500 —
Priznati moramo, da nam je Vaša izjava jako
neprijetna, ker smo računali z gotovostjo na ta znesek.
Vpoštevajoč pa gospodarske razmere v Vašem
kraju Vam podaljšamo rok do 15. oktobra t. 1. in Vas
obremenimo za 5% zamudnih obrestij z
K 85-—

Izvolite nas za ta znesek spoznati in obenem z
dolgom poslati.
Prosimo Vas, da skrbite za pravočasno pokritje
dolga in beležimo
spoštovaje
Dolžnik odplača dolg deloma, za ostanek da menico.

Roč, 14. oktobra 1910.

Ugledna
družba „JADRA N“,

Trst.
Jutri poteče rok, ki ste ga nam dovolili v plačilo
računa z dne 18. marca t. 1.
Žal, da nam ni mogoče popolnoma poravnati
tega dolga, ker so izostala večja plačila naših dolžnikov,
in zategadelj Vam pošljemo danes le
K 3500-—
kot delno odplačilo, kar nam izvolite po prejemu
potrditi.
Glede ostanka Vas pa zopet prosimo, da nas
počakate še dva meseca in Vam za pokritje ostanka
pošljemo menico, podpisano od naših odbornikov.
Menica se glasi na K 1600’— z zamudnimi obrestmi

vred do 15. decembra, katerega dne menica zapade.
Takrat bomo skrbeli za točno pokritje.
Prosimo Vas, da našo ponudbo sprejmete ter se
Vam naprej zahvalimo za naklonjenost.
Zadružni pozdrav
Gospodarsko društvo.

1 menica
priporočeno.

Iz trgovske prakse.
20. Evidenca naročil.

Imeti vsa naročila, ki se imajo izvršiti, v pregledu,
pomagal si je neki poslovodja na način, ki ga našim
trgovcem radi njegove praktičnosti prav posebno pri
poročam.
V razpošiljalnem oddelku je dal obesiti desko,
ki je bila razdeljena z vertikalnimi in horicontalnimi
črtami na 35 oddelkov. Vsak teh oddelkov je bil označen
s tekočim številom dni meseca in bil opremljen z malim
kaveljčkom, na katerega se je obešalo naročilne listke
z vsemi podatki. S tem je bilo vsako naročilo takoj
v evidenci ter je ostal dotični list na določenem mestu
toliko časa, dokler ni bilo naročilo izvršeno. Ako pa
se kako naročilo iz tega ali onega vzroka ni moglo
v določenem času izvesti, se je napravila na dotičnem
listku beležka ter se je oddelil isti na oni datum, ko
se je naročilo moglo vršiti.
Štiri kolone, ki so navidezno odveč, pa služijo
za naročila, ki se imajo izvršiti v teku prihodnjega
meseca.
Evidenca naročil.
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21. Kredit in življensko zavarovanje v trgovskem
življenju.

Marsikatera tvrdka razpolaga z malim kapitalom,
ki ga pa vodi energičen in dalekoviden ter spreten
trgovec. Življenje njegovo je pa zavarovano visoko v
prid upnikom. Iz tega vzroka se mu dovoljuje daleko
višji kredit, nego bi bil to slučaj, če bi bili upniki
tega trgovca v nevarnosti, da s smrtjo tega moža
izgubijo del svojih terjatev ali pa celo vse. To je dejstvo,
katero premnogi trgovci, pa tudi upniki, denarni za
vodi in veletržci premalo upoštevajo.
Informačne pisarne ne omenjajo skoro nikdar
življenskega zavarovanja pri svojih informacijah, kakor
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bi bil to malovažen faktor, dasiravno utegne biti to
največje važnosti za upnika.
Priporočati je torej vsakomur, bodisi trgovcu ali
tudi privatniku, da se zavaruje na življenje čimbolj
visoko, ker dobi v potrebi na zavarovalno polico
kredit ali pa posojilo, ker polica je jamstvo, katero
nudi dolžnik svojim upnikom.
J- P,

22. Nekaj o tihi reklami.

Ali ste že kdaj razmišljali, da ima poleg prednje
strani računskega vzorca tudi zadnja njegova stran
gotovo vrednost? Čujte torej: Kot dober trgovec ne
tratite časa z nepotrebnimi stvarmi, ne potrošite nobenega
še tako neznatnega zneska, ki ne bi bil v prid kupčije
in končno morda štedite tudi s papirjem, ker veste,
da ostane v današnjem hudem konkurenčnem boju
samo oni na površju, ki zna spretno uporabiti vsa
sredstva, ki so mu na razpolago.
Pomislite ! Vsako leto razpošljete svojim odjemalcem
morda na tisoče računov in zakaj ne bi uporabili zadnje
strani računa za propagando in reklamo svojega
podjetja?
Tako more n. pr. blagovni oddelek kake večje
trgovine delati reklamo za blago druge vrste ali trgovec
pozornost odjemalcev na kako specialiteto, ki jo ima
v zalogi obrniti.
Reklama na zadnji strani računa ima pa pred
drugimi inserati tudi to prednost, ker je račun namenjen
za kupce in kateri čita gotovo tiskano vsebino na drugi
strani. Dalje more služiti tak način reklame že tudi
iz tega vzoka, ker se morajo vsi računi shraniti ter se
iste gotovo rabi dostikrat pri primerjavi cen, kalkula
cijah i. t. d. ter pride v vsakem takem slučaju dotični
reklamni inserat do veljave.
Stroški za obojestranski tisk so pa tako minimalni,
da to lahko vsak trgovec utrpi — morda 10—15 K
več za natis, kar je malenkostno v primeri z uspehom
in dobičkom, ki ga lahko donese taka reklama.
J. P.

23. Prevzemnik trgovskega podjetja s firmo vred
ne jamči za pasiva prevzete firme.

Najvišji sodni dvor je pred nekaj dnevi razsodil
v za trgovstvo jako važni zadevi s tem, da je izrekel
načelo, da prevzemnik kakega trgovskega podjetja s
firmo vred ne jamči za pasiva tega podjetja. Slučaj je
naslednji : Neka tvrdka za izdelovanje vozov je dobila
v popravo voz in ta voz prodala. Ko je lastnica tvrdke
prodala podjetje s pravico, voditi tudi staro firmo ne
kemu kupcu in temu izročila tudi zaznamek kupčijskih
dolgov, med katerim pa ni bilo dolga za voz, je lastnik
voza tožil tvrdko na povračilo vrednosti prodanega
voza. Prvi sodnik je tožbi ugodil. Vsled priziva novega
lastnika firme je druga instanca prvo razsodbo razve
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ljavila in tožbo zavrnila. Istotako je odločil tudi najvišji
sodni dvor, ki vtemeljuje razsodbo naslednje : Po členu
15 trgov, zakonika je trgovčeva firma ime, pod katerim
vrši trgovske posle in se podpisuje. Firma je le trgovsko
ime, ne predstavlja nikake pravne osebe poleg ali
izven njega ; če tudi se trgovca pod njegovo firmo
lahko toži, t. j. pod imenom, pod katerim opravlja v
trgovini svoje posle, vendar velja kot pravdna stranka
le trgovec, ki ima ob času vložene tožbe pravico do
firme, ne pa posamezna firma. Ako se torej stavijo
na posamezno firmo zahteve, ki so še iz časa, ko se
danji imetnik podjetja še ni bil lastnik podjetja, so
te le takrat opravičene, če so vsled dogovora med
sedanjim podjetnikom in prejšnjim imetnikom prešle v
plačilno obveznost prvega. Trg. zakonik nima nobene
določbe, vsled katere bi prevzemnik kakega trgovskega
podjetja jamčil upnikom za pasiva svojega premoženja,
tudi v običaju ni tako jamstvo utemeljeno. Določba
člena 13. trg. zak. se ne sme raztegniti na posameznega
trgovca in tudi v zmislu čl. 23 trg. zak. ni k prodaji trgov
skega podjetja potreben prenos vseh aktiv in pasiv. Za
prevzem pasiv posameznega trgovca od prevzemnika
trgovine je potreben dogovor med obema deloma, ki
pa ni treba, da bi se izrecno izvršil, ampak zadostuje,
da so konkludentna dejanja tukaj, iz katerih se ne da
drugega sklepati, nego da hoče novi podjetnik prevzeti
tudi pasiva, n. pr. naznanilo upnikom o prevzetju trgo
vine, izjava, da je v njih plačilni obveznosti, faktična
plačila upnikov, čeprav se jih v izročilni pogodbi ime
noma ne navaja itd.

Raznoterosti.
Vpogled v trgovske knjige v davčnih zadevah. Po
ravnokar državnemu zboru predloženi noveli k osebnim davkom
namerava tudi naša država uvesti obligatorični vpogled v
poslovne knjige, kakor je to že vzakonjeno v nekaterih drugih
državah, n. pr. v Prusiji, na Bavarskem in na Ogrskem.
Po sedaj veljavni postavi o osebnih davkih sme davčna
oblast vpogledati v poslovne knjige davčnih zavezancev le tedaj,
če jih ti v to ponudijo. To bo veljalo po novem zakonu, če sploh
stopi v veljavo, še naprej glede občne pridobnine (obrtnega davka)
in pridobnine po II. poglavju (od delniških družb, hranilnic, prido
bitnih in gospodarskih zadrug in drugih javnemu dajanju računov
podvrženih podjeteb). Obligatorični ali obvezni vpogled, torej tudi
zoper voljo davčnega zavezanca, bo dovoljen le pri priredbi
osebne dohodnine. V prvi inštanci bo smela odrediti vpogled
v poslovne knjige le cenilna komisija, torej ne sam predsednik
cenilne komisije, ki je običajno davčni referent sam. Če bi pa
davčni zavezanec ali predsednik cenilne komisije vložil proti odmeri
osebne dohodnine priziv, tedaj pa sme v drugi inštanci ne samo
prizivna komisija, temveč njen predsednik sam odrediti tak vpogled
v poslovne knjige.
Vpogledati se bo smelo ne samo v poslovne knjige trgovcev,
ki so po trgovinskem zakonu dolžni voditi take knjige, temveč v
gospodarske knjige in listine sploh, n. pr. fakture, vozne liste,
poslovno korespondenco, mezdne zaznambe, odvetniške ekspenzarje
itd. Seveda se bodo osebe, katerim po postavi ni treba voditi
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poslovnih knjig, izgovarjale, da sploh nimajo knjig in pripadajočih
zaznamkov.
Cenilna komisija, davčna oblast ali davčni zavezanec bodo
morali vselej natančno zaznamovati dejstva, ki naj bi se
dokazala s knjigami in drugimi pripomočki. S tem je vzeta možnost,
da bi davčna oblastva zahtevala vpogled, kadar bi sicer ne mogla
dobiti zadostnih podatkov o dohodkih davčnih zavezancev.
Vpogledati v poslovne knjige bo smel le predsednik cenilne
komisije ali kak drug državni uradnik, ki se mora za to izkazati s
posebnim dekretom. Samo tedaj, če se davčna oblast in davčni
zavezanec zedinita na kakega člana cenilne komisije, ki ni državni
uradnik, bo smel tudi tak član vpogledati v poslovne knjige.
Nadaljne določbe glede vpogleda samega so večinoma že sedaj
v veljavi.
u.
*
Naslov „agent“ ali „trgovski zastopnik“. V zadnjih letih
so se množili slučaji, da so ljudje, ki so prišli s sodiščem v dotiko,
označili svoj stan kot „agentski“, ne da bi bili v to opravičeni. V
tozadevnih sodnijskih poročilih se je potem čitalo, da je bil obsojen
ta in ta „agent“. Razume se, da je bilo to v kvar celemu stanu
trgovskih zastopnikov. Dunajska centralna zveza trgovskih zastop
nikov in komisijonarjev je tedaj opozorila na to dejstvo justično
ministrstvo, ki je izdalo na vsa nadsodišča ukaz, glasom katerega
se morajo opozoriti vse sodnije na zgoraj popisani nedostatek. Ako
zdaj kdo naznani pri sodišču, da je agent in je sodišču stan
dvomljiv, se mora ali informirati o resničnosti te izjave ali pa
mora v tozadevnih sodnijskih sklepih izreči, da je obsojeni po
poklicu „baje“ agent. Najboljše pa je, da v dvomljivih slučajih
označbo stanu sploh izpusti.
*

K cirkulaciji menic v Srbiji. Srbsko finančno ministrstvo
je izdalo naredbo, da morajo biti menice, ki se eskomptirajo v
Srbiji v denarnih zavodih ali pa privatno, izdane na meničnem
blanketu, ki je opremljen s predpisano takso. Menice, ki ne za
doščajo tej odredbi, nimajo pred srbskimi sodišči nobene pravne
veljave.
*
Trgovske pogodbe med Avstrijo in Japonsko ter med
Avstrijo in Bolgarijo so glede prvoimenovanih držav v polnem
teku. Predpriprave so se že izvršile pri carinski in trgovski konfe
renci. L. 1897. so se določile trgovske zveze z Japonsko po po
sebnem sklepu, ki je stopil 1. 1899. v veljavo. L. 1903. je potekla
doba te veljave, ki je vsebovala znižanje carine za mnogotere
predmete. Japonska je izdelala lansko leto nov carinski tarif, ki bo
stopil v veljavo 1. januarja 1912. in v zvezi s tem je delala na to
da sklene z vsemi državami, ki pridejo v poštev, nove trgovske
pogodbe. Pogodba z našo državo je bila odpovedana 11. avgusta
t. 1. in naravno je, da je velikega pomena obnovitev te pogodbe
še predno stopi v veljavo nòvi japonski carinski tarif. Naša trgo
vinska zveza z Japonsko je karakterizirana s tem, da uvoz iz
Japonske nadkriljuje naš eksport tja. Uvoz iz Japonske v našo
državo je imel 1. 1907. vrednost 7’5 mili|onov kron, naš izvoz pa
3 mil. kron. Najvažnejši naši izvozni predmeti na Japonsko so
sladkor, cigaretni papir in železnina. Uvaža pa se k nam svila,
porcelan, pletenine. — Poleg pogodbe z Japonsko je za nas naj
bolj aktualna ona z Bolgarijo, ker poteče sedanje za nas ugodno
razmerje že koncem decembra t. 1. Izvršili se bodo pripravljalni
posveti v Sofiji in upamo, da bodo prišli do zadovoljnega zaključka.
(L. 1905. so se posvetovanja prekinila.)
*

Vstaja na Kitajskem in mednarodna trgovina. Vstaja na
Kitajskem bo imela najbrž za mednarodno trgovino jako neugodne
posledice in to tembolj, ker se je začelo gibanje v najvažnejšem
trgovskem delu države. Wuchang, ki je tudi v rokah vstašev, je

važna luka za trgovino s čajem ; enako se je zgodilo z važno luko
Changsha. Sploh se vidi, da je vstaja v najrodovitnejšein in gospo
darsko najvažnejšem delu države. Velikanski izvoz vseh kulturnih
držav na Kitajsko bo imel lahko vsled vstaškega gibanja nepregledne
posledice ; kar je tembolj neprijetno, ko se je ravno še le v zadnjih
letih izboljšal ta trg. Naša monarhija trguje s Kitajsko črez Trst
ali pa Hamburg s sladkorjem, papirjem, steklom, železnino (emajlne
posode), milom, pohištvom, srebrom, volnenim blagom itd. Posebno
Jablonca na Češkem je interesirana na sedanjem položaju, saj
odtam se izvaža največ steklenine; pa tudi mnogovrstna podjetja
imajo občutno škodo. K vsemu temu pride še dejstvo, da se je
ustavil kineški izvoz, od katerega je vendar uvoz iz drugih držav
v veliki meri odvisen. Ureditev vsled vstaje nastalega neugodnega
položaja bo trajala dolgo časa; ravnotako se je morala odložiti na
nedoločen čas nameravana reforma veljave.
*
Predavanje o trgovskih razmerah Južne Amerike. Rav
natelj L. Perutz, ki je že lani predaval v Ljubljani o gospo
darskem položaju Argentinije, je imel vsled posredovanja kranjske
trgovske in obrtniške zbornice dne 7. t. m. v Mestnem domu jako
zanimivo predavanje o gospodarskih in trgovskih razmerah v južno
ameriških državah Braziliji, Urugvaju in Chile. Predavanje je uvedel
predsednik kranjske trgovske zbornice g. Ivan Knez s pozdravom
na poslušalce in predavatelja in po končanem predavanju je pred
lagal „Merkurjev“ 1. podpredsednik g. A. Li lieg naslednjo reso
lucijo : „Vlado je pozvati, da v olajšanje in razširjenje za našo
trgovinsko bilanco tako umestnega in potrebnega eksporta v Južno
Ameriko v najkrajšem času ukrene vse odredbe, ki so za to pri
kladne, zlasti: 1. sklene ugodne trgovinske pogodbe ter dovoli
južnoameriškim državam primerne protikoncesije, zlasti glede uvoza
argentinskega mesa ; 2. dovede plovstveno službo v Južno Ameriko
do definitivne uredbe; 3. podpira etabliranje avstrijskih finančnih
zavodov v Južni Ameriki ; 4. priredi družabno potovanje avstrijskih
interesentov iz industrijalnih, finančnih, trgovskih in drugih krogov
v Južno Ameriko; 5. storilno sposobnost avstrijske industrije na
svetovnem trgu s primerno gospodarsko politiko ustvari in vzdrži;
6. ustvari organizacijo, ki bi našim eksportnim interesentom omo
gočila nove in dobre kupčijske zveze ter točno poročanje o tamošnjih
dobavah in sploh večjih kupčijah ter bi obenem tudi južno-ameriški
tujski promet v Avstriji pospeševala s prikladno propagando.“ Ta
resolucija se je soglasno sprejela. Žal nam je le, da lepega preda
vanja radi pomanjkanja prostora ne moremo priobčiti. Opozarjamo
pa interesente na naše dnevnike, zlasti na „Slov. Narod“ z dne
9. t. m., v katerem je to predavanje skoro docela objavljeno. Pri
pominjamo tudi, da je g. Perutz dajal pred in po predavanju
interesentom vsa zaželjena pojasnila.

Statistika.
Avstro-ogrski promet z Japonsko. Izvoz iz naše države
na Japonsko L 1910. je znašal 2,782.032 jenov proti 2,874.313 jenov
1. 1909.; iz Japonske pa se je v našo državo uvozilo lansko leto
blaga za 1,159.587 jenov proti 1,085.956 jenov leta 1909.
*
Poročilo državne železniške uprave za 1. 1910. je za
napredek prometa zelo zanimivo in mu posnamemo sledeče:
Državnih železnic je bilo 19.145 km. V njih naloženi kapital je
znašal 5.578,984.437 K (+ 1.396,016.496 K več kot 1. 1909.). Pro
metnih sredstev pa je bilo na razpolago: 5764 parnih strojev
(+26’35“/o). 11-069 voz za prevažanje oseb (-|- 2P69 ’/„), 115.104
tovorni vozovi (-j- 20'31 °/„), 3939 poštnih in službenih vozov
(+ 20 31 °/0), 2016 plugov za sneg, 45 vozov za vodo in 39 mo
tornih vozov.
14
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Uredilo se je tudi vprašanje glede vajenskih tečajev v to
liko, da se v kratkem začne poučevati slovenska korespondenca.
Radi prispevkov se še dogovori. Imformirati se bo treba radi
učitelja.
Ker bo društvo imelo obilo dela, bo treba za to nastaviti
uradnika s pavšalno plačo 100 K letno. Društveni odbor je ime
noval g. Kramarja tajnikom, ker dosedajni tajnik odpotuje.

*

4. seja 3. novembra 1911. Na prošnjo trgovskih pomočnikov
in uradnikov, da bi se priredila plesna šola, se sklene podeliti
podporo 50 K le pod pogojem, da so prosilci vsi člani trgovskega
društva, ker so se do sedaj splošno take prireditve slabo obnesle.
Glede učnih tečajev se je soglasno sklenilo, odobriti te
tečaje, ako plača vsak trgovski pomočnik in učenec, ki se jih
udeležuje, za letošnjo dobo 5 K. Pričeli se bodo ti tečaji 11. no
vembra 1911.
*
5. seja 29. novembra 1911 v knjižnici „Narodnega doma“.
Navzoči: gg. Ravnikar, Priča, dr. Božič, Stermecki, Lukas,
Leskovšek in Sorman n.
Gosp. predsednik Ravnikar otvori sejo ter predloži navzočim
volilne listine za trgovsko in obrtno zbornico v Gradcu. Glede te
volitve predlaga dr. Božič, naj bi se je udeležilo, ako bi mogoče
bilo v tem kratkem času t. j. do 6. decembra z dobro agitacijo kaj
doseči. Ker pa to nikakor ni mogoče, se sklene ne poseči v volitev.
Nadalje se sklene pritožiti se pri trgovski in obrtni zbornici v
Gradcu, da nam v prihodnje pravočasno volilne listine dostavi.
Namesto g. Kramarja je prevzel mesto tajnika g. Sormann.
Gosp. Antonu Šmideku, trg. sotrudniku iz Kranjskega, ki se
nahaja bolan v celjski Gisela-bolnici, se je na njegovo prošnjo do
volilo podpore 10 K.
Nadalje je odbor sklepal glede izplačila nagrade g. Gradiš
niku, ki vodi učni tečaj.
*
Občni zbor gremija trgovcev za mesto Celje se je vršil
v sredo dne 6. decembra v posvetovalnici nemške hranilnice v
Celju. Tega občnega zbora so se prvič udeležili tudi slovenski
trgovci. Ob prihodu slovenskih trgovcev ni bilo niti enega nem
škega trgovca navzočega, ter jih je nemška klika v zadnjem trenotku zbobnala skupaj. Predlog slovenskih trgovcev, da se jim da
zastopstvo v gremiju, se je odklonil, na kar so Slovenci korpora
tivno zapustili občni zbor.
Zagrizenost nemških trgovcev kakor Zangger, Koss, Stiger,
ki živijo največ od slovenskih strank, se je tukaj zopet očitno do
kazala in so se v zagrizenosti prekosavali. To naj nam služi v
vednost glede teh gospodov, ki nas hodijo obiskovat in se delajo
za Slovence, kajti v tem slučaju je res opravek z volkom v ovčji
koži. Natančneje poročilo še sledi.

Slovensko trgovsko in obrtno društvo
v Mariboru.
Interpelacija poslancev dr. Karola Vers tov šeka in drugov
do njegove prevzvišenosti gosp. pravosodnega ministra.
„Slovensko trgovsko in obrtno društvo" v Mariboru je dalo
v Cirilovi tiskarni v Mariboru natisniti letak s tole vsebino :

Slovenci so samo zavoljo tega zaostali za svojimi sosedi,
ker premalo cenijo in podpirajo svoje trgovce in obrtnike. Narod
z bujno trgovino in obrtjo ima bodočnost. Tako pravi zgodovina.
Trgovec in obrtnik sta najboljša stebra gmotnega in duševnega
napredka narodovega. A ona morata živeti. Kdor podpira narodnega
trgovca in obrtnika, podpira svoj narod in sebe.
Le slovenski trgovec in obrtnik ljubi svojega slovenskega
rojaka, le njemu smete zaupati.

Slovenci !
Kupujte in naročajte pri slovenskih trgovcih
in obrtnikih. Govorite v trgovinah samo slovenski,
dopisujte z vsakim trgovcem in obrtnikom samo slo
venski. Tudi na ta način se podpira slovenski trgovec in obrtnik.
Slovensko trgovsko in obrtno društvo v Mariboru priporoča
slavnemu občinstvu svoje člane, trgovce in obrtnike. Njih imenik
je priložen. Hranite ga, čitajte ga ! To je Vaša dolžnost.

Trgovci in obrtniki!
Oklenite se svojega slovenskega trgovskega in obrtnega
društva v Mariboru. Kdor ni njegov član, ne more veljati za slo
venskega trgovca ali obrtnika.
ODBOR.
Ta letak je zaplenilo dne 27. kimovca 1911 državno pravdništvo v Mariboru zavoljo dozdevnega pregreška po § 302. k. z.
Ker v letaku ni najti drugega kakor nedolžno reklamo, ka
tero je hotelo društvo razviti na korist svojih članov, ker je društvo
po svojih pravilih upravičeno pospeševati gmotne koristi svojih
članov in ker v letaku ni najti sledu o kakem šuntanju, vprašajo
podpisani poslanci njegovo prevzvišenost gospoda pravosodnega
ministra :
1. Kako more njegova prevzvišenost opravičiti to za
plembo ;
2. kaj namerava ukreniti njegova prevzvišenost, da
v bodoče izostanejo taka šikaniranja tiska, ki škodujejo po
slovanju in pridobivanju prebivalstva.
Dunaj, dne 11. vinotoka 1911.

*

Slovenski trgovci in obrtniki,
ki so člani slov. trgovskega in obrtnega društva v Mariboru

a) Maribor.

Trgovine z manufakturnim in modnim blagom:
M. E. Sepec, Grajski trg št. 2.
J. N. Šoštarič, Glavni trg št. 19.
Feliks Rop, Edmund Schmied-ova ulica (preje poštna ulica).
Josip Ulaga, Tegethofova cesta št. 21.
Trgovinesšpecerijskimblago m, zlatnino, papirj e m itd.:
M. Berdajs, Zofijin trg (v gradu),
i
Alojz Šumenjak, Tegethofova cesta 27,
trgovine s špecerijskim
A. Vertnik, Koroška cesta 9,
I
blagom.

Vilko Weixl, trgovina s papirjem, Gosposka ulica 33.
Franjo Bureš, urar, očalar in zlatninar, Tegethofova cesta 39.
A. Pleteršek, trgovina s pohištvom, Koroška cesta št. 10.
Eman Ilich, slaščičarna, Gornja Gosposka ulica 39.
J. Kleinšek, trgovina s steklom, Koroška ulica št. 17.

Obrtniki:

Svoji k svojim!
To geslo pozabijo prav radi naši narodnjaki. To čuti najbolje
slovenski trgovec in obrtnik.

Jakob Vezjak, krojač, Grajski trg (v gradu).
Ignacij Božič,
„
Tegethofova cesta št. 16.
J. Macuh,
„
Stolna ulica št. 3.
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Anton Horvat, slikar in pleskar Kasino-ulica 4.
J. Divjak,
„
„
„
Župnijska ulica 5.
Anton Trošt, čevljar, Stolna ulica.
J. Divjak,
„
Flösser ulica.
Karol Tratnik, pasar in pozlatar, Župnijska ulica 3.
Jože Volčič, mizar, Elizabetna ulica.
Juro Gredlič, brivec, Tegethofova cesta,
Jakob Stipper, voznik, Motherjeva ulica.

Zavarovalnica:
Prva Češka na življenje (zastopstvo J. Tomažič), Maribor, Rožna
ulica 27.
b) Izven Maribora.

Tovarna za glinske izdelke in opekarna Račje pri Mariboru.
A. Pogačnik, tovarna za razne sekire itd., Ruše pri Mariboru.
Andrej Oset, posestnik, prodaja Tolstovrške slatine, p. Guštanj,
Koroško.
Aleksander Golob, trgovina z različnim blagom, Sv. Marjeta na
Dravskem polju.
Mihael Sernec, trgovina Z različnim blagom, Ruše.
Sv. Lenart v Slov.
Zemljič Anton,
»
»
»
goricah.
Muta.
Anton Priveršek, „
Fram pri Mariboru.
Ivan Kodrič,
„
Sv.
Peter pri Ma
Josip Lorber,
„
»
riboru.
Vuzenica.
Emerih Mravljak, „
Sv. Ilj. v Slov.
Hinko Pack,
goricah.
Sv. Rupert v Slov.
Franjo Lorber,
„
v
»
goricah.
Kotle,
p. Guštanj,
Franc Štibler,
„
„
n
Koroško.
Vekoslav Lorenčič, krojač, Ruše.

c) Radgona in okolica.

Franc Korošec, trgovina z različnim blagom, Gornja Radgona.
Anton Korošec,
„
„
»
,,
»
„
Franc Strajnšek,
„
„
„
,,
»
»
Josip Farkaš,
„
„
„
„ ’
„
»
Ivan Kovačič, trgovina s steklom, Radgona.
Leopold Karbaš, krčmar, Gornja Ragona.
Ivan Lančič, obrtnik,
„
„
Franc Kovačič, čevljar v Črešnjevcu pri Radgoni.
Marko Verzola, lončar, Hrastje-Mota.
Anton Jašovec, klepar, Radmošči pri Radgoni.

Društvene vesti.
f Umrl je 27. pret. mes. član našega društva gosp. Rudolf
Bonač, trgovec v Ljubljani. Umrlemu bodi zemljica lahka in ohranjen
trajen spomin.
*
Prispevek. Kolinska tovarna v Kolinu je nakazala našemu
društvu znesek 600 K, kot prispevek za drugo polovico leta 1911
Hvala !
*
Ugodna prilika. V nekem večjem mestu, kjer so dani vsi
predpogoji za dobro uspevanje trgovine se išče trgovec Slovenec,
ki bi imel nekaj premoženja. Interesenti naj se blagovolijo za po
drobne informacije obrniti na naše društvo.

Trgovski koledar za 1.1912 zelo ugaja, kar spričuje dejstvo,
da smo ga že do sedaj veliko število razprodali. Dotičniki, ki ga
še nimajo prosimo, da si ga kmalu nabavijo. Cena 1 K, po pošti
20 h več.
*
Gg. člane, ki so s članarino še na dolgu, prosimo, da nam
jočimprej vpošljejo, ker s tem prihranijo društvu mnogo nepotrebnega
dela in stroškov.
*

Plesni venček. Plesni odsek našega društva priredi 1. februarja
prih. leta v veliki dvorani „Narodnega doma“ plesni venček, na
katerega gg. člane že sedaj opozarjamo.

*
Čeke so poslali: Frančiška Herman, Gradec; Henrik
Kenda, Ljubljana ; Potrošno obrtno in gospodarsko društvo, Buzet;
Josip Tušak, Sv. Anton v Slov. goricah. Hvala!

*
Velik je pomen slovenskega trgovstva v našem narodnem
življenju. Slovensko trgovstvo lahko zelo veliko stori za razširjenje
naših domačih izdelkov že s tem, da jih priporoča odjemalcem.
Tako n. pr. naše trgovstvo lahko prav vspešno na ta način deluje
za Kolinsko kavno primes, ki je priznano najboljši kavni pridatek.
Kolinska tovarna v Ljubljani je akcijsko podjetje združenega
našega trgovstva in zato v podvojeni meri zasluži in pričakuje
podpore slovenskih trgovskih krogov.

*
Izkaz društvene posredovalnice. Sprejme se; 1 poslo
vodja, 1 potnik, 1 skladiščnik, 6 pomočnikov mešane stroke, 1 po
močnik železninske stroke, 1 pomočnik špecerijske stroke, 2 po
močnika modne in galanterijske stroke, 1 knjigovodkinja, 4 prodajalke,
10 učencev in 1 učenka. Služ be i š č e : 3 knjigovodji, 3 korešpondenti,
4 kotoristi, 6 poslovodij, 4 potniki, 8 skladiščnikov, 23 pomočnikov
mešane stroke, 7 pomočnikov železninske stroke, 10 pomočnikov
manufakturne stroke, 13 pomočnikov špecerijske stroke, 4 pomočniki
modne in galanterijske stroke, 17 kontoristinj, 20 blagajničark,
16 prodajalk, 5 učencev in 3 učenke. — Posredovalnica posluje za
delodajalce in člane društva brezplačno, za druge pa proti majhni
odškodnini.

Trgovsko bolniško in podporno društvo
v Ljubljani.
L
II.
III.
IV.

Seja dne 24. novembra 1911:
V društvo sta se sprejela 2 redna člana.
Obolenje je naznanilo 32 članov.
Bolniški stroški so se izplačali 17 članom v znesku K 1047'34.
Za običajno sv. mašo se je plačalo........................ „ 24'—
„ olepšavo društvene grobnice se je plačalo 1. nov. ,, 26’08.
Dopisov se je rešilo 52.

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.

