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KONSUMNO IN GOSPODARSKO DRUŠTVO V SV. KRIŽU
Unione Cooperativa di Consumo a Santa Croce

1898-1934

V Križu pri Trstu je med leti 1878-1928 delovalo čez 20 kulturnih in gospodarskih organizacij.
Konsumno  in  gospodarsko  društvo  je  bilo  ustanovljeno  leta  1898  in  je  delovalo  do  prisilne
razpustitve leta 1930, likvidacijski postopek se je končal 20. novembra 1934. Društvo je upravljalo
lastno stavbo z dvoriščem in dozidano plesno dvorano. 

Fasc. 1

1) Seznam družbenikov
– seznam družbenikov 1898, stroškovnik, nakup in prodaja vina, zapisniki občnih zborov do

1903

2) Dopisi
– Erlaubniss-Schein: dovoljenje za odprtje gostilne, 5. december 1898
– uradni dopisi: dolg, hipoteka, 9. oktober 1916; plačilo globe, 31. julij 1918; občinski davek, 

21. februar 1921; tržaška prefektura, terjatvi za l. 1922 in 1923; kuverta z glavo društva

3) Posojila in davki
– vojno posojilo (4 izv. po 1000K), potrdilo o vplačilu 200K kot delež Consorzio di mutui e 

prestiti
– davčni nalogi za leta 1916, 1917, 1918, 1919, 1920

4) Proračuni
– proračuni za l. 1919, 1921, 1922, 1923, 1924

5) Deleži
– konto deležev do l. 1923, 2 zv.

6) Zapisniki
– zapisniki sej odbora (1910-1922), 1 zv.

7) Zapisniki
– zapisnik občnega zbora iz leta 1916
– zapisniki rednih in izrednih občnih zborov (1918-1921), na zadnjih straneh zapisniki sej v 

letu 1927, 1 zv.

8) Zapisniki revizorjev
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– zapisniki revizorjev (1922-1927), 1 zv.

9) Blagajna
– blagajniška knjiga (1923-1928), 1 zv.

Fasc. 2

10) Člani
– 74 pristopnic (1898-1921)
– Knjiga članov – Libro soci

11) Razno
– revizijski zapisnik za leto 1926 in 1927
– zaključni račun za leto 1928
– okrožnice, dopisi Federazione fra i consorzi a TS
– davčni listi, kolkovan papir…

12) Dopisi
– kopije dopisov, 1931-1933
– izstopnice, deleži

13) Likvidacija društva
– sodni postopek
– prodaja imovine
– odvetniški stroški
– končni obračun stečaja, 20. november 1934
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