VESTNIK
URADA ZA" CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS
Letnik I.

Priloga k 34. kosu Uradnega lista LRS z dne 8. maja 1946.

Štey. 8.

VSEBINA:
URAD ZA CENE PRI PREDSEDNIŠTVU VLADE LRS:
10. Odločba o določanju cen vinu in žganim pijačam.
18. Odločba o prodajni ceni lesnega oglja.
11. Odločba o prodajnih cenah žagarskih nevezanih odpadkov.
14. Odločbe za posamezna podjetja.
12. Odločba o prodajnih cenah drv.
URAD ZA CENE
pri predsedništvu vlade LRS
10.
ODLOČBA
urada za cene pri predsedništvu vlade LRS
o določanju cen vinu in žganim pijačam
Na podlagi zvezne uredite o določanju in kontroli cen
z dne 24. X. 1945, Ur. list FLRJ št. 803/84, dalje zvezne odločbe
o določanju cen vinu, vinskemu destilatu in žganju letine 1945
in prejšnjih letin z dne 16: I. 1946, Uradna obvestila zveznega
urada za cene št. 28/3, v zvezi s pooblastilom zveznega urada
za cene št 4119/569 z dne 28. II. 1946 ter na predlog ministrstva za trgovino in preskrbo ter ministrstva za kmetijstvo
in gozdarstvo VLRS, določa urad za cene pri predsedništvu
vlade LRS zaradi cen v prometu z vinom in žganimi pijačami tole:
1. člen
Vsi vinogradi ljudske republike Slovenije spadajo v I.
vinorodno področje po 2. členu zvezne odločbe o določanju cen
vinu, vinskemu destilatu in žganju letine 1945 in prejšnjih
letin.
2. člen
Za sortna vina, pridelana v LR Sloveniji, veljajo cene po
3. členu te odločbe.
Vinorodno področje LR Slovenije se deli po izvoru vina
na dva vinorodna okoliša. V prvega spadajo vinogradi mariborskega okrožja razen vinogradov iz okrajev Murska Sobota,
Dol. Lendava in Konjice. Ti slednji in vsi ostali vinogradi v
Sloveniji spadajo v drugi vinorodni okoliš po tej odločbi.
8. člen
Za sortna vina, pridelana v LR Sloveniji, veljajo naslednje
vinorodni
najvišje nakupne cene:
okoliš
I.
II.
m 1 Mter
din
e) vettlinec, neuburgovec, portugalka, žlahtnina,
rdeča kraljevina zli—13% jakosti v maliganih 32.— 29.—
b) šipon, laški rizling, modra frankinja, zeleni
silvanec, bouvierjeva ranina, bela klevna z
11—13% jakosti v maliganih
.... 35.—< 32.—
e) renski rizling, traminec, dišeči traminec, rulandec, rumeni muškatelec, muSkatelni silvanec, beli burgundec, modri burgundec, šipon (samo v ormoško-ljutomerskih goricah)
z 11—13И % Jakosti
38.— 85.—
Za sortna vina izredne kakovosti, ki vsebujejo 12—15%
alkohola, določa urad za cene pri predsedništvu vlade LRS na
predlog posebne strokovne komisije, sestavljene po odredbi
ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo VLRS, posebne najvišje
nakupne cene.
Cene veljajo za vina po drugem pretoku franko klet pridelovalca. Te cene so najvišje in veljajo le, če niso kot krajevno primerne ustaljene nižje cene. Krajevno primernost nakupnih cen potrdi na računu dobavitelja pristojni krajevni LO.

4. člen
Pravilnost nakupnih cen vina, uvoženega iz drugih ljudskih republik, je presojati po predpisih tistih ljudskih republik
oziroma, če takih posebnih predpisov ni, po 2. in 4. členu
zvezne odločbe « določanju cen vinu, vinskemu destilatu in
žganju letine 1945 in prejšnjih letin.
8. člen
Vinarske zadruge in drugi za odkup domačih vin pooblaščeni trgovci z vinom na debelo, ki vino pri pridelovalcih nakupujejo in ga prodajajo naprej, ne da bi ga predelovali ia
negovali, smejo priračunati k nakupni ceni, povečani i dodatkom državne trošarine, železniških in kamionskih prevoznih
stroškov in s tem prevozom zvezanih manipulativnih stroškov,
etroškov za pošiljatev in povračilo praznih sodov ter davka na
poslovni promet, največ 8% kosmatega zaslužka.
Ako pa vino dalje negujejo, smejo zaračunati za donegovanje vina še nadaljnjih 7%, k nabavni ceni torej skupaj največ 15%.
Ako se vino proda naprej pred koncem negovanja, se teh'
7% za donegovanje vina določenih odstotkov porazdeli sorazmerno doseženi stopnji nege med prodajalca in kupca.
Pri stroških prevoza in nakladanja pa ni dovoljeno posebej zaračunati stroške prevoza od vinogradnika do železniške
postaje ali kamionske ceste in stroške nakladanja v vagon ali
na kamion, kakor tudi ne stroškov razkladanja in prevoza od
železniške postaje do skladišča zadruge oziroma trgovca z vinom
na debelo, ker je te stroške poravnati iz kosmatega zaslužka.
6. člen
Za prodajo vina v izvirnih zaprtih steklenicah je priračunati k nakupni ceni še dodatek za polnitev v steklenice in
opremo. Ta dodatek ne sme presegati zneska din 4 za 1 steklenico.
7. člen
Vele prodajalci žganih pijač smejo priračunati S nakupni
ceni, plačani proizvajalcu in povečani z državno trošarino, davkom na poslovni promet, prevoznimi stroški z železnico, kamioni ali ladjo in s temi prevozi zvezanimi manipulativnimi
Stroški za pošiljke in vrnitev praznih sodov, največ 15% kosmatega zaslužka.
V tem kosmatem zaslužku je obseženo povračilo za vse
ostale stroške, kakor eo stroški za dovoz od proizvajalca do
nakladalne železniške postaje ali kamionske ceste ali pristanišča, za nakladanje v vagon, kamion ali ladjo, za razkladanje,
za spremljavo itd.
Za prodajo žganja v izvirnih" zaprtih steklenicah Je v nabavno ceno priračunati še poseben dodatek za polnitev v steklenice in opremo, ki ne sme presegati ипеека din 3.S0 za
1 steklenico.
8. člen
Prodajalci alkoholnih" pijač na Зтофпо ffrgovri s Kolonialnim ali delikatesnim blagom) smejo priračunati k nakupni ceni
največ 15% kosmatega zaslužka, iz katerega poravnajo vse
stroške, zlasti stroške za prevoz v prodajalno trgovca na drobno,
davek na poslovni promet in ostalo režijo.
Ako se zadruge in prodajalci na debelo pečajo s trgovino
alkoholnih pijač tudi na drobno, smeio priračunati k svoji ceni
v prodaji na debelo še nadaljnjih 5% kosmatega, zaslužka za
prodajo na drobn^
•' ,
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9. člen
Ako v istem poslu sodeluje več trgovcev na debelo ali več
trgovcev na drobno, si morajo kosmati zaslužek med geboj sorazmerno deliti.
10. člen
Pri točenju in prodaji vina na drobno smejo gostinski
obrati priračunati k nabavni ceni, plačani proizvajalcu oziroma
prodajalcu na debelo dejanske stroške prevoza, nakladanja in
razkladanja, krajevno trošarino, splošni davek na poslovni promet ter po kategorizaciji gostinskih obratov kosmati zaslužek
na liter:
posebna kategorija ,««($■«.« din 10.—
1. kategorija
9.—
II*
»
M 7.—'
III.
„
. „ 5.IV.
ir«4efa|K* „ 4.—
Pri prodaji žganih pijač se pa računa v gostinskih obratih
kosmati zaslužek v odstotkih nabavne cene in znaša:
posebna kategorija
40%
I. kategorija
i < » , 35%
II.
„
. . (
, , . 30%
III.
„
» , 25%
IV.
„
20%
Ta kosmati zaslužek vsebuje povračilo vseh stroškov in
vse režije z davkom na poslovni promet. Le krajevna trošarina,
ki ne sipada v osnovo za obračun kosmatega zaslužka, ee sme
priračunati h končni prodajni ceni.
Kategorizacija gostinskih obratov se bo izvedla s posebno
odločbo pristojnih državnih oblastev.
Dokler ta odločba ne izide, spadajo v posebno kategorijo
že doslej določeni veliki gostinski obrati okrožnih mest, letovišč in planinskih postojank, v I. kategorijo večje in bolje urejene kavarne in restavracije, v II. kategorijo ostale kavarne in
restavracije, večji bifeji ter penzioni in dosedanje gostilne
I. reda, v III. kategorijo gostinski obrati dosedanjega II. in
III. reda, v IV. kategorijo pa krčme, točilnice, preprosti bifeji
in vsi ostali gostinski obrati.
11. člen
Pri vsaki prodaji alkoholnih pijač prodajalcem na debelo
ali na drobno mora dobavitelj izdati račun, v katerem morajo
biti natančno navedene: količina, vrsta oz. sorta, izvor, kakovost, jakost v maliganih ali stopnjah alkohola in cena alkoholne pijače.
Kupec si mora priskrbeti na računu dobavitelja potrdilo
o krajevni primernosti cen, predpisano v 3. členu te odločbe.
12. člen
Prodajalci vina in žganih pijač na debelo ali na drobno
morajo imeti v svoji prodajalni oziroma lokalu na vidnem
mestu cenik z označbo vrste oziroma sorte, izvora in kakovosti
vina ali žgane pijače.
13. člen
Cene vina in žganih pijač v prodaji na debelo določajo
po 5., G. in 7. členu te odločbe okrožni ljudski odbori. Če pa so
vino in žgane pijače namenjene prodaji po vsej LR Sloveniji
ali zunaj nje, ali če gre pri žganih pijačah pri cenah na debelo
hkrati za proizvodne cene, določi cene Urad za cene pri predsedništvu VLRS.
Cene v trgovini na drobno in v gostinskih obratih določajo po 8. in 10. členu te odločbe okrajni ljudski odbori. Ti pa
smejo pooblastiti za določitev teh cen prosilcem v mestih, trgih
in večjih krajih pristojne krajevno ljudske odbore, če to ustreza
krajevnim razmeram.
14. člen
Kolikor ta odločba ne vsebuje drugačnih določb, veljajo
predpisi zvezne odločbe o določanju cene vinu, vinskemu desti'.atu in žganju letine 1945 in prejšnjih letin.
Ta odločba velja od dneva objave v »Vestaiku urada za
cene pri predsedništvu VLRS«.
Ljubl jana dne 3. maja 194G.
St. 1827/22.
V. d. direktorja
urada za cene:
Kobler France s. r.

11.
ODLOČBA
o prodajnih cenah žagarskih nevezanih odpadkov
Na vlogo tvrdke >Kurivopromet« v Ljubljani določa urad
za cene pri predsedništvu vlade LRS po navodilu za določanje
cen v trgovini na debelo in na drobno (»Uradna obvestila
zveznega urada za cene« št. 10 z dne 8. III. 1946) cene za
žagarske nevezane odpadke v prodaji na debelo in na drobna
takole:
meš. list d rev. iglast, drev,
za tono franko vagon naklad, postaja din 452.50
380.70
za tono franko vagon postaja Ljubljana „ 535.30
463.90
za tono franko skladišče trgovca v
Ljubljani ,»•••»•.„ 711.—
625.50
V cenah so vračunane vse javne dajatve.
Pri dobavah državnim in javnim ustanovam se pogodbena,
pobotnična in federalna taksa ter kolkovina zaračunajo posebej.
Odobreni cenik mora biti izvešen v poslovnem prostoru
na vidnem mestu.
Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže.
Odobrene cene veljajo dokler se ne znižajo posamezni
stroški, na podlagi katerih so cene odobrene.
Ljubljana dne 23. aprila 1946.
Št. 1303/2.
Pomočnik direktorja
urada za cene:
Dr. Viktor Maček s. r.

12.
ODLOČBA
o. prodajnih cenah drv
Na vlogo tvrdke »Kurivopromet« v Ljubljani določa urad
za cene pri "predsedništvu vlade LRS po navodilu za določanje
cen v trgovini na debelo in na drobno (»Uradna obvestila zveznega urada za cene« št. 10 z dne 8. marca 1940) cene trdih drv
v prodaji na debelo in na drobno takole:
franko vagon nakladalna postaja . • • din Зоб.ОО
franko vagon postaja Ljubljana .... „ 403.70
franko skladišče trgovca, Ljubljana, za
cela drva
480.—
T. Cena velja za prm normalno naloženih drv v polenih,
ki se merijo z uzančno mero za drva, 1 m široko in 1 m visoko,
v katero se zložijo drva brez križa in večjih vmesnih prostorov.
II. Pri naročilih pod enim prostorninskim metrom se kupnina obračunava na kg, pri čemer velja, da telita 1 prm 500 kg.
III. Če želi stranka žagana drva, plača še za žaganje
din 40.—. Pri prodaji
žaganih drv na mero je uporabljati za
mero zaboj 1 m3 z metrskimi stranicami.
TV. Pri napolnitvi merskega zaboja z drvmi, razžaganimi
iz 1 prm polen, mora mera izkazovati v sredini 20 cm visoko
vzboklino (naložitev kupona).
V. V cenah so vračunane vse javne dajatve.
Pri dobavi državnim i« javnim ustanovam se pogodbena,
pobotnična in federalna taksa ter kolkovina zaračunajo posebej.
Odobreni cenik mora biti izvešen v poslovnem prostoru
na vidnem mestu.
Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže.
Odobrene cene veljajo, dokler se ne znižajo posamezni
stroški, na podlagi katerih so cene odobrene.
Ljubljana dne 25. aprila 1940.
Št. 1415/3.
Pomočnik direktorja
urada za cene:
Dr. Maček Viktor s. r.
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ODLOČBA
o prodajni ceni lesnega oglja
Na vlogo tvrdke »Kurivopromet« v Ljubljani določa urad
za cene pri predsedništvu vlade LRS po navodilu za določanje
cen v ■trgovini na debelo in na drobno (>Uradna obvestila zveznega urada za cene« št. 10 z dne 8. marca 1946) ceno za lesno
oglje v kosih v prodaji na debelo takole:
za 1 kg franko vagon nakladalna postaja din 3.46
V ceni so vračunane javne dajatve.
Pri dobavah državnim in javnim ustanovam se pogodbena,
pobotnična in federalna taksa ter kolik ovina zaračunajo posebej.
Odobreni cenik mora biti izvešen v poslovnem prostoru
na vidnem mestu.
Prekoračenje cen je kaznivo po zakonu o zatiranju nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže.
Odobrena cena velja, dokler se ne znižajo posamezni stroški, na podlagi katerih je cena odobrena.
Ljubljana dne 23. aprila 1946.
Št. 1835/1.
Pomočnik direktorja
urada za cene:
Dr, Maček Viktor s. r.

Tvrdki Šuc Nada, stroj, pletilstvo v Šmartnem pri Litiji:
komad
din
moška maja iz bombaža št. 2
106.34
moška maja iz bombaža št. 1
101.—
ženska maja iz bombaža 1/1
65.18
ženska maja iz bombaža 2/2, teža 3.20/duc. ...
69.50
ženska maja iz bombaža 2/2, teža 2.70/duc. . . .
64.17
ženske kombineže iz bombaža
59.83
ženske hlače iz bombaža
44.50
Te cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev.
Št. 1012/2 z dne 23. aprila 1946.
Tvrdki >Zora«, tov. konfekcije v Mariboru:

14.
ODLOČBE
za posamezna podjetja
Urad za cene pri predsedništvu vlade LRS je določil proizvodne cene izdelkom naslednjih podjetij:
Tvrdki >E t ac, tovarna copat, gamaš itd. v Ljubljani:
eandaleti iz imitacije laka, art. 12, močno limano platno, polne
lesene pete, notranjik in prvi podplat iz močne lepenke,
podplat iz tankega gumija, odprte apredaj in zadaj din 196.—
Ta cena velja franko tovarna brez javnih dajatev.
Št. 457/3 z dne 19. aprila 1946.
Tvrdki M. A n ž u r, pletilstvo v Ljubljan

komad
din
moške spodnje letne kratke hlače, vol. T. .
68.53
moške spodnje letne kratke hlače, vel. II. ,
70.18
letne ženske hlače, vel. I
53.46
letne ženske hlače, vel. II. . . . . •
5632
dekliške letne hlače, vel. 8
48.25
dekliške hlačke št. 6 teže 83 g . . . .
45.25
dekliške hlačke št. 4 teže 64 g . .
42.25
ženska jopica, vel. II
165.88
Te cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev.
Št. 694/2 z dne 19. aprila 1946.
Tvrdki Alojzij Štefe, čevljarna v Tržiču:

komad
din
otroška kapa iz vigogne, vel. 2 ....
32.96
otroški pulover iz vigogne, vel. 6 . . .
106.43
otroški pulover iz vigogne, veL 8 . . ,
111.37
otroški pulover iz vigogne, veL 10 . , ,
118.—
otroški pulover iz vigogne, vel. 12 . , ,
124.71
otroški pulover iz vigogne, veL 14 .
129.65
Te cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev
Št. 999/4 z dne 20. aprila 1946.

par
din

moški smučarski čevlji iz goveje iuhte, mazani, ves
čevelj podložen z usnjem, dvojni podplati, okovi
. št. 40—46
840.—
isti, podplat in peto okovani s planinčarji .... 897.—
Te ceni veljata franko izdelovalnica vključno skupni davek
na poslovni promet, ki je vračunan v ceni usnja.
Št. 1548/2 z dne 19. aprila 1946.
Tvrdki Marica K o run, stroj, pletilstvo v Sv. Petru —
Zidani most:
koinad
din
Ženski jopič, vel. 1, iz vigogne .
1S9.97
moški pulover, vel. 1, iz vigogne, 0,53 kg
171.63
moški pulover, vel. 1, iz vigogne, 0,63 kg
184-—
moški jopič iz vigogne, vel. 1
185.76
otroški jopič iz vigogne, vel. 1
88.55
otroški jopič iz vigogne, vel. 2
92.55
otroški jopič iz vigogne, vel. 4
98—

komad
dim

moška športna srajca s kratkimi rokavi, svilena, barvana, iz umetne svile, art. 100, vel. 3 . . . . 115.64
vel. 4 .
120.88
vel. 5 .
126.12
vel. 6 .... 131.36
art. 113, moške maje 1/2, odprte, iz bombaža NM 28/1
v
el- 3
50.64
vel. 4 . ,
52.84
vel. 5 . . . . ,
55.04
vel. 6
57.25
art. 113, moške spodnje hlače na pas, iz bombaža
NM 28/1, vel. 3
51.60
vel. 4
«...
53.63
vel. 5
55.66
vel. 6
57.69
Te cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev.
Št. 1541/7 z dne 23. aprila 1946.
Tvrdki Ana T i čar, stroj, pletilstvo v Litiji:

komad
din
177.60

ženska jopica iz meš. vigogne, bombaž, vel 48 . .
moški pulover z rokavi iz meš. vigogne in bombaža
vel. 48
155.20
moški pulover brez rokavov iz meš. vigogne in bombaža, vel. 48
125.60
otroške hlačke s stopali iz meš. vigogne in bombaža
za 1 letne
108.80
za 2 letne
116.—
za 3 letne . ,
124.—
za 4 letne
132.—
za 5 letne
140.—
za 6 letne
148.—
otroška jcupica iz meš. vigogne in bombaža za 1 letne 104.—
za 2 letne 112.—
za 3 letne 120.—
za 4 letne 128.—
za 5 letne 136.—
za 6 letne 144,—
otroška kapica iz meš. vigogne in bombaža za 1- in 2Ietne
28.80
za 3- in 41etne
30.—
za 5- in 61etne
32.—
otroški puloverji z rokavi iz meš. vigogne in bombaža
za 6letne, št. 8
118.40
za Sletne
126.—
za lOletne
134.—
za 121etne
140.
za 141etne
. . , 150.—

komad
din

100 kom.
din
barvane vezalke, 90 cm dolž., okrogle iz stan. volne 208.60
barvane vezalke, 45 cm dolž., iz stan. volne .
123.71
barvane vezalke, 45 cm dolž., iz etan. volne, cevne
in ploščate
110.29
barvane vezalke, 60 cm dolž., cevne ali ploščate iz
stan. volne
138.61
barvane vezalke, 60 cm dolž., okrogle iz sitan, volne 152.05
bar.vane vezalke, 115 cm dolž., okrogle iz stan. prediva 255.12
barvane vezalke, 115 cm dolž., cevne in ploščate iz
stan. prediva
220.84
barvane vezalke za gojzerje, 115 cm dolž,, cevne iz
stan. prediva
405.19
bele vezalke za gojzerje, 115 cm dolžine, cevne iz
stan. volne . , .
329.49
meter
dim
rlps traki za klobuke, barvani iz umetne svile in
stan. prediva
....... „ , s
5.46
beli keper traki, 20 mm št. 4, iz bombaža . . , .
1.74
beli keper trakovi, 15 mm št. 3, iz bombaža ...
1.56
beli keper trakovi, 10 mm št. 2, iz bombaža . . .
1.37
leonski trakovi za oficirske čine, 30 mm, iz stan. prediva in nikelj zlate žice
47.32
leonski trakovi za oficirske čine, 20 mm, iz stan. volne
in nikelj zlata . . .
41.27
leonski trakovi za oficirske čine iz stan. volne in nikelj
zlate žice, 15 mm
27.09
Te cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev.
Št. 1245/3 dne 23. aprila 1946.

otroška jopica z rokavi iz meš vigogne in bombaža
za 1- in 21etne
101.20
za 3- in 41etne
109—
za 5- in 61etne
127—
za 7- in 81etne
135—
za 9- in lOletne
143—
za 11- in 121etne
151.—
za 13- in 141etne
159.—
Te cene veljajo franko izdelovalnica brez javnih dajatev.
St. 1721/1 z dne 23. aprila 1946.

Tvrdki V. O m e r s a, nasi. M. Omersa, tov. lovskih patronov v Kranju:
100 parov
din
lovski tulci »Diana«, kal. 16, 5/45
100.22
lovski tulci »Diana«, kal. 16, 5/45 z okvirom brez
kapelic
74.37
lovski tulci »Šljuka«, kal. 16, 6/45 z okvirom brez
kapslic
76.18
lovski tulci »Diana« in »Šljuka«, kal. 16, 6/45, brez
okvirov in kapslic
66.60
Te cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev.
Št. 1858/1 z dne 23. aprila 1946.

Tvrdki Franc K r e m ž a r, stroj, podjetje v Š<t. Vidu nad
Ljubljano:
din
mlatilnica MR 18
<
12.330—
slamoreznica »Sava« N
11.200—
reporezni stroj »R 46« za ročni ali motorni pogon .
2.430—
gnojnični raapršilnik »Pat« 8
809—
Te cene veljajo franko tovarna brez javnih dajatev.
Št. 864/3 z dne 24. aprila 1946.

Tvrdki M. Vrhunc, pletilstvo, na Bledu:

komad
din
ženska kopalna obleka, art. 410, vel. II. iz čiste volne 277—
ženski jopič z žepi, ari. 409, iz čiste cefir volne . . 303.71
Te ceni veljata franko izdelovalnica brez javnih dajatev.
Št. 523/4 z dne 25. aprila 1946.

Tvrdki »Iskra«, tovarna za elektrotehniko in fino mehaniko v Kranju;
komad
din
rodni vrtalni stroj tipa PV 3
516.65
Ta cena velja franko tovarna brez javnih dajatev.
Št. 1904/1 z dne 24. aprila 1946.

Tvrdki Remec & Co., Duplica pri Kamniku:
stol št. 529 iz bukovine, temno poliran . . . komad
Cena velja franko tovarna brez javnih dajatev.
Št. 202/5 z dne 26. aprila 1946.

Tvrdki H rova t & Co., v Ljubljani:

Tvrdki Ludvik C i 1 e n Š e k, tovarna v Studencih pri
Mariboru:
100 kom.
din
barvane vezalke, 90 cm dolž., cevne in ploščate iz
etan. volne . ■ • • > t • i • » t 181.73

vrtavna krema
, » •
kg
Cena velja franko tovarna brez javnih dajatev.
Št. 1902/1 z dne 27. aprila 19-16.

♦

Založba: Uprava Uradnega lista L US; urednik: Pohax Robert; tiska tiskarna »Merkur« d. d, — vsi » Uubljanl

din
212-

din
33.51

