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ti 

_"),J.'-'AW :;;1 YfiOrnUYl'AR; 

1. Sle'ănes«1u 

ŞI ADMINISTRAŢIA: 

Mureşan scutură lanţul cuo&lul VOM rugiDib\, 

Rumpe courde de aramă.. cu o mână amortlti, 

Chiamă piatra să învie ca. şi mitieul ~ 

Smulge munţilor durerea., brazilor destinul ~ 

Şi bogat in sărăcia-i, ca un astru el apune, 

Em. Ungure.anu, colţ cu 
de Savoya, Timişoara 

Preot deşteptării noa.stre. Sf'Imnelor vremii profeL. 

Mihail Emineaetl -

~ilicarea Art.151 din Codul Peoal'. rlll''''''''III''III''''''''"II''"ţ:;:::III'''''~'~''~I~~''i 
,- = 

pedeapsa este lL.oartea 
aplica Ulunca slln.că pe 

se \l it; ~ Trosneşte cerul şi munţii se n.ă.ruie~ i 
V Î a ta!! I In văi, solomeţii, a.mar se jăloie ; ! 

= = ~ Pe brânci pâ.raiele îşi desfac ghemele, i 
1,24. (Sir) -

Oficial a publicat un 

u,nic: dispoziţiunile 
151, punctu.l 1, Co
se modifică astfel: 

criminala chiar in 
contumaţie (în lipsă): 

I pedeapsa p",.evăzută 
este moartea, se aplică 
silnică pe' viaţă sau se 
aplica muncă silnică . pe 

b) Dacă pedeapsa este, muncă soorea corecţiorwlă, a cărei du-:c Din orice scorbură,' urlă blestemele; = 
silnică pe viaţă, !re aplică mun-I rată nu poate fi redusă sub un ~ a= 
ca sttnw(J, Pte urnI? mt(j,rYi1~i.t! a

D
",· Y l· i MQ.ttlQ. piidurilo.r, părul şi-! p~ptănĂ, ... 

sau se poo e ap tea emmţa aca egea prevede maximum - Şerpi cât balaurii in jur se cleapănă ; 
grea.; ,.. unei petJ,ep.'i6 , se aplică mini- E !i 

c) Dacă pedeapsa este aceea mum ei,sau "se poate aplica pe- § Vâjâie lumile, duhul pă.mântului I 
a muncii silnice, pe timp măr~ deapsa ce urmează Cit tIn grad I Cre.,te cât mutJte1e 'n şuierul vântului; .. 
ginit, se aplică temniţă grea mai jos, fără a se coborî sub li~ - -
sau se poate aplica' închisoare mitele prevfizute in aliniatele. i Pasărea codrilor, maa~ cât~rile. i 
corecţională, a cărei durată nu de mai sus. ~ Umple cu ţipătu-i,_toate cărările.. • I 
poate fi redusă s'ub 3 ani. I == ~ , ii (S.5) Conducătorul Statului lE Se cern argl.nturi În apele Domnului, lE 
Dacă pedea,psa este-' cea a ă temniţei grele, se aplică închi-. GENERAL ANTONESCCU\ ~ Straj -istau î~gerii, la. uşa somnului. i 

Ministrul Justitiei " = FI' C 3E .. , .... ~ ... ~ .................................. ' .. , ........ 4.~1!'J'o__ . > == ; or.eG iura-Ştefănescu 3E 
Cot/stanUn Stoicescu . ~ ii 

oten. teriter.lil ct ,~d ti te ............. • ....... illl1l1l1"lImIHUlltHIUI!mll~lIl1UUIII"UIIIII\HI1Mltllwtlllll,"I"IIHHlIIIUIIII"I+NIItNUIlIIIIMlIHlUIllIIft.lItU: 

Uiti DU: 1"~tCl~J1Dtltdr SiiOi!llilU.l Allredc '§uzzeni 
lctl".Ie Ilallene. " ~' . - - 'd' l < d - - din: .... io -1 d U~(' ~ador). ~ Cores- te DUD1in~ t~~tă. ~ Roma.. au- 2:;. ~I·D' D emlSI~ _ plJ~UlI .... e~, 

agenţiei 1,8tefani" trana- torităţUeitaliene şi militare au pro- SUbSflfllut ni M1Rlslerul.ul de razboi 
cedat astăZi la predarea teritoriilor , : ' 11:1- sub~I ... "" al ""'lo."lu," «"tat Mo'-..... 
ocupate 'de forţele militare in' mâl- ilt ~s;.", JT"'~..:B ~ .... 

cu acordurile semna- oile aatoritătilor croat8. ~ , ' ROMA, 24 (Rador). _ Gene- \Superior în oon;wndame~tul for-I numi~ su~tar la ~Wnisterul 
raiul de armată Aliredo Guzwni ţelor ,anna,t,e dm Alballla 8. fost de RăzOOlt1. ' , 

oea re a fui i eu lin ei' ,. , a părăsi:t funcţiunile sale de s~b- • • • • • ...... • .......... • •••.•.• ~ •• !': . 
Şef al Statului Major general şi 

şi a pânzeide b,um b.ae de suhsecretar desta.t allm~tis- Generalu!' Smul's' a fost numil 
teru1ui de Războiu. 

lIIf.t:rl~tn.,,;,"fu1· ~!~~iiICl';~~ăţ1::o.iţie Mi~~t",:,- n ...... a adresat. os.?...... maresal al armatei britanice 
T 

' antografi recunosca.nd ca ~ene-l ' 
Ministerul Economiei Nar ot p'r'tntr'o decizie a ace- . y , AMSTER'QAM, ,24' '(Rador). ,nunţă că regele George al An-

a dat o decizie prin car{$ luiaşi departament a fost blo- r~l~ G~U1 a desf~şurn~ o ac- I _ Corespondentul agenţiei D. gliei, a nwnit pe g,en~ra.lul 
''''Il()(;/l.ea;~ă • • rută, pe termen de 10 zile, la ttvltate dm cele mal folOSitoare ~'. R. (1 mmtică: Smuts, mareşal al al'lll&tei bri-
" mtreaga cantttate d; .. ~-r,""·ţ· M' A Y Y •• N t' ă t· . ' 1I-!lUICUli,ui • •. Y ~ "~l""",t W tn. paran'!. a,1O- în cele dQU pas Ul"Ll . . PQstul de radio Londra, a· tanice. 

',. crtstaltZata aflata nale' 8ubseeretariatu,l InzestraY

- ':'1 st tI' '·'~I:esiunea ' t -ţ.. t Postul de 8u'-ef - a U lIJ . . I s~te a n pen ~ rii, toată cantitatea de pânză "Y ", .' ,< "'; ••• .,._.-~.~.,. .... 4!' ,,;: 'Y ••••• • • • ••. ., 
""<?'fl'f"I) .... pr~useloram- cord, deţinută de Soc, Filatură Major general a fost suprimat. instruirea excrocheriilor săvârsite de 

de losUî pOlitiSti legionari Si câtiva 
Românească. de bumbac din Generalul de divizh: 'AnhmÎf. 

cantităţi 'blocate VOT Bucureşti.. , Squa.ro actualmente intendant 
.1. i -

' 'r' ....... ~ ..................................... ~ ................... :. ............... . 

sHmsar~ evrei Berlin au ajuns ecouri, ale plângerUor· 
BUCUREŞTI. 24, (Sffi) - (la.. mvian. care a fost arestat abia a 

. germanilor carilrăiescÎn Statele-Unne ;,~:;~=~?=.:.;; :::==:-~:.." :'=.:-: 
'. 24. (Rador). _' o I tament special. . ," ; ',eestora în legătură cu trata- : r",tii. poliţiŞti legionari şi câţiva Ma.nt1a Octavian. In legături eu 

oflclală declară: Cu toate acestea. la Berlin au mentul la care, sunt supuşi de' SIW';,t'j evrei, a luat ieri interoga-I eMt~ afacere camers de acuzare 
, gemani10r cari tră- ajuns ecouri ale plângerilora- autorităţile americane. ,~toriul fostului comisar Mantta Oc- . ac ~ .' d 
III Statele U 't st ~ a respins, eno apelul făcut e par-

ni ee e urma· • . • ... cu mare atenţie la Berlin. • ••••••••••••• • ................. • ................ • •. cbet impotnva ordo~ţel ~e M • 

politice din capitala ' , cabinetului de instrucţie pnu care 

" lasăsăse înţeleagă Guvernu' ill.g.,'o'~~a' " =I'r'4't,'nelui Petru fnse~pu~liberta~fostulcoml. ';],aţ~ acestora in ocupaţiile I .. II iiIlJ 1 U u I 'G; = sar Vancenţiu Carghit. 
zilnice, nu este de invidiat. ' - b..' - - (- d . Deasemeni camera • respins ape-

Î~trebare~ cum sunt trataţi doreste sa se sta -I~eas(a In ,ana il luI făcut de incnIpatuI ~~('~a: 
germani arestaţi de . zar contra ordonauţei de zi a cabi-

lmm';'~'''_ , americane s'a' răs- NEWYORK, ~4. (Radar.) _1 nUnitetlPress"" din Ona'tva) 1 jugoslooal regilu..i Petru, ar netului de ilH'tr.acFe, prin ('urc i !l'a. 

~n partea germanilor că Ooresponcfentul ~genţiei DN!1: care a-nunţă că, fostul guvern dori să se stabilească în Oanada. res~s ce=eroo de eliberar;,:, 

acestora suferă un tra.~ refranS'm/lte O ft~r6 . a agenţie. "', '. i 

f • 
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,GAJNlDUI~1I SfIlMIlPILIE ••• 

Atentiune! 
; 

s'a deschls excelenta grădină de vară 

Terasa· Eminescu 
WIIIIIUIIU!!III1I1I1I1I11!11!!!IIIIIIIIIHlIII!IIII1I1II1I1I1HlIllIllIIllllilllllllll!lIl11l1mUII\UmUIllIIIIIII11111111011111111111 

BULEV. MIHAI VITEAZUL 
(lângă podul Şaguna). 

tab tondu('rrj~1l restauratoruluiFLORlAN BRA.NZAŞ din CLUJ 

~cuJ de intilnire a 
elitei Timişorene 

MUZICA ROMANEASCA 

Bucătărie românească! 
Vin uri alese! 

GRATAR SPECIAL 

ECOUL 25V. 

JQ curând la Capito\ 

GlIsfav FroblieJl şi JeuJ1Y J ugo 

p, 

în "Dragostea imperială" CI NE 1\1 A TOGl r1 
Prin"rt lIi;1.;:,agerii unui aVIOn şi mai elegant ca oricând, apa- Ca -t IA' P 

r ,p. o: " Mpi .n0lli", 
luxos se arlă Şl un prinl tanâr re sub trăsăturile tânaruJui . merite). fi frumosl care VOl&jea.za sub principe. 
numele de Dr. Bordan. Jenny Jugo, gingaşi. şi dis- Thalia: 

Mica stewardess - Jenny cretă, ne demonstreaZă şi de 
Jugo - începe astfel prima ei astădată formidabilele ei însu- Apollo: 
dr . d . d' Tom ldix". agoste §oi pr1Ill& w-ere care şirl, ramatice. 
se iveşte Odată cu a@vărata i- . Contrastul dintre luxul
dentitate a prinţului. palatului princiar şi modestia 

Un şir lung de scene palpi- tinerei stewardess, dau acestui 
tante IDsOţeşte drago.atea celor film realizări de o incontesta
doi, O muzică duioasă şi deco- bilă notă personală. 
rul naturii îngrijeşte de-partea Iată deci filmul acesta poate . . 
romantică a filmului care u- fi considerat ca una din cel€' V C O (J ~ 
neşte pent:u P!~a . oa~ă. pe e- mai bune realizări a anului. '" .~. :: 
eran pe C~l dOi Idol! al Clllema- Regia o semnează Josef von • 
to~~ulUl. german: Gustav Baky, realizatorul atâtor fil-i z•ar 
Frohlich ŞI Jenny Jugo. me de succes.. ' .'llilIIiWo!I _____ IIIL.jJ..a., 

Gusi:av FrOhlich mai drăguţ .- ~ .. 
.... •••• ................ -...-.-.-.. ~ .. -... -.. -.-.,.,.-....... -:-.--:-.-:---=-... - -. :u 
MICA PUBLICITA Ofid 

,2. 
dejiJ 

•........................................ •• .......... ~f~ 'o 
Apare in fiecare zi. Minimum 10 cuvintel DE VANZARE cu preţ' ,r~ 

A' • • _ cupeu deschis şi un alt:: 
Anun~e m schunb, preţul d~b~u, Iar· cele c:o cllŞ~ tarif spe- V AND sau dau în parte 
eiaI. Once anun~ cerut să. alNu'a 10 altă rubrid decat ('t'!8 res- J'uga-re p ....... ' ..... b 2' .~ 

4-:w,x ta - d bl "'..........., Juga" pec ..... , se xea.za u u. şi cea. 7 jugăre diferite 
AnunţoIile pentru rubricile ffCERERI DE SERVICIU" (lUeaa tun aproape de Timiş:( 
jere) nusepotpnbliaumsdresai& exactă. ci numai adn-sate DE YANZARE latinia ~l 

Post Restante sau la Ziar. culă tramvai No. 1 ~i; .r~ 
'-""}I<ln (;U m.,;rare O.llI. 3. 

AGENTU~A GENERALĂ DJ4:' COMER~ ŞI BIROU DE compusă din: 2X3' '€II 
COPIAT ACTE : dep.; 5 x 2 camere şi d/; 

"B UNA V EST I B E'" camel~e ~i depc,:dinţe, Ci , 

. - n SAT 5' . d D tu ~,~_ •. " re, apa Şi canal In curte 
Tumşoara ,str. ugust Nr. 2 (VlS-a.-VlS e.a;-"... .. '-"MOlUlU. DJI~ VANZ:\RE 54' . 
)lijlocim incheierea in{;elegeriJor de vâ.m·,are-cumpărare şi de :.n('hiriere t .. H JUg8~ 

a. imobilelor. in conditiuni foarte avaotajo!l.tie. n comuna erneacova. 
DE V ANZ.UE in carUl: 

A NUN TUR 1 lEA GEN TUR 1 1 u~u~ aproape. a~ u"aml: I,~ ( 
I11I11IlUH ~D A. C .. A . li' H L 1 X" 111111111111 :::ă~f:,o:~~::!~~: ::~ ,'~ 
ANUNŢ. In conformitate cu măsu- DE INCHIRIAT cameră Jnobilată 2 săli, verandă inehiM. ,~C 

rlle luate de autorităţi am făcut cu baie în Piaţa TraiM. subsol, pivniţă şi spăIăt· t~: 
cerere la Camera de Comerţ 10- PREDAU ieftin local de băcănie cbet, teracota, insta:aţ: 
cală, cerând ca firma mea să pentl'Umărfuri mix.te. cu licenţă dio, telefon, automat 
Poarte in viitor emblema ,.Dacia. ri 1...__ poartă. Se puate veo" 

~l tutunge e la loc UW1. d ~ . d I 1· A Felix" in loc de "Buna-Vestire".! J • upa masa, ea oree:r .. 
M. D . . ,SCIHMB casă din Oradea. cu fond VAND SAU SCIIIMB Cl'I 

onoVlCl. d.-+ t_ 'N_I"...... f • 
• A e come.)".LU ... ~ra, - pre e·! din Oradea Str. Maiore~ 

CUMPĂR 2-8 Jug. pămant cu su' rabil articole technice depozit de! 'w ~ • ; 
ma până la 300,000 lei, aproape 1 i camere, bucatane, calne IN_,..... lemne sau cherestea.. 1 apă, cana! faianţă, cu. 
de ... ~ara. ARENDEZ f • lA . • , '. . . ~ .. ermll '".1: .1ugere pa. i pământ in Timlljloara. 
~~ sa: ~=' ş~~::b:i mânt msămânţat. Ia 3Va Km. :CASA. DE VANZARt; in.& !{ 

. ,. ~ dela tramvai, eu. grajd pto 50- i ziaş 1 x 3 camere, buca';: ,.. • 
cu 1-2 camere tl gradina cu 100 capete de vite şi. locuinţă eu' '~ . 2 . 
220.000 lei. . ' • ! mera de a.lilX1eD.te ~~Il ~<'. .' 

75.000 lel arendă anual impar- tuate în parcul badom: .',":'" 
VAN» loc de casi în Bulv. Dr. ţâ.n.d recolta insemi.nţată. pitoresc lo~ Gridina C&~ "';':\1 

Vich. Babeş Lei 200.000. . SCHIMB cu casă sau }lământ în ţine casei este toată plat ~. ,'1& 
CAUT local, 2 camere Şi antreu Timişoara casele din Oradea, pomi roditori. <i~ 

pentru cabinet dentar, parter. Piaţa Creangă, Lei 800.000. Str. DE V ANZABE WCUBID! 
Cartierul Fabrică,. Odobescu 900.000 Lei. Sho_ Titu . "i "U., 0\1 Go\ltoriao.~" ele 

VAl'iD 1n centrU lfl'8telia la tram· Maiorescu 800.000 Lei şi casa din ţie în Băile Buzia.ş, ÎlIm 
vai cui. IIOlidă din 2 locuinţă a. Cluj, Str. MocloDi. In valoare Regina Maria şi pard~, 1 
câte o cameră. bucătărie şi speis 2,500.000 Lei. Feroginoase~ , Preţul d~~ li; '). 
(teracotă, electrică) preţ 1150.000'VAND SAU ARENDEZ in BUle 70.000 lei, putândU-~~'PJ· t~. Î 
lei. Buziaş, lângă parc, restaUt'8llt şi. rate. .' ~ i 

VAND in total, sau cantităţi dife- cârciumă cu sala de mele ,i gră- PBEDA:U la ~oc ~e ceJItl'll , fk' 
rite 300 vagoane lemne de foc dină cu tot inventarul. coloniale Ş1 dehcatese. C[ ~ 
fag, cal. L despicate, ah vagon VAND 72 . ~ ~ tIC l de tutungerie şi tot mI' I 
T' . .1. Jug. paIJla.n a a. ea VAND· 1_ II lot de 
muşoara. Şagului la 4 Km. de Timişoara Ul Cuv. 

V AN» ~20 j?g. pământ m hotarul cu 70.000 lei per jug. ' st~. patra~ şi un alt 1«' 
Urseru-Glroe, eu 45.000 per jug. _ ,. stJ. pab-aţl. ' 

DE INCHIRIAT un lnt'Al oi .. lcn","_ PREDAU loca~ d!" prvavalIe la .101' rOll"t.cu, tumt.., U.UUJJtUIiI< , 

gerie, fări inventar. c~ntral, cu vlt~a lJla~e, admira- ~ În acest cadnl,l!I 
A. • bil pentru bodega de alimente sau sa _ pentru infomlS 

INCHIRIEZ In Pia$& Traian local 'alt comerţ. . J, •• 
d W VIi necesare - numa.t .,. 
e prava e. DE VANZARE la 5 Km. de vama .BUNA VESTIRE",sl!, 

DE ~ ANZ~E. auto-sport "Cbrys. Buziaş 2 jugăre pămlnt. insă· 'gust, Nr. 25 (vis-a-yjs 
Ier , 6 cllmdrl. mintat eu trifoi. 13 Coronini"). I 

VAND cărucior de cop-;;a.,Sport", CUl\lPAB casă sănătoasă. 2-3 ca- PROFESOARA, dau leclU~ ~~ 
in bună stare, ief.tin. A se adresa: mere, bae, apaduct, ofer 600.000 şi meditaţii _ pentru c~ 
Str. 'Ungureanu 13, aparl. 9. lei. ferior -la orice materii. 

OAUT OAM.ERA ELEGANT MO- ţiwti modeste. Adresa 1a 

BJLATA cu baie şi intrare sepa-, A~1!Catul TilUS 6r.IOnfSCU BUCATARIF. CURATA. 
rată, in centru, pentru două iW" reintol"Cându-se din coucen- menuuri hine gătite in str 
SOIUle, adresa la ad-ţia .ziarului. trare şi .. reluat COIl&Ulta- No. 7, etaj r, pe uşa. din 

CAUT moşie mică compusă din ţii1e In biroul său de avoca-
2-3 jugere de pământ şi pomi t-ură din TÎDli.ŞOilI.r'&. L Bule-
fructl.feri aproape de Timişoara. vardul Regele Fel"dinand 

MO!..DOV AN PETR~, 'l~tlJ 
pentru dame. din ClUJ, sa' , 
tat din PilttA. TMtian î~ """ ~ 
~ ~'. AJecs9ndIi.'" 

Adresa: Bul. Regina Matia 1, N ... 6 intre orele 8-1 si 4·'. 1 
eL. n. u. :a:e.lefon 38,90. -- ------------1 



.""""""'" 

Nr.2262. ECOUL 

tă recolta anului 1940 ! 

fi,lu.ată de stat 
etarilor li se va lăsa numai o cantitate de 20 kgr. 
de grâu sau făină de persoană 

24 (Sir). -
""'jlPO-tW'-j&l-' de azi publică 

lege pentru declam~ 
1.,,"1~14lo\A:D .statului a. gra

ol"Lul şi făinei po
provenite din :rt!!-

1940 şi anteriori. 
L _ TOIate cantităţi le 
secară., om şi făină pol

grâu provenite. ~ ~-
1940 şi ftIlterion dar
titlu de întreprinde

~!l .. trJ1LII~ comerciale şi a.
a:gricUItoJi particulari 

''''II!mt1UD~ cantităţiloo- ară-
2 trec in pa.tr~ 
~ data publicării 

Decret lege în Moni-

_ Răm.ân În pmprite
dejină.tarilor cantită.ţile ne 
gospodăriei şi anu.me : 20 

sau secară, sau făină 
pentru fiecare persoenă 

·~ .... """,·rfl in mod obicinuit cu 

" .• _ ... _~_. !re exceptea'l.ă, dela 
lll'eZentului de

eantitrtfile de griu da,.. 
baz.a înv(),dilol' algrioole 
"VAI'nmrp,. 

3. - Deţinătorii cu o~
de produse prevăzute în 

~ _ slmt obligaţi a 
cu specificarea ('~n.ti-

Îtl teren de 5 zile libere 
__ LI:: __ ,~ in Monitorul 0-

prezentului decret lege 

Il I,~ ori'ciul de vdorificare a 
ill~t't€'an, in comunele 

de ludet, fa· ... la Bncu-
h Of W"IUt de ,'a.l()'J'i fieft;re a 

b) La primirii in toate cele
lalte oomune urbane şi ruraJ.e. 

In tennoo. de 7 zile libere dela 
publicarea prezentului decret le
ge, primă-rule din comunele pre
văzute la punctul b) de mai sus J 

sunt obligate a. comunica toate 
datele primite, Oficiului de valo
rificare judeţean respectiv care 
le va centraliza. şi e<mlu:nica. Mi
nisterului Economiei Naionale, 
SubsecretaI':iatul de Stat al A-
pro'Vizionă-rii. sitoaţiunile şi de
cla.raţiunUe prevăzute la plDlctul 
a) de mai sus. 

ART. 4. - M'misteruI Eoono-

miel Naiţo:oale, Subsecretariatul 
de Stat al Aprovizionării va în
cepe pe temeiul sitnaţinnilor pl'i
mite, planul de distribuire al în
tregei cantită-ţi de grâu, secară 
şi făină de grâu în vederea Îm
plinirii nevoilor de oonsum până 
la noua J'Ieooltâ. 

Ministerul Economiei Naţio
nale, Subsecretariatul Aprovi
zionă.rii va stabili prin decizîtme, 
regimul de aprovizionare a mo
rilor şi brută.riilol' precum şi 
normele de aprovi7jonal'e pentru 
sa.natori.i, intemate, cantine, 
etc. ....................... -..... -...... -.. 

Sezătoarea literaria ~ 
( D sttiilcriler, rumuni 

Metropola Banatului, a avut, 
de eri şi până az.i la orele 12, deo
sebita cinste de a găzdui pe pa
tru apreciaţi scriitori români, pe 
domnii: Ion Minulescu, Ion Ma
rin Sadoveanu. Alexandru Caza.. 
ban şi Dim. Iov, veniţi la Timi
şoara să dea o şezătoare literară 
:l.u. ~_1. __ -.1 1: ___ -=-1.::.!l ..... _ nn+0C'';l.np ".;. 

zuti la datorie. -
intelectualitatea timişoreană, 

în frunte eu dnii general Corne
liu Drăgălina, primar Eugen 
Pop, n'a întârziat să răspundă 
cinstei ce i s'a făcut, printr'o 
considerabilă participare la şe
~lltml.rea litE>rară. Sala Teatrului 
National a fost arhiplină de un 
public dornic să asculte pe ma
eştri scrisului românesc. 

Dar acest public a avut şi un 
moment de neplăcută surprin
dere. atunci când în primele a
pariţii -pe scenă a trebuit să re
cunoastă câteva figuri din acelea 
veşnic nepoftite la asemenea ma
nifestări artistice. Cine a avut 
nefericita. inspiraţie să-i cheme 

publicul mă cunoaşte" ... Intr'a
devăr, căci marele nuvelist a mai 
fost la Timişoara. Dar şi de n'ar 
fi fost, cine n'a cetit o schiţă sau 
o nuvelă de d. Al. Caza-ban ? 

Dela început şi până la sfârşit, 
nuvela "Cezar", pe care d. Al. 
Cazruban a cetit-o aşa cum nu-
u..IoUol ~~ "f\.l ...... g~ _-.&;r .... ___ ~,. __ J:.~i"<O+ 

întreruptă de hohote de râs şi de 
furtunoase aplauze. Maestrul cu 
humorul său sănătos a desfătat 
încă odată publicul timişorean şi 
a descreţit fruntea. celor ce-l as
cultau. , 

Ultimul a intrat in scenă d. 
Iuu. Miuule::;cu, autorul xnult gu 
statelor .. Romanţe pentru mai 
târziu. Maestrul a re citat câteva 
poezii eu vervă,~~ cu mimică şi 
clicţiune cum nu-l egalează ru
meni altul dintre poeţii noştri. 

Ascultându-l, publicul s'a îndu
ioşat, a râs cu laerămi şi s'a 
înălţat spiritualmente .. 
; Şezătoarea a avut un strălu-

cit succes. . 
.lUlllIlI:1llnntUlIIlllIlIIll1iI1UIUI11l1llIlHIIIII1I11 ca: să strice farmecul creiat din . (t.l. 
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GRAND 
HOTEL LAFAYETTE 

, Bucureşti, Calea Victoriei 11 
Cel mai bun şi confortabil Hotel al Capitalei 

Preţuri moderate Preţuri moderate 
A!N1t'II • SE -

Lipsa uleiului comestibil 
se datoreşte faptului că 
judeţul 'rimiş-Torontal 
a fost neÎndreptătit 

O interventie a Camerei de comert s'i 
industrie din Timişoara 

După cum am mai relatat, de 1 Iată de ce jUdeţul Timiş-Toron
aproape trei săptămâni, Ora.1ul '1'1- tai a fost neîodreptă.ţit şi de ee In 
mişoara resimte puternic, nu nu- acest judeţ nu se găseşte, decât in 
mai lipsa untorii de porc, dar şi a cantităţi minime, uleiul come;ltibiL 
uleinlui comestibil. Suntem gata să admitem ci In 

Untura lipseşte, după cum ară- ~ă cu 4-5 luni n'ar fi f?8t Dt"

tăm în numărul de eri al zia.rului, vOie de 82.000 kgr. pentru Judeţul 
din cauză că a.vem 5 zile de post pe T~ş-Toront~l, da.t fiind că popu& 
săptămână şi din cauză că măce- laţI a , aces~w judeţ oonstun,i mai 
la.ri1or nu le mai comine să cum- mult untura. de porc decât n.ei eo-
pere porci cu preţul de 100-106 l!lu.ti~il~. ~ '. 
lei lq;r. pentruca să vândă produ- AstaZI ~nsa, si~ţJ3 II ~ ~him· 
sele la actualele preţuri maximale. ba.t. PorcI nu se mal taie ŞI W\tm 

In ce priveşte u1eiul comestibil, 
acesta. lipseljte pentrucă judeţul 

Timiş-Torontal, cu o popula.ţie de 
491.609 locuitori, cota. lunară ce i 
s'a repartizat este de numai 24.000 
kgr., ceeace re\'ine numai la 58 

Unde este nedreptatea ce ni s'a 
făcut. Vom arăta., ve baza datelor 
culese de Camere de comerţ şi in
dustrie din Timişoara. 

Producţia medie lunari de ulei 
comestibil ce se distribue pe toată 
ţara.. este de 2.200.000 kgr. Acea
sta canUtate s'a eepnd.;-,; .... t. ~D ..., .. 

fel încât Bncure~tiul priml'şf.e o 
cotă lunară de 719.000 kgr., ceea·ce 
revine la 1.167 gJ'R.me pe cap de 
'locuitor, i&r Iaşii primesc 70.000 
kgr. adecă ·250 grame, de lecniror. 
Dacă repartiţia se făcea. in mod 

just. judeţul Timiş-Toronial ar fi 
trebuit să primească o cotă lunară 
de 82,000 kgr. Dar i s'a- dat numai 
24.000 kgr., adecă cu 52.000 kgr. 
mai puţin. 

nu mai este. Şi chiar daci s'ar mal 
găsi, la. pretul actual - care e$te 
de 1:30-140 lei kgr. - tot n'ar ms.I 
fi accesibilă populaţiei nevoial}e, po 
care o forme.azi funcţionărimea şi 
muncitorimea cu ~tigorl mo
d!'ste. Deci. aceastA popula.ţie, d.111 
două motive putenuc·e. stl v~" 

ohlig'ată să consume ulei cornestl
b!1. Adecă e mai ieftin şi altă gră.
sime nu ma.i găseşte cu ce si gl
teast'ă o mâncare de cartofi sa.u de 
fasole. 

Situaţia., cum vedem, e foarte 
gravă şi o reparare a nedreptă.ţIl 
trebUI:! l!iĂ ,,"o r...,3. fără. intar.dc> .. ~ 

Ca.mera de comeIi şi industrie 
din 'l'imi!jo!ira, sesiza.tă de aceastl 
situaţie, Il făcut, eri, un demers pe 
lângă Subsecretariatul de Stat al 
Aprovizionării, cerând ea înoepâ.nd 
cu luna viitoare, repartizarea pe 
judeţe a cotelol' de ulei comestibil 
să se facă cu dreptate. sdeci egal 
pentru toţi locuitorii ţării. 

Intel'Venţla camerei de eomerţ 
trebue luată in eonsideJ'll.l'e. 

tru inceput de vestea venirii la 
T'unisoa;a n natru scriitori ro
mâni' a.utentici '1 

1Il1111U111I1l11111l1111ll1"lIllllllllllllmUtlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlI1IIIIIIIliIIIIIliiiiIIllllIIIUll111111l111l1ll1llltUlllnlllllmlllllllll1111Illm:lIIlllllllll1l11ll1U1I1111ll1llUUllill1lllllUIIHIl 

nouei aviaţii gennane ~ 

. film de rizboi~l de' na ..... 

biruinţa. •• un' film ar~ 
phoenix care renaşte din 

propria-i cennşe. 

Nu: vrem să supărăm cele câ
teva excepu. cum ai fost păr. 
Septimiu Popa, ca.r~ a citit o sa
vuroasă bucată literară • .,succe
sul meu Iitera1'" şi care a cules o 
adevărata furtună de aplauze. 

Bine a fost si d. Const. Miu 
Lerca. llrecum' sidra Si1y Mun
teanu dela Teatrul Naţional. ca
re a dec1amat două poez.ii cu un 
real talent. 

Dar ceeace aU stricat cei câţ~
va I1epoftiţi. au salvat cei patru 
scrotora oaspeţi, a căror apari
ţie pe scenă a fm;t salutată cu 
ropote de ?-plauze. 
, Dintre. aceRtia din urmă, r-ri
mul a intrat în scenă d. Ion Ma
..-in ~"do"o .. nlt. ,('''tre_ făcând o 
prezentare a creaţiunii literare, 
a ţinut o adevărată conferinţă, 
ascultată de publicul spectator 
Cl~~ tleosebit interes. 

A urmat d. D. Iov, dela Soro
ci. care a citit un mănunchiu de 
poezii. inE'dite şi de o rară' ,fru
musE'ţe, în cari abundă duioşia 
~i plânsul BasarHbiei pierdut.e. 
Dar venmrile d. D. Iov, pnn 
tendinta; lor profetică, au adus 
şi invrorare în inimfie speetato
rllor .. 
. Intrarea tn scena a maestrului 

Al. CazRban, a fost primită cu 
rOţ)Ote de a1l1auze. Areluia eare 
a Vrut să-l nrezinte 'Publicului. 

MaestrulAlexandru Cazaban, 
.' u -. c-~~--.:..::.: i- ... .. .E" ..... .,Lc.. .. ~, l .... ~ "lS I\A mine 

C IN EMA C O '8 S O 
Mm Eli" 

LIL DAGOYER MARIA V. TASN ADV . WILLV FRI'ISOB 

V i a .. ţ,·a 1 a 
.' . '. , .' un imn dedicat dragostei de mamă. ' 

> • Jurnn.l 503 : SCENE DIN RAZBOIUL IN BALCANI 
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m 
'(Urmare) 

In Aprilie 1888, Veronica. Mi
de s'a d.uş la. BotOfalli să vadă. 
,pe Eminescu. lată ce seria Hen
rieta cu privire la aceasti :vi
:aiti: 

MIHAIL eMIHeSC1J 
SPIClfIRI DIN H. ZA.MRIA 

..AcQ8t om iu~te pe femeia 
asta ei. numai moartea ar pu
:tea să-I desfacă, iar in vieaţă 
'nimeni nu-! in stare să-l facă 
,s'o urască. Ş'apoi dacă ţi-.., pu· 
tea eu descrie eu ce fel de ma
'Diere l-a luat (le. Bucureşti). 
'declarâ.nd faţă. eu persoane de 
cea mai buni condiţie din Bo
toşani, că preferă să. fie metre
sa. lui Eminescu decât femeia 
unui prinţ. El dela verurea ej 
aieea, era aşa de emoţionat de 
'm'a băgat fn toate spaimele". 

Sehti,"e"t~ti6IHUe eul, - VeeG",ita. 1nle-ee, -
C&e'f16hdeft~Q, to.e 

» .. pl:l. "U1U veaem, Henr1eta 
ee Indoia chiar de sinceritatea 
:admiraţiei Veronicei pentru E
lhinescu. 

Se ~e!ă, căci ea. rezultă a-

tât din scrisori cât ,i din po
ie~ Veronica Micle a fost una 
dintre puţinele femei. cari au 
putut să se ridice până la inăI
ţimea lui Eminescu. fi să-I in· 
~"lt:wgă. 

Ar fi nedrept aă contestăm .. 
ceBSta. Iar a.d.Ipiratia Ai ILtin_ 
culmea In poezla, care. după a-
ceea a maestrului Vlalhuţă de
dicată tot lui Emineecu. este 
cea mitJ f:-umoaaă din câte i .'a 
dedicat. 

LUI x 
'V~'l" ~ tU paramfitei, ochiul meu abea. atinge ••• 
Lâng'QCeşt com ele p-iatrj ~ tu ctit de m.icd $Unt
Mtle} tu'n a cărui minte "ni1Jer~1 8e resfrânge, 
.Al tau. geniu. peate veacuri rămâne-va pe pământ. 

~i ~t$ ~ mea tubi.re'~ Prin iubir" pân la tine 
Să afU":! ŞI a mea soaria ~ de ~ ta 8'0 Zag 
IJum 84 fac! Când. eu. 1n4CJm ea .mi CU~ a.tât de bine 
Oând măreaţa ta fiinţă poate fttci tI'O Înţeleg. ~ 

Gen", tu pZane4eă'n lume! La!ă-md ." pradG aorţii 
Şi numai din depărlMe când .. odnd BIi te privesc ~ 
Martura măririi tale să fiu ptW la pragul mortii 
Şi ca pe-o minune'tl taină Bă tie tJiU:w, aă te sl<'iV6StJ. 

Sunt unii oa.meni cari nu pot nebună. ci .. pi UD. ideal nereali
Iubi de cât o singură dată; iar zabil. Dintre ace,tia a făcut 
:dacă au avut norocul, ra.ru.l no- parte Eminescu. -
roc, ea femeia iubită să coră. Deşi Veronka Micle a fost 
pundă idealului lor, dânşU tr~ nhf~ l".....,.;.......a lw,l \O'Cle1 mal 
t" .. ..".M; tllUCon~ cel mai fericiţi lnfocate, cu toa.te acestea. dân-
muritorL sul chiar dacă. n'a iubit, In ori-

Sunt ins! alţii ca... i chiar da- ce caz a plăcut pe mai multe 
,că au iubit cu o mal mare mfo- femeL 
care numai pe o lingură teme- ,,Micle muri fi Ver~a. li
fe, totuşi dâ.~ au p1!rut pe beri acum, ~ptă eu nerăb
mai multe. Ei ne faA! impresia dare ai vie iubitul ei la I~i ,i 
unor visători veşnic In goană să-Ji Jndeplineasci făgăduinţa. 
_'. • • • • •• • • •• ••• Inai sentimentele lui Eminescu 

Când am.i.ntirUttn trecut 

• nu mai erau acelea de odinioa
ră.. Ab:st:nţa. lDaelungată îşi 
produsese efectul ei asupra i
maginaţiei impresfonabile a po. 

etului Se crede că. întâ.iu i-ar fi 
inspirat un amor trecătOll' d-na 
Mite Kremnitz, soţia d-rului 
b..remnitz, autoare germană. pli
nă de talent, care trăia în Hu
CUT6'Jti şi care p!"imi.a. un cere de 
oameni de litere în casa ei; a
poi ;.-a destentat n 1''11:1<:..;11....... ;r"
terDică, văduva Cleopatra Poe-
oaru, fiica pictorului Lecca. A
cei cari cunosc ca mine pe ace
astă doamnă, - negreşit foar
te inteligentă, dar de loc fru
moasă. şi mult mai mare de aci 
decât Eminescu, işi vor pune 
uimiţi intrebarea cum de-a ~
lIemenea ,aslune & fost posl-
bilă? Şi cu toa:te astea nicioda
tă. Eminescu n'a iubit mai cu 
violenţă.. Poate iMi ei ,i rezer
va. in cu-e zic unii, că s'ar fi ţi
nut Cleopatra faţă de Emines
cu. ar fi fost cauza inverşuna.
tei pasiuni a poetului. El se 
plimba nopţi Intregi !na.int.ea. 
casei sale din Strada Cometei, 
.. pe lângă plopi! fără. soţ" ... ca
re se găsea cam. acolo unde as
tăzi se ridică atatuia lui Luca.r 
Catal'giu, O urmă.re& pretutin
deni, ba ! s'aintâmplat să pe
treacă de cu seară până. in zi
uă a.scuns in bucătăria iubitei 
sale, numai spre a o zări un mo
ment. In aeeastă ~oadă Emi
nescu a compus Cele mai fru· 
moase şi desăvârşite poezii. a
celea eare, au pus pecetea ge
niului pe srierile saie şi i-'8.u 
stat.«nicit reputaţia de mare 
poet". 

Cel ee cuno~:.e fondul su
fletesc al lui Eminescu, este pe 
deplin convins că. oricum ar fi 
fM femeia pe care el ar fi iu
bit-o. dânsul tot n'ar fi fn,qt f_ 
riclt in amor, căci era nihilist 
intelectual şi sceptic. 

ea. eceptic Eminescu nu se 

. lrwearcă să mă ch.8mB, 
Pe drumul Zwng fi cu.nosct.It 

........................... -..... . 
Mai trec din tn'eme'fI vreme 

De-asupra 0086i t~ _ 
~,azt acelea,i BteZe~ 

Ce-<lu luminat atât de dea 
SingurătăţU mele. 

Şi ~t9 _bOll"i f"08l'N/Iif' 
Răsare blânda lUM~ 

Ce ne găsea imbrăf1.faţl, 
Şoptindu-ne'mpreună. 

Â noastre inf1M tşt jtm:N 
Credinţă pe tot' ~. 

Când ?le că,rări ae 80UNrtJtI 
De J10are litiecR. 

Puf;,d-(f oare..atâtG dor 
In ~W(~'fltfl să 8e ttt&n.gd, 

~ând va7Hr:lp. de f!'OO'1' 
N'c It i?; rr>! -rt .~l! p'ldng'!' 

DIN V AlURllLE VREIMIIU 
Di1& w.zuriZe vrem.Si~ iubita mea, r~ 
Cu braţele de marmur~ cu părul Ju.ag bălcJ.iu, 
Şi /$ Btroouia OCJ laţa albei ceri -
Bldbttd • de umbra "ut.oaseZor dtW6ri. 

C. .&mbetu tăv dulc6 tu mângăi ocMi mei 
Ji'emeie Între Bte~ " stea intre femei, 
Şi intoroândv-ţi 1. tlp'l'6 umtirtU tău BtângJ 
Iti ochii fer"imrii m4 lUt pierdut" piâftg. 

Oum oare din noianul de de neguri aci te ntmp, 
8ă te ridic la pieptu-mi, iubite mg6r acump, 
Şi laţa metI '" lacrimi pe faţa ta ro plec, 
Ou admtdri ,..",nae suflarea ad ţ4.-0 Jnec. 
Şi mdM fNgu'f'OtJltă 8'0 incălz6&'4 14 &în, 
AprOtJp6J mai Gpf'OGpeJ pe ''''mcHM Ilo ţin. 

Drw 1XIi, '* chip G8NQ '* .. tl8tftil dIJ tnwJf, 
Şi umbra ta :te pierde in negurile 1'OOi, . 

Când hna treca prin BteJari De mă gă8e8c folr .singur CU braţele iti 100 
, Urmând mereu 1t1. CtUe-fi, In trista Gmtntire tI~; fmmotl! 
Ci1n.d ochii tăi tr;f încă mari Za.dcJntk 'după tmbm M 'cCulce le ~ . 
S~ uită dulci şi gale.'}t"'1, Di9I ~ """"" ,...pot ai te mcp,;ttd. 

- l.r', (. MIHA14 El4llliSCJL. 1-_ ,.lM'w,«,. 

îooredea in oameni, de aceea şi 
amorul său a fost veţluic chinu~ 
it ~e gelozie. Şi să. ştie ca ge
lOZIa este starea sufletească 
OG4 .znai ehiuull.oare, ca mai 
toate stările de nesiguranţă. In 
sufletul lui Eminescu se obs~
~ _w...w.lI.Ua.l~ aJoorn.anţă. m-
tr-e credinţă şi bănuială, De a· 
ceea fericirea cauzată de iubire 
nu putea să dureze decât clipe, 
despărţite prin lungi intervale 
de durere neliniştitoare şi ama
ră. Aceasta l-a făcut să spună 
că amorul 

fi dată "amol; 
Şi âooă ramuri bat in geam Şi dacă stele bat .. It: 

Şi 88 cutremur plopii, AdâncsH m1l"$~rzlW~1. 
FJ ea ,n minte 8ă te am E ca durerea mea ro 
ŞfMet să te ap1'opii. IM6ntndndu--mi 

ŞI dacă 1IO'7'U âefi tie duo 
De te8e ~n luciu luna, 

E ca aminte 8ă-mi aduo 
Detine'~ 

DESPARTIRE 
Si-ti ee!' un semn, Iuhlto, spre-a DU te mai 1dta! 
Te-aş cere doar pe tine, dar DU mal eşti • fa, 
Va n.....- .. ~""":A4 ... pvw. 1BQ DUala, 
0ăeI siDggs mea nIgă.-i : -.itării si mi .. 

Le ee &lmţiree erudi • stin8ukd lIIOINIe 

Si DU 88 8tblg'48eDHIIlJ, m'a wd IA .. pe.' 
Tot a1t:e nnde-I 80Di acelma., pâ.ri.q_ 
La M statomicla plnriol! d& ma, 
Când prin aceasti Jmne si troooo1 ne e serii 
Ca visul 1mâ u:mbre şi umbra 1D111i vis t 
I.e ee d&-aca 'naiDte tu grija mea s'o portt t 
·La ee sa lD881IIi Abil ce sboe.rA peste lIJOI1f ,1 
Tot lIDa-l, daei a.stMI MU mi.bJe o să mar, 
Clind vot __ mi plad Ul"IDII la mbrtea tu .. 
Ca....J' ~iu ea ul'" IIDJ'(JICI[II 't'a.t de ."...,...., 
TMdBdu-te, tnbi~ ea aatllnapM • 
Să tie Deagră umbI'a la eBl'MJiu n ...... 
Ca şi când 1liciIodatii. lMli !ni ____ ft ~ 
Ca şi eiud anii mâDdrriI de c1dr _ 11 de:s;tw1i.- ' 

Ci te-am iub6 atâta, puta&-wt ta si ., " 
Cu faţa spre ~ mi IMi prJo strilnL 
!Să. 7ngbeţe Ah pleoape • odlDor lumJnI -
Şi câ~d se va ~ pIm:âDtullD. pimAat, 
Au cine o să ştie de ânde-e, dDe _t t 
Cântări tânguiWia.re pri1l t:IdurBe ftll'JI 
Cerşi·vor pentrn mine repatJ8Ql de nci. 
a eu ~ vrea 4» un~ venind de ~ 
S4·mt flJPlle al tău nume pe ~ pae.pe, 
Apoi - de vor":'" m'a.nmce III JDa'I"gÎIle de ~ 
Tot îmi va ti 111:8! biBe ea 'n eeasuJ de aeom, 
Din zarea depărtată răsare-UD stol de eodJI 
Si 'DtuDece tot cerul pe oehii mei eei orbi ; 
Ră.sare-o l'ijele din ~ de pImi.n1;, 
Dâ.Dd paIbera-mi ţărinii şi inima-mi la vâmo 
Of .. l'ămâl ia fioa.troe a. IaDa lui Ap:ril, 
()q ochii mari şi ~ CII zimbet de copiL 
DIn cit ~ de eopitij. si. 'n~ mereu ; 
Si nu mă ,tU. pe m.IDe, cum nu m'oiu ~ti mei .. 

. ; 11IJ14Ut J!'1"NE'5llP 
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ABON,\J.11E~TE: Pe un an I N.ov. 194~ §,i CU d~i~iuni~ Jlt.
_ 800 lei; pe şase luni _ 400, msterulln Economzet Naţwna.
lei; pe trei luni-200 lei; pentru I le No. 255 publ. în M. O. No..1.0:1' 
instituţii de Stat şi Întrepl'in- din 4 Mai a. c, §i No. 260 pul)l. 

seara a~ ~y~t feri~irea să I em~~nt abs~lvent al clasei de com
o neobicmu!ta mamfestare pOZiţie ale lUI !I. JoI'&, şi a clasei de 

lIeobicinuită prin alcă- dirija.t condus de regretatul Nona 
programului - muzică OtteSCll, iar autorii. străluciţi ah

scrisă de compozitori local- solvenţi dela AC6demia Clujană. 

care a fost primiti ~u o Ce fericit s'a putut simţi Il. Martiaa 
insufleţire de publicul Neg1'(',3., titularul clasei de compo

Un succes deosebit a avut şi d. 
Zeno Van cea, cu uluitoarele sale 
dansuri-fragmente din baletul dom
niei sale "PrlcuUcii"; cu toate că 
domnia sa bătătoreşte drumuri ne
umblate inca, prin îndrăzneala ar
monică şi ritmică ce caracterizează 
această lucrare. Mai ales "Dansul 
Ursului" - exemplu de muzică ex
presionistă, - a fost cât se poate 
de sugestiv. Fări îndoiali că d. 
Vancea eate o natură componistică 
din cele mai interesante. Ne-a im
presionat înţelegerea cu care audi· 
torul a primit lucrările tinerilor 
compozitori. 

dt>r! partkulare - :!OOO Jei. in lItI. O. No. 106 din 7 Mai a.. 
--o- c.~ se interzice cu. de8ă.vârşir. 

Să o spunem dîn capul ziţ1e. văzând succesul elevilor săi 
a fost un concert mare, de eri; dar domnia S8 mai are şi 

acele manifestări romi, alţi bănăţeni, tot aşa de talentaţi 
~ ne-au- satisfăcut pe de- şi pe cari dorim să'i ascultăm in 

Pentru întregul mate:-ial apă- intrarea în oboarele şi pieţele 
rut in '\Cest ziar - fără semnă- de cereale. negustorilor rori nu 
tul"ă sau cu pseudonim - ras~ posedă a,ntorizaţia acordată de 
pu..'1de numai d. C.onst. .. Ştefă~ Centrala CerealelO'r, PQtritlif 
oescu, direct?rul nostru, ea~e e prevederilor art. "din DecH-
t(\todati şi gll'ant respogsab\l, t1tl-Le..ge mai sus menţionat. 

--o- --o--

"".lWU.U' naţional, umpUl1ău-nt:> cadrul simfonicelor la toamnă. Am 
de bucurie. Spaţiul restrâns vrea să ştim însă, de ce nu avem 
liIgădue decât o recensie au- şi noi mai mult simţ patriotic, de 
deşi am fi dorit din inimă să ce nu am voit eU. apreciem intotdea

Min.isterul Agriculturii ti Dome- _ Federatia Română. de Sori,. 
niilor pune la dispoziţia crescători- mă 8. numit pe d. Ing. Traian 
lor de viermi de mă tase. incă o seria 
de viermi. Doritori de a cultiva Vuia ca preşedinte al Li~ei de 

mei mult asupra operelor una valorile noastre muzicale, 
de ar~st distins mănunchiu creindu-Ie posibilităţi de afirmare. 

b:n"~cni. Tt'oi din <,ologii De ce nu s'ar nutea aranja în Ti
dela Conservatorul local fi.- mişoara. in fiecare lună un conc61't 

pentru prima dată la simfonic, cu cel puţin un autor şi 
_ ... .11-4 _. __ =.__ T __ ..... A .... T _~_ .. 'l'i_ 

In general, pentru noi bănăţenii, 
a !vlrt o ~4 fericită, de ~'ClAliări 

de iuaItă calitate. care face onoare 
atât aurorilor ansamblului instru-

viermi sunt invitaţi să se Vest. In aceasta calitate d. Ing. 
prezinte la 1Uătăsăria Statului, Vuia a si inceput lucrările d~ 
IV., Bulev. Regele l\1ihai 1 NI'. 21 reorganizare a scrimei Binăţeo 
(fost L G. Duca) pentru a primi, ne. înfiinţâ.nd în acest scop o 
gratuit, viermi de mătase şi instruc- secţie de t"~iroă la noul club 
ţiunUe necesare. Tot acolo lJ6 IJrl- opori:iv L L_ R A .. unde au fost 
mese şi gogosile recoltate cu preţul încadrate toate elementele ti
de 100 lei kgr. nere şi de valoare din sala Pel-

l_b&-.1.-J. .. 

Deşi doi din ei ace-
de aproape de un deceniu şi 

ilI oraşul nostru, totuşi 

atom li !l'a dat fericitul prilej 
in faţa publicului 

; lucru ciudat rări ~ndoia-
voim să scormonim motivele, 

a,eeastl\ Ut'IlU La Tu <l"'''Jun .. di 

. Doastră muzicală se petre
anormal. Noroc că unul din 

. prezenţi a fost inzestrat cu 
de bun organizator şi nu 

~eurajat de obiceiurile pă
(bănăţean) aducâud pe 

-"-~ .. ;,, un minunat dirijor ro
dela BH~ureşti. pe d. Constan-

C~!·\l}A. îi revine în mare 
triumf!,l succesului de Marţi 

mişoara ar putea cunoaşte şi per
sonalităţile dela Academie, uigu
rându.ne o victorie pe frontul cul
tural al acestui oraş de graniţă; la 
imens serviciu ne-ar putea face o 
asemenea demonstraţie! 

Noi ştim prea bine, că publicul 
timi9nrl!a.n noate să facă .. casă 
plină." dacă e vorba. de manifestări 
simfonice bune; ori ansamblul ope
rei noastre a dovedit ci ştie să 
producă minuni dacă e CondU8ă de 
dirijori competenţi. Să sperăm că 
d. Pavel iniţiatorul Simfonicului 
timişorean nu se va descuraja de 
greutăţile începutului şi va avea 
răbdare până publicul se va obici
nui să frecventeze regulat eJl.@me

meul.&l, cal. __ q!I ........ JU41 ... u •• 

Indeosebi simfonia maSSlVa şi 
greoaie a d·lui Jja.c, a găsit o pre
zentare admirabilă, limpezime şi 

căldură. care au făcut-o accesibilă 
până şi celor mai rebeli. D. Ţurcan 
ne entusiasmează ea un. mare ani
mator. O admirabilă figură de mu-
_-OGa.~ .............. u-f: u.o.ewU.ei_ di..lH' 

jorială eu Ncma Ottescu, apoi la 
Rorna alături de MoHnaro ~Ii Pbl
Jipp Ganberi (Paris). 

D-sa se impune prin atitudinea 
sa prin mumcalitatea sa, prin ru
tina sa dirijorială, deşi este incă 
foarte, dar foarte tlnăr. CalităţUe 
sale le-am admirat mai ales tn 
Ouvertura Frei8chiitz de Weber, 
srisă In fonna eonatet, dar pe teme 

nea concerte. * culese din operă. Uvertura. aceasta 

l'tj'ufonlc consacrat ti- Concertul simfonie a inceput cu rupe cu tendinţă ouverturelor Mo-
MrliiţeRn._ mai are şi o patru Desene simfonice de Zeno artiene. ouverturi cari de fapt 

semnificaţie importantă, şi Vllnce&, o lucrare cu cea mai pro- n'au nici o legătură cu opera înaăfi· 
: cO!lCretillează rezultatul nunţată tendinţă de ultra-moder- Prin ideile melodice, coloritul or

al actlviHHii pedagogice al nism care au fost primite de pu- chestral. cât şi prin cuceritoarea 
româneşti. Toţi eroi zilei bUc, cu multă ounăvoinţă. Stilul 1 varieta~ de. ritmuri Weber, ne f&ee 

elemente ,f0rm'lt':' la :\cademia liniar al d-lui "!lneea, limbajul său se P~SlIl'lţim intreaga poosie a 
tie II'It ZICă. D1rlJorul, un t polifonic de o aMua maT.elD&uca _..t., nNlJ'lPo. I muzical, în care armonia devine _ D: ~ n~ dovedit înei oda-

11f'lll1'INlIltUfIIIHIIIIIIIIiUIlU"'HIl aproape inexistentă nu este tocmai ta ca d-sa stap&ne§te partiturile 
accesibil pentru ma'rele public, pieselor pe cari le conduce in mod 

LA CiNEMA 

POILILO 

Punctul de rezistenţă a sarei, d~vâz:şit din .. punct de vedere mu
I-au constituit fără indoială cele Zlcal, a.]ut&t fiind de o memorie fe
două părţi ~ simfonia lui Vasile no~enală ti le detailea~ până la 
Ijae, operă de infinite nuanţe, tra- ; uJh~_nl ~unt. cu pncepere de 0-

tată. într'o manieră cu totul origi- ~ seblta CeJ.&ee dovedeşte că a pl
naIă, An.dante exprimă părtunzător 1 truns in spiri~ul. lor. D. 'fur'can a 
aceiace românii numesc "dor" adi- cule~ cele mal ~~ere ovaţii dela 
că acel dor de pământul strămo- p\lbh~, - • pnD:l1t darul artei hti 
ş,esc. de Ţara Românească, care in şi a. parti~pat a~t de inte~ I~ 
unele clipe face să cadi intensibili- acest~ ne.mtate clipe de .supenO&I·a 
lAIK, .. l""," •. f1~ <> .,i .. d~~ ..... t ......... Ho_ emoţie. Ii stimăm entuZiasmul ce'l 
In pa.rtea întâi. d. I,iac a prezentat manifestă faţă. de muzica romJ
mult elan în desvoltarea tematică ne:u'c~ şi n ~ să c~s~eascii 
~ o interesanti armonizare; paleta ~ ?Tlll, mterpretarile domme~ ~al~ 
......,l..ri ..... u. 4'" ..... Ui ...... 1" .... +.. . Intr adevăr dătătoare de Viaţă ŞI 

Prin conducerea d-lui 'furean. al:e .co~poziţU ~e autoI11or ro
OPE'l:'U d.lui Ijpc caoătă o gran_ mam, ŞI cu prileJUl altor concerte 
doare o viaţă pateti~ă o monu- la Timişoara, ce sperăm că. ne vor 
ment~1itate şi o PlastiCltate de un fi dirijate la iarnă şi de D-aa. 
caracter atât de nobil. incit şi cei Maootzoului DrAsol Un1ulţulUim 
mai refractari la muzică se predau pentru dragostea ce o poartă muti
învin-şi. copleşiţi şi fermeca ţi. cei româneşti. punând la dispoziţia 
După intensitatea aplauzelor, cel tineretului orchestra operei. 

mai pretuit pare de bănăţeni d. Alma Cornea Ionescu 

OAMERA DE COMERŢ ŞI La campionatele naţionale ee 
DE INDUSTRIE DIN TIMI- vor avea loc la Bucure;ti la 
ŞOARA, aduce la cunoytinţa sfANitullunei Iunie,regiunea. de 
celO'r interesaţi _ în ~a adre- Vest a ţării va fi copios repl"e
sei No. 3249 din 19 Mai a. c. a zentată. 
Centra.le Oerealelor din Bucu- Cei cari se interesează de a· 
reşti S. A. R., că în conformi- cest sport nobil se pot adresa 
'u,t~ "' .. D';-;O,-atul T_",~o Nd_ ~.Qli)l) I rlh,; Tn2'. Vuia la Industria. Li-
publ. in Mcm. O. No. ~70 din 16 nei. . 

1II'"lItllltlltltllntlll'Ul"'U"'I'II1II'lInlll't11"nm~II'I"1"IIIIIIIIJll",nIlIlIIlMlllllll'I!IUIIH1111ll111111"",.IIUlm *&........ an_ i >'IIii'IfX;CZZ !' 
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Cinema 

MAGNIFICA 
RKOti\ TITUlRE 
I S T O RI C A =r.w~~';!'i~"~ 

Eu~en Cuteanu. cu ingenioa. ... a sa 
Suită. :Româ.nea!il~ă brodată pe mo- ................. ., MAQIO BONAr2.0 

fiLM CONTINENTAL A VI Z 

OJ 

tive bănăţeneşti. Exuberanta rit· 
mică, limbajul armonic, colorat şi 
orchestraţia rafinată, sunt calităţi 
<,ari asigură d-Iui Cuteanu succese 
din ce in ce lY'ai mari. Terenul 
fiindu-! pregătit de muzica lui Sa
bin Drăgoi, acărl 1 i influenţă se re
simte in noul limbaj muzical al 
distinsului său coleg dela Conser'
vator. Am putea spune ehiar că 
este un pas inainte, In. muzica r0-

mânească. Motivele poporale. din 
Suita d-Iui Cuteana. sunt mult mai 

Se aduce la cunoştinţa "tu
denţilor stagiari dela Faculta
tea de Agronomie OluJ-Timi
şoara, cari $Unt in stagiu de 
practică agricolă, la diferite in
stituţiuni de specialitate., cd se
MU1WQ de ~mene este jizată 
iTeoocabU intTe 1-19 Iunie ti. 

c., dată ltJ care toate ~ 
le inclU8iv examen-uJ pentru ob
ţinerea diplomei de inginer o· 
grQ/Mlm trebue să I.ie incheiate. 

Acest film se bucură de o inscenare grandioasă. Intreaga 
Veneţie de pe vremea Inchiziţi ei, cu luptele pasionante ale pa, 
tricienilor pentru putere: cu fastul luxuriant al petrece:rilor: 
cu intrigile amoroase ale curlezanelor celebre; cu lupta oame
nilor de a scăpa de faimoasa. "Punte a suspinelor" ~ care el"l\ 

FILM SERIAL IN 2 PARTI ,. 

Seria 1 24-28 Mai 

8erta B: dela Z9 Mai _ 2 lume- stilizate ea tn dansurile româneşti 
scrise până acum, de alţi fndrăgos· 

liilllWJIIIIUIlUIIIIHIlItHlltIlUmIlIlIH~IIIItIl~lmlll' tiţi ai muzici noastre poporale. 

-

tirumul spre moarte. . . i 

O realizare formidabili după romanul celehru al cuno.sell~' 
tului a.utor: MICHEL ZEV Aero. ) 

Incep. repl'. 3-5--7-9. Dwn. şi să.rb. şi la 11 a. an. 
_uz 'LE_a ~._a.zaJPF.J .<r~'ift@. I 
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Si Turcia. SI. inPAI\11t 

econolnie la făină 
ISTM-mUL, 24 (R~or). -11 k? să aibă de aci Înainte nu

Corespondentul agenţieI Havas- mar 950 gr. 
Dfi. transmite: Preţul va fi scăzut proporţi&-

. CiI.gICi~A 
Americii să 
imediat in 

ce 
A-lot 

Prima măsură de rapooare anal. .• 
rost luată în Turcia, Vineri.. Se va. RI)hca. m o~le Anka-

. . . l'a, IsfambuI ŞI bour. 
Spre a se economiSI stocurile S'a discutat că În acest ffll se 

de făină, guvernul a hutămt ca va face o economie de 8000 to-
piinea ca~ cântărea până acum ne de făină 8nuaI. .................... ~ ...... ~ 

NEWYORK 24. (Ra.dor.) - Co
respondentul 'a.genţiei "Stefani" 
ammtă că organizaţiile pacifiste şi 
grupurile parlamentare defavora
bile politicei izolaţioniste îşi inten
slliCa activitatea pentru a in"~e!li 
poporul american contra ,l)ericolc-

lor ce ameninţă Statele Unite, in 
cazul intrării În războiu. 

Aceasta intensificare a acthitl\ţlÎ 
pa.rtizanilor politicei favorabîic 
menţinerei păcii. marchează reac
ţiunea lor contra apelului adresst 
presei din Londra, care a cerut 

imediata intervenţie 
St. Unite. Apelul 
est.e socotit drept Inn •• fth •. •• 

niei de propagandă 
ga consimtămâ.ntnl 
rican În sensul intrării 
Unite în războiu. 

Un mar~ Ci~cmatoGral. din A~lmm. iPiiiiiiibmii+ glcstt Il 
. ffils!mf dp. lin 11101~nt mCQudm . UTnl~ [1l0U[UJlll ne p17rUmb 

. ANKARA: 24. (~~or.) - Unul vate. drn"!"'r."t., ma:i§tl~ ulII. -1 J-udE-leUD de 
.tm cele maI mari cmematografe Au fost nimicite de flăcări câte- s;..tJ,. UMil' .., 1-. .. .' 
din Ankara a căzut pradă unui in. \'a depozite cu mari cantităţi de ltiZl-nn"tm .r,- lnnl.lll 
cendiu in noaptea de ·22/23 Mai, hârtie şi mai multe instalaţii tipo. sa. 'IJ M ~ ~ LI ... 
ameninţând şi clădirea. ziarului grafice. Bucureşti, 24 (Rador). - In men de 7 zile dela publicarea de-
"Ulus" ea şi palatul presei, ambele Trei persoane sunt in cercetarea Monitorul Oficial de azi, a apă- ciziei acestea, toate comunele 
in 3Jlropierea cinematografului. politi('i, care caută să afle cauzele rut următoarea deciziune a Mini- din cuprinsurile judeţelor, sunt 
Până la urmă. ÎD8ă au putut fi saI- incendiului. sterului Economiei Naţionale, obligate a comunica toate datele 

subsecretariatul aprovizionării primite. 
...... ••• ............. ................. •• prin care se blochează toate ca;~- Oficiul judeţean al controlului 

tităţile de porumb deţinute cu preţurilor, le va centraliza şi va 
orice titlu de întreprinderi iudu- comuni':::a Ministerului Econo
striale, comerciale, agricole, de miei Nationale Subsecretariatul 
agricultori precum şi la' alţi de- de Stat al Aprovizionării, situa
ţinători particulari. ţiunea centralizată a cantităţi-

'De;un in'im in onOR/lea 
dlui 'fjeodOt Solaeolu 

~l1nt O:VI".o.n+d1-n. 1'1..,.._"'':4-),;+:1..- ___ "1_- ~- r-~----'l~J' .3: __ X __ '- ... --- -

B,ERLIN 2 J; f JlrulM \ n --_.~~" ~. T>~.'~ - -.-•• ~ ..,.,....,.,.r gaJate pentru export şi pentru xistente în acelaş termen Oficiul 
pro). tir. Boechmer~ directorul ?nenea o masă în cinstea oaspe- care s'a obtinut autorizatiune de Central de Valorificarea grâului 
presei din Ministerul Propagan- telui român . . La dejun au luat transport ~lela prefecturile res- va comunica Ministerului Eco
aei~ a oferit) Joi) un dejun in- parte direct arii şi şefii red.ac~ pective până la data publicării norniei Naţionale situaţia cen
tim d-lui 'l'eodor Solacolu .. di- -tori dela agenţia DNB~ iar din acestei decizii îh Monitorul Ofi- tralizatoare a cantităţilor de po-
rectorul agenţiei Rador care 8e partea legaţiei României au eiaI. rumb declarate în Bucureşti. 
gă.se:şte la Berlin de câteva zile.. fost de faţă d-nii Amzăr, secre- Detinătorii cu orice titlu sunt Deţinătorii pot consuma can-
fiind invitat de agenţia DNB. tar de pre."Iă.şi Tulescu secref(Lr obligâi a declara cantităţile de tităţile de porumb necesare, în 

La dejun au luat parte d-nii: titular. porumb ce posedă în termen de mod obicinuit hranei oamenilor 
dr. Braunveiler~ dr. Maurach~ Joi seara, di.rectarul agenţiei 5 zile H~re dela publicareş. !lCe- şi animalelor. ('Are f~.~ n~rtf3 rHn 
Ministrul propaqandei. Cai118 Rnr1rw CI "";,,,Unl 1"Qq/;uZ 40 r~:li", st:el aeCIZll m Monitorul OfICial. gospodăria lor sau întreprinde-
V ăleanu, prim-secretar de muliţiune al ministerului de Declararea se face la oficiul rea lor. 
le.gaţie~ reprezentând pe d. externe german dela Wansee. de aprovi7..ionare şi control al Deasemenea industriile. cari 
Ministru Boosy) care se află la In timpul şederii d-sale la preţurilor judeţene, în comunele utilizează porumbul în fabrica
deschiderea Târgul?li de Mostre Berlin d. T. Solacolu a 'l/izitat suburbane reşedinţe de. judeţ, ţiunea lor, precum morile, pot 
din Breslau şi Ovid Ciordaş birourile agentiei DNB ~i a fă~ iar în Bucuresti la oficiul 'Cen- folosi din ca.ntităţile deţinute cu 
consilier de presă la Berlin. cut vizite la Ministerul de ex- traI de valorNi~area grâului. îndatorirea. de a însene într'un 
Vineri la amiază d. dr. Ou.stav terne şi la Ministerului de pro- La primării în toate celelalte registru de evidenţă, data şi can-
Albrecht directorul general al pagandă.. comune urbane. şi rurale în ter- tit.9.ţile folosite. 
; •••• ~.-•.••• -.-.-.~.-.-............................ ~.~ •.•• ~ ••• ~.~ •• ~ Comisiile judeţene mixte pre-

S'au lixot nuni nreturi 10 zohăr 
Dec!zia Subsecretariaiu~ui ADrovizionării 

ga ţară, avâ.nd staţie «le cale ferată 
sau port dunărean: 

1. Pentru vâD7.area cu ridicate, 
franca orice staţie sau port dună
rean: zabaI' tQs rafinat, lei 42 per 
kgr.; zahăr cubic lei 45 I{gr. 

dublu rafinat lei 43,25 per. kgr.; 
zabă.r farine 'şi gris, lei 44 per 
kgr.; zahăr ţnglezesc, lei 4:'7 per 
kgl'., iar căpătini. lei 44 pcr lurr. 

ART. 4. - ~l'oti comercianţii şi 

depozitarii de i:&băr cari mai au 
stocuri În depOZit sunt obligaţi să 
vândă la. vechile preţuri până la 26 
lU:ai 19H exclusiv. 

văzute de decretul lege, asupra 
rl>'Chizitillor şi regulamentul ~:d~.ll 
de aplicare, vor proceda reehizi-
ţia cantităţi10r de porumb ară-
tată în tabloul anexat. .. 

BUOUREŞTI. 24. (Rador.) 
Faţă de consumul inteDsde zahă.r 
şi faţă diminuarea stooulul produs 
in anul trecut, prin pierderile teri
torioJo din ArdeAl, Dlaooo"iua 'Il Da.

Arabia ca.ntitatea de zahăr ee mai 
era disPonibilă in ţară. nu mal pu
tea acoperi necesarul consumaţiei 
până. Ia. noua recoltă şi permite rea
tiurea unui important stoc de re-

2. Pentru vânzarea eu s.măr.wl
tul la consumatori: zahăr tos rafi
nat. lei 43 per kgr.; zahăr cubie 46 
lei per kgr. 

ART. 2. - Pentru comunele lip-

Cantităţile necesare consumu
lui judeţelor producătoare, (a
provizionarea comunelor urbane 
şi rurale, lipsite de porumb a in
dustriilor care folosesc porum
bul ca. materia primă a îngrăşă
torilor de luunuLlt:, etc.) vor fi 
asigurate tot prin rechiziţii. Re
partizarea acestor 'Cantită.i, se 
va face prin oficiile de Aprovi
zionare şi Control al preţU!"ilor 
'iar ridicarea lor se va face prin 

Pentru ca.ntitătiIe rămase nevin- organde prcvă.1:iUte. ItechiZiţtile 
dute la acea dată şi cne trec de se ·vor fa'ce cu prefefinţă dela cei 
500 kgr., depozitarii şi ~comel'e.jdH.nti; 
"u .. ~ uuugap !!Ia seprezmtc In ImI-Astfel stâ.nd lncrurile, statul a site de statie de ~IA f'!' ..... t:<; Cft" 

" __ L _. __ ~'L ,.v '-~--~- - ---~ cari nu sunt porturi dunarene sau 
mare de zahăr din streinătate. Cu pentru porturile dunărene şi comu
toate reducerile de taxe. zahărul nele cu cale ferati da.r care sunt 
Importat din streinătate revine la lipsite de un depozit sau de un re
un p?eţ mult superior celni produs prezentant al fabricilor de zahăr. 
In ţară. ' se fixează. următoarele preţuri. pen-

Pentn. a DU se avea acuma pre- tru vânza.rea cu amănuntul pentru 
ţari diferite pe plată, adică al,Al.-- consumatori: zahăr tos rafina.t. lei 
bărului importat şi al zahărului 44 per kgr.; zahăr eubic lei 47 per 
produs in tară, s'a fixat un singur kg1'. 
pret prin decizia u~ătoare: ART. 3. - Pentru· specialităţile 

ARr. 1. - Cu incepere dl'la data I de zahăr, reprezintând 6-7 la sută 
le 26 Mal 1941. se fixează preţuri din CODsumuJ tQtal. se fixează pre
!nB.ximale . Ia zahăr pentru toate ţuri maximale de vânzare cu rid;
lIDunc.lpiile şi comunele. din intrea- caţă pe intreagă !ară: zabăr tos, 

nea.ţ& zilei de 27 lUai a. c. Ia admi
nistraţia Încasări şi plăţi sau la 
percepţile fJseale resllective pentru 
a vărsa la. ari. 18 buget ordinar 
suma de lei 8,50 pentru fiecare kgr~ 
zahăr rămas nevândut. 

ART. 5. - Infracţiunile la pre .. 
vederile prezer.:tei deci7.iuni se sanc
ţionează in conformita.te cu dis
poziţlunUe Decretului-Lege NI'. 
1215 p~ntru activarea producţiei, 
regimuDui .preţurilor,reprimarea 
spN.ulei ilicite şi a sabota.julul eeo
nornic publicate in Monitorul Ofi. 
cial NI'. 102 din 3 Mai 19i1. 

.nt'lM ,1 ........ .:._ ........ - .... ~.L~1-:!. -----.&. ...... - ...... '-'I.'V 

porumb.· . 
Nu se Vor rechiziţiona canti

tăţile necesare consumului obici
nuit până Ia data 1 Iunie 1942 
i g-::spodăriei respective (oameni 
şi animrtlc), precum şi cele dato
rate in baza legilor agricole, în 
curs de executare. 

Ridicarea cantităţilor de p0-
rumb, prevăzute în t!l!bloul ane
xat se va face de către Institu
tul Naţional al Cooperativei, 
prin unităţi10e sale cooperative 
şi mandatarii săi. 

Centrala· Cooperativă de Im
port şi Export prin umtăţile şi 

prin mandat8lI'ii săi, şi 
Uniuilea generală a :Sinlttes·po 
agricole, prin :stll(jj·cat.·!", 
le judeţene şi anume: 

- Pentru armat! şi· 
ţile ce rămân la 
secretariatului de Stat 
vizionării: de Centrala 
tivelor de import şi I'n ........ 

- Pentru consumul 
clusiv capitale: 
~M~ <W. ~vvpen:l."'lvel 

generală a Sindi'catelor 
Deţinătorii sunt 

predea cantităţile 
la prezenta:rea LU<;LUU<iiLar. 

sărcinaţi cu ridi'Carea. 
ordinului de rechiziţie. 

Porumbul 
ridicat în termen de 
data reehizitionării. 
ţUe (le porumb re~itj"W< 
se vor distribui 
tare spre a asigura 
populaţiei şi al animalelo: : 
pl'ovizionarea industriiIe . 
trebuinlţează porumb la 
rea spirtului, precum 
sătoriile de a.nimale 
, O parte din acest' 
mâne la dispoziţia 
Economiei Naţionale 
tarlatul de Stat al An'l 'Or';Junr 
111. 

Plata porumhului seva' 
72.000 lei vagonul de . 
ridieare în numerar cu 
cu umiditate de 161a 
co-va~on staţia de 
pe şlep. 

Ieşirea porumbului din 
se va face numai pe baza 
=.ţiei dc tra,ll:~purl •.•. ~ ". L~-·-~ 

ofidul judeţean de a 
şi control al preţurilor. 
ExcepţiunHe de 

probate până în prezent 
aprovizionarea 
.judeţele lhllitrofe, ydn 
J)ol'tul cu autovehicule sau 
.:", : __ 1_ ..... , _. __ .. ~ __ ----~-.r r 

şi transnortul liber pe C., . 
până Ia 1000 kgr. 
tea7Ă pe data publicării 
tei deciziuni. 

Fabricile de spirt vor 
numai porumb alterat. 
Cumpărările de poI'tllllb 

rat se va face de către 
de spirt în temeiul 
nilor de ridicare şi +,.~n~!Xr.I\U.IU 
liberate de Oficiul judeţe&! 
control. . 

Pretul acestui porumb . 
58.000 lei vagonul de 11· 
iiran<co-staJţie de 
fob şlep. 
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