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, . Publicaţiile primite pAnă la. ora tO dimineaţa se inserează in Monitorul Oficial din.a treia zi. ' , 
Pentru pUblicaţiile depuse la ghişeu după ora 10, dacă se .cere să , fie inserate in l'r1onitorul Oficial din a treia ' zl, se V? 

plăti o tad supllmenfară de 50 %; dÎlcă şe cere si fie fns~rate tn Monitorul Oficial din a doua zi 
se va plăti o taxă supUmentară de tOOO/o 

Toată corespondenta se va -trimite < pe adresa: Monitorul Oficial Bucureşti 10- - ' Bulevardul Elisabeta, 29 
'I'etegrame: I\t01fffOfIClAL = 'Te'1efon 5-1820 5-1828 5-1829 := 'tont C. E. C. 201 

~r. plbth:atlel 

Decrete -a'jale 

S U M'A R: ' , .• ,ial :ro publicaţiei 

'Miniatlrul 'Alacllrilor Străine , 
'fJ79. 780.- Ct>meriri de Ordin~ - •. , .... , .. .... . ..... .. , .... , . ' 34% , 

Decrete 

Miniaterul 'Agriculturii şi Domeniilor 
14l - De!ttitu1r"e ... ....... '1 ...... , .. .. . " • ,: , ,. , . , , , • • , , 0'0" ' .-' l4% 

JUlUale al. COllSilialui de Miniştri 

M,Jnhterul Culturii Naţionale şi al ~ultelor , 
j)24. 329. - Autori~a:re de ~olecte p.ublice •• , •• :.. ,. . . . 3496-3497 

Mini,terul Econr.miei Naţionale 
346. - D~solvări- de as<)ciatiuni per.soane jur~dice • .. : . t , 3491-'3499 

Ministerul Muncii, Săn,Uălil şi Ocrotir.ilor Sociale 
356, ..... NorlM' p~ntru pi~h chiriei imobilelor ' rechizi-ţionate.. .. 3499 

DeeiziuDi 

Preşedinţia ConsNiubii de Miniştri ~ . 
918. - Revenire asupra dlrla,şăÎii '; .; . ' " •• : .. ..:-•. , , ', : . , , ... • ' i ,.-;: 3499 
ţ3g.580. 130.592-130 .594. - Aongajăd ......... .. . : " . .. ... ,,' 3499 
t30.582 . - Demi'siune ••.••.• . ,', •... . , . , • , • •. , , .. , , ..... , . . 3499 
130.590, 130,5%, 130.67~.- R-ecHficarea deci!:i~nilor Nr, "101.729, 

112.291 şi 117.498 din 1944 ..................... .. ......... , 3499 
1~0,591. - T1'<lnsferare ... . ,." , . , • • ,' . •• ,' .. .• ' " , . " , . ,-. . ,,-." 34~ 
130,595. - In10cuire În funcţiune .... " ...... .. ' .. .. ....... 3499 

Minuterul rit! Război. 

1,510. - Norme pentru f.abn=r,," ~l &'wcan;,a sapunu.flll • , ', • • •• 3500 
1.511. - Distribuirea unturii •••.••... .....•.. ", •• :......... 35DO 
1.512. -- Norme penku lahricarea pastelor flinoase ••• " 3500-3501 
1.569. - Numire în ,consiliul tehnic., •.. , ... , . . •. ' ••• '. , . ... . . .•• 3501 

Ministerul 'Afacerilor Interne 

161 k -- InHinJare de birGu 6~atistic ş ~ delegaţie •••••• . 35Ql-3S()Z 
, 70.135. - Trecere tn functiune -e.chiva-lentă .. .•.. , •••• -.'.. .. . 35()2 
. 296, 69.178 , - Tratuferări •• . . .. ... , .. , . .... , . .. . . ,.;, .. ,.. 3502 

54.471. - SuspendaTo •• , •. , •• . ,." ... . " " , . ...•••.. ", .. " 3502 
-S4.~72. - Destituire . " ."., . .. . , . ... . , . . ... ,.".,.... .. ... 3502 
54.473 .' - Demisiune ., •. . ••... . . , . ,." . . . , " ..•••• ,."..... 3502 
54,474. - Reinifegrare ••..• , ... , .. , .. ... .. , .•••• : ; . :....... 3502 
54.475-54.478. - Puneri în retragere , ..•.••••. . , ..•..•. , .. 3502 

Ministerul Culturii" Nalionale şi al Cultelor 

1.6.383, 16.384. -Accep~ări de legat ş i dona ţ ie . . , .: ... , . . .. . 35()2 
15.945. - TranSiferare .; .•. . ; .',. ' " , " , . . "" , .. , ........ , .. 35()3 

Ministerul Finantelor 

50.490, 50.489. - lnstituiri de comisiuni , .. , . .... " .. . , ... ,. 3503 
59. 692. - Anularea şi emiterea de duplicate de pe bor.derou-

'file triplicate eonstatând depunerea Ia unHicare. a titluri· 
lor de rente de Stat •• , .. , . . ,., . .• . . , ... , .. . , . " , . . 3503- 3564 

(Continuu. Pl pag. 2-al 
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26 ~ 019 ti ..... Repartizare • ti ti •• ' , . ti • , ti ti ' • • ti ti • , , • ti f <1 ti • ti ti ti ti ti • ti ti ti ti ti • 

_ 21. - Anga.jar. t"n<:etată . 1 ti , ' , ti f " ti •• ti ti ti ti ' , >,, -, ti ti. ti, , ' ti ti , ., •• • _., 

,aglua 

3504 
3504 
3504 
3504 

'{r. pa'Ueatiel 

Jlirii3titul 'J udiJiel 

45.123 ..... Suspendarea activitilţii 'Judecătoriei VIII urban II. 

97~.304. - Demisiune ..... ' .. . .... . ....... , ...... , • • • ' ..... .. Bucur-eşti Oi') :. , ;:, ••• ti ti ti .. .. , ti ti ti ti ti : ti , ' , ti ti ti ti • ti ti ti ti ti . .. . ti ~.: . _ ... ti ti, ' 3500 . 

MinistfFul Economiii Nationale Miniaterul Muncii, Săniitătij şi OcroU,ilor Sociale ' . ' 

~()2. - Fixarea preţurilor. -filatură, a firelor loar&e din bULl- 75. _ Infiintarea ofic:iilor de c~llstatare. urmărire şi percepe-
'bac importat din TUl'cia ........ ' .. " ••. , •• '. •• ... • • • • .. 3504--35Q5 I I Ef't 3 O'" 

~1\3 F' "" I IA •. •. 350' 5' rea venituri or pe ângă O1'ii BlmI are ., •••• O," • • • • •• • • ••• 5 v 
'"" • - lX'lI:1'ea P""IU ui anei In(llgene •.••••• • .. . ....• • .••• 
2·.2i2 ~' - Demisiune ........ 'w ' .; ": •• ·, · • •• · ; ' • • ·f ' ..... .. .... . . , •. ,., ... .. 3506 1.456 .. - Delejaţie .' . .. ...... . .. .. .... . ... , ~' •. •• " ':'!- , '" ........ . , ... .. '.;>" 3506 

Mhtisttrul AJlricul1urli şi Domeniiror AlluDluri' Judiciare 

3.604. - Oprirea vâna.rea potârnkhilor " ......... "......... 3506 
17.1,59 • .- Mi~are in p01'Sonat .,. :> .............. ..... ... ,. . 3566 

I'tllştdinlia Consiliului de Mini§.l,i 
, ,# 

l>ECRETE REGALE 
lIINISl'ERUL AFACERILOR STRĂINE 

. MIHAIL" 
, Pri.n graţia lui Dumnez'eu şi voiuţa 
Naţională, Rege al României, 

-La toţtd.e faţă şi viitori, sănăta,te: 
Asupra ţ'aportului · d-lui Vicepreş~ 

. dinte şi preşedinte al Consiliului de Mi
niştri ad-jntenm, ministru aJ. Afaceri

,lor Străine, Oancelar , al Ordinelor, eu 
Ni'. 25,125, ' ' 

Am decretat şi <1ecretăm: 
'At't. 1. Numim membru a1 Ordinului 

"Steaua României" l _ 

In gl'od,!tl (16 of'iJer 

Pe d·l: . 
""733. Nicolelsc.u Mircea, Bllbdirector 

geneI;al .al Datoriei Publice, Ministerw 
de P'~nanţe. . 

Numitul va purta insemnele civile. 
Ari. II. D-} Vicepreşedint~ şi preşee 

dinte 811 CO'nsiIiuiui de Miniştri ad·in_ 
tet'im, ministru al Afacerilor Străine, 
Ca.ncelar al Ordinel<ll', este însărcinat 
eu executal'ea a<l€stui decret. 

Dat în Sinaia la, 31 Martie 1944, 

MIHAI 
:Vic~preşedintll 

ti 
Pl'eşedinte al C()nsiliuIui do Miniştri 

a.d-int~rini, 
/ 

Ministl1l aJ Afac,erilor StdUue, 
Cancllla, al Ordinelor, 
, Mihai A.. ADt~lleaell 

Nr. 779. 

MIHAI 1, . 
Pri'll graţia lui Dumnezeu ŞI voinţa. 

Naţională, Rege al R~mâniei, 
l~a toti it.e faţă şi viitori, Sătîătate : 

Asupra raportului d-lui Vieepreşe
, dinte şi preşedinte al O)llsiliului de Mi
niş,'l'i ad-intel'im, m~llistru al Afaceri· 
lor Străine, Caneelln' al Ordinelor, eu 

. NI', 25,1~. - . - -' --

Deciiiuni relative la camuHarea bunu'rtlor evte_e4'U ••• , .. ,rwi .3506 

~ deer,etat şi decl'etăm: 
~rt. 1. Numim membru al Ordinului 

"Coroana României" _= 

I'N, gradul de comando;, 

Pe d·I: 
789. Grigorescu ~:fircea, consilier mi

nistiel·iaI. 
Numiful va purta insemnele civile. 
:Art., Il. D-l Vicepreşedinte şi preşe

dinte al Consiliului de Miniştri ad-in
terim, ministru al AfacerilOl' Străine, 
Oancelar al Ordinelor, este însăl'cÎnat 
cu eXe<Jutarea aeestui, decret. 

D<tt în Sinaia la 31 Martie 1944. 

Vic&preşedinte 

fi 

MIIHAI 

Preşedinte al Consiliului de Miniştri 

a.d,-interim, -

:Ministru al Afacerilor Străine, 

Cancelar al Ol'dinelor. 
Mihai A. Antonescu 

Ni'_ 780. 

DECRETE 
MINISTERUL 

AGRICULTURII ŞI DOMENIILOR 

"ANTONESCU . 
lfAREŞAL AL ROMANIEI 

ţiun~, pe daţa de 18 Dece~vrie 1943, 
fiind condamnat definitiv la 3 ani in
chisoare corecţională ~ 224 :lei cheltu
ieli penale, pentl'u crima de luare de 
mită,pl:evăzută şt ,pedepsită de ar-t. 
251, alin. IiI din codulpena,l, modifi
cat pr;n legea NI'. 78'5 din 1942, combi
nat cu art. 157, parh~a I-a, litera c, din 
cooul penal. 

Art. II, Potrivit dispoziţiUldor at:t. 
20, alin. 2, din legea pentÎ.'u orgall' za
:rea Corpului veterinar, i se r:dică ~i 
dl;eptul de liberă practică a med:cinei 
veterina.re 5n ţară, pe timp de 3. ani. 

Ari. III. D-l ministru secretar de 
Stat la Departamentul Agl':culturii şi 
'DOmeniilor , e&te · însăl'cillllf cu adlleerea: 
la îndeplinire a dispozifunilor prezen-
tului {1 eCl'et. " 

Dat in Bucureşti la 30 Marti~ 1944. 
A..1ITTONESCU . 

Mareşal al României 
şi 

Conduc~torul Statului 
Ministrul agriculturii şi domeniiler, 

1. Marian 
Nr. 742, 

JURNALE 
ALE CONSILIUL'UIDE MINIŞTRI 

şi MINISTERUL CULTuRiI NAŢIONALE 
i C,oNDUCĂTORUL STATULUI" i ŞI AL CULTELOR 

Având în vedere raportul d-lui mi- Consiliul de Miniştl'i, în şet1inţa dela 
nistru secI'etar de Stat' la Deparlamen- 1 }IlLrtie 194.4, 
tu1 AgricultUl1i şi Domeniilor, înregis- Luând În discuţiune l'apol'tuI d-Iui mi ... 
trat sub :NI'. 70.1.59 din 28 Martie 1944; nistl'u S'OOl"etar d'e Stat la Departamen-

'Având in vedere dispoziţi unile 'art. 20 tul Culturii Naţionale şi al Cultelor Nl". 
din l~a. · pentru organizarea Corpului 45,300 din 1943; . 
veterinar; Având in v.edere dispozitinntle ar •. 2-

Având li vedere lu~răril~ dela jurn. alh}; ultim şi art 5. lit. b, din decretul-
Nr. 3.869 şi 4.871 din 1944;, lege NI'. 864 din 25 Noemvrie 19'42. pri-

Iri baza; doorete'lol'-1egi Ne. 3.052 din vitOl" la 1',egl€'nWlltare& apelurihr Ia eon
li Septţmvl'ie şi -NI', .3.07.2 din 7 Sep. tribu1ia benevolă a public!liuf, 
temvrie 1940; . ~cid€: 

. Am decretat Şi decl'etăm: Art. 1 . .se autorizii: pilil'()hia.. ~:u. ema. 
:At't. 1. D-l dr; Stănică Constantin, , năIăJleşti. , jud. Nemuţ" să org~eze 4) 

medie veterinar al Ooolului Hârlău; ju- " eol~tă publi~îne1lprlnsul aeeleip~ 
g!ltqJ ~oşani. st ~ţ;$ţit'~~r di~ J~ l2I!!1 iL i Q!pi1~. '~ mruru. ,ţril}~!'e!! 

., 
                     



, , 

12 Aprilie 1944 MONTITOIfUL OFIOiAL (Pa~aI)Nr, 87 84{}7 
" , ~:" .~ . 

-fium~i de lei 1.200.000, lJeeesa~l.'ă restau
l'ăTii şi întreţinerii bisericii din acea co
mună. 

Art· 11. Termenul prezentei tţutorizaţii 
~ţe d:e '5 Iuui , ~u înoop~r~ d'el~ datI), pu~ 
bIleării în Monitorul Of1ctal a JurnaluluI 
~~e farţă. 

A1·t. III. Parohia din com. BăI 'in eşti, 
Jud. Neamţ, prin preotul paroh, va comu
nica ministerului persoanele deseml14te, 
a fac.e parte dil1 e,omitetul de colectare 
}?p~e ~ fi confhmate prin decizie minis-
teriala. ' -
, 'Aj;t. IV. O eopi-e de pe procesul-verbal 
dc constatarea rezultatnlui ap-elulu i la 
-contl'ibuţi'a ,benevolă a puhlicului i:>& va 
inainta Ministerului Culturii Na,ţiollale 
şi al GuJ;f:,elor şi Inaltei Clirţi de Conturi. 

A1't· V. D-nii miniştri secretM'i de Stat 
la Departamentele Culturii Naţionale şi 
ai Oultelor şi 'Afacerilor Interne 3".1<nt 
insăl"cinaţi' cu aducerea la îndeplinire 'a, 

C ])rez~ntlliui jurnal. 
'Mareşal Ion Antonescu, Prof, 1. Petrovici, 

Alexandru D. Neagu, General D. I. Popescu, 
1. Marian, 100 C. Marinescu. ' General 'Gh. 
Dobre. 

Nr.224. 

Consiliul de Miniştri, in şooînţa. sa deht 
27 lvraTtie 19144. 

Luând în d-elibei;are raportul d-l.ui .mi -
nistTu secretlH' cl~ Stat la uepali.a.melltul 
Glllturii Na.ţio,na.ltl şi al Oliltelol' NI'. 
10.187 din 1'!)44; 

Având. În "edere di&pO~iţ.iunile art. Z, 
alin. ultim şi art. O'. lirt. b, .din decretuJ
lege NT. 8!64 clin 2,5 NoemvrLe 1:9142, pu
blicat Î-n l\{oQnitor,Ul Oficial Nl'. 279 din 
?fl Noem:vri{1 .H)42, privitor la reglernen
.t3Jl'~a apelurilor la contribuţifll hene"oHî 

, il' publicului, 
Decid6: 

Art· 1. Se il.utoriză parohia Ol't. rom. 
Farotic. juie:. ,Caraş, prin, comitetul de 
eOllclllcere, să org,ani,zeze oc~lectă pu· 
blică, prin ' list~ de &'Utscripţi~ şi l)~nta'* 
h11ze, pentru s:t!"ângere~ sumei ' de lei 
z.ooo.GaD, ii{lc~ară reparării hisericii din 
acea p\liohi-e. ~ , 

.c1rt. II. Termenul pl"e.rentei autorizaţii 
. €slede 1 811, cuîncep-ere dela, data puhli ... 
. (JăTii în Monitorul Ofi(;ial a, jurnalului 
{,e faţă. 

Art. IIl. P&l"Ohia O1't. r,om. Farotic. 
. jud'. Ga:.t'aŞ, prin comitetul de conducere, 
, ,va comunica; ministerului persoanele de. 

,,"emnate a-Iaoo p,artedin comitetul de co. 
, l<6atar~ spre it fi ool1lfirma;t~ prin decizie 
minist1;riaIă. 

At·,t. IV. O ,oopie d«~ pe pooC'e8ul-:V&'bal 
de constatarea l"emlflatului apelului la 
llOntribuţia heneyolă f!, pl1bli1}lUul se x.a 
înainta Ministerului Culturii N-aţ1onalfi 
şi al Cultelor şţ Inaltei Cm'ţi e~ Conturi. 

Art. V. D-nii miniştri secreta.ri d-e St,aii 
la Dtepartamentele Culturii Naţionale şi 
al ,Cult~l~r şi 4f!\~ţţiJQI I!!t~~ j!1.'mt 

insărciriaţicl~adu0el'eă. 'lI.!, ·îndepli.nire a 
pl'ezentlliui jurnal-
Mareşal Ion Antonescu, : Prof. 1, Petrovici, 

Alexandru 'D. Ne~gu, General :D. 1. Popescu, 
Ion C. Maiinescu, Prof. Dr. ,P. Tomescu, 1. 
14arian . 

NI'. 329. 

MINISTERUL ECONOMIEI NAŢIONALE 

Con's:liulde Mini.~t1'i, în şedinţa sa 
dela 29 Martie 1944, 

Luând in deli:bel'are ţ'eferatnl d-lui 
ministru Ilubooeretar de Stat al indus
trie i, . comerţului şi minelol' cu Nr. 
209.982 din 6 Martie 1944; 

Avitnd in vede:l'e" dispoziţiullile art. 
-9 d;n legea Nr. 11 din 14 Iauuarţe 1944, 
pentru controlul peI"Soallel~r ' juridic6 
fără seop luC'rativ '; 

Decide: 
Art. 1. Asociaţiuni1e persoan~ jUrf~ 

'dice de drept privat prevăzute în ală.., 
tU'ratul tahlou, care faM part~ i'llte
R'r~mtij. din prezelltu} 'jurlla1, se disolvă, 

Â'i't. 11. Activul :fiecăr·ei as,ociaţiuni 
disolvată, ţrece ln' patrimoniul Camerei 
(le ,comerţ şi de industl'i-e în a căI'ei cil'
cumscripţie îşi 3.'1'e sediul asociaţiun€a.· 

- ld1:solvată, la fondul special de asistenţă 
,lţ comercianţilol' şi iriclustriaşi10r lipsiţi 
de. mij'loa<:e de existenţă. 

A,1't. {II. D-l ministru secretar de sta;t 
~a Departamentul Justiţiei şi d-l mi
uistru suib'secretar de Stat la Departa
mentul Industriei, Oomerţului şî Mine
lor sunt ÎJ;!săecinaţi cu aducer,ea' la în, 
dep1inire, a dispomţiunilor pl'~zentuhiÎ 
jurnal. 

Mareşal Ion Antonescu, Proi. Dr • .r. To
,u8SCU, Ion C. Marinescli, il. Marian, :Alexand~u 
D. Neagu, 'Ing. Sta~ri Ghiolu, General Git . 
Dobre, GeneralI)'. t. ,Popescu. 

Nr. 346. 

Tablou de asoeiaţiile profesionale de t'lrllilu 
!privat., dIllolvat-e prin jurnalul Consiliului (le 
Miniştri Nr. l34.6 &'iu 29 Mart-le 1944. 

1 Sindkatul industria&i'lOT olari din 
'Ai~d, .Aiud":AHm. ' 

. 2. Sindioo,tu.l' pantofa,ri1or . ~ieismad .. 
lm' ,români, Alb8!-Iulia, _ . 

3. Cercul {lomercianţi101' . şl fi intel~· 
tuaHlor ",O<:nolt l\{m,'eşului'''' Ocna M1.1-
l'a;~ului'-Alba. . . 

4. Re'Uniuneacivilă si iildm.tl'h\,lă din: 
S€ibeş, Sebe:.~"'Alba.· ' . 

5. Gremiul comm'cial german din 
Sehe:ş-Alba, Seheş-'.AJiba, 

6. Oercul {jom~l'cianţilol' şi in~!eetlla· 
lilor din Ocnele MllTe.~uhti" Xtioal'iî. 
:AIba. 

7. Reuniunea me,&eriaşilor si cow.er .. 
. cţ,anţilol' români. din : Vioai>a; :UJoa11~~ 
[Alba. . _ 

8. Asociaţiiţ tlol11ilireianţilol' d.in ,Arad, 
~l>ad. 

9. Şilldicat,ul .co~el'(:.Uu1ţ!~(}l' ,cu. P~!l~ 
IDls~ ~~ ~1:l! ~m~!l şlI!ru.1!,t1. Ait!~ 

10 .. Oelcul d~ lect1l!ră fi 1'1ldustriâ.~i1()l 
din Bima,nel ,Simalld-Arad. 

U. Asociaţia; comerc-ianţilOl" <lin Nă-
' (IIM, Nădlac--Arad. . 

12, Sindicatul voiajodor d~ll indus
trie l7i comerţ ' dn Ba'cău, Bac~u. 

13. 8indicatul profes:on8-l al come<l'';' 
cianţHor de cereale "Munca", di:n Bâr
"Iad, Bârlad. ·· 

14. SindicatnI tinerilor meseriaŞi 
"Inimă B1ilă' i , Botoşani. 

l i5. Sindieatlll profeai(}fia1al fabrici
[or .de sticlărie din Ardeal şi Banat, eu 
se(uiui în Braşov, Br~y. . 

H~. Sindicatul profesional al moral'i
lqr din Br8JŞoy, BraŞoV. 
, 17. Sil1dica tul fahl'\~anţilor de bel'/!' 
şi ~lad, Rl<aŞQv, 

18. Reuniunea d~ propăşire a tine'l'i-
101' oom~rcia.nţi din Braşov, Bl'aşov. . 

[9. Cooperativa lăcătuşilpr, .armurie
,6101', fie1'ai'iilOl' de unelt·e şi {jUţitarilm', 
lh':a!sov ';' ,. 
, 20. Uniu.nea forestieră ain Al'de>al, 
lB·raşov. 

!21. Gl'emiul eomerc'al german d~ll 
l3i,aşov, 'BraŞOV, , 

22. Asoc-iaţiullea agl'i.cultoriltw pro
p;rietal'i ai iahrj·celoragricole . de . spirt 
din Tr.ansilvania, Bl'aoov. 

23, SinJd<:a.ful .jndustriaşilol' în fier şi 
ro'Ma,l din Ardeal Brasov. , - 1, , 

24. Uniunea forestieră din Ardeal, 
l.;aionul Bl'a:Şov, Bra;şov. 
. 2:5. Reuniune'a restauratorilol' Braşov, 

· B'raşov. 
. 26. So{lieootea proprietarilor de 'ma
şini · de tl'eerat din Ardeal, Braşov. 

27 . . Silldieatul profesional al proprie
t'al'Hor de auţobuze din Bl'~ov, Bra.,'I(}y. 

2B.Uniun>ea ·· GreID'iilOl~ germane de 
comerţ din ' Transilvania, Bl'aŞoy. 

29, So'cietatea cooperativă it măcela
tilor din illtel'd:Ol'l'tl oraşului- · Braşov, 
B:l'a..lj(}v. 

30. &iei:eta tea săsească. de _mesel'ie, 
B'raţlOv. 

31. Societatea meseriaşi10r din com. 
" CI'izbav, Crizbav-Br!lŞov. 
, ~2 .. Asociaţiâ ,industriaşilor din 0'00-

. le~;..Braşov. . 
33 Societ~tea săsească de mesro:1i dhl 

HM<ihinj Ră:IC'hin-Brlişov . 
34. ReuniW1ea industrială diin Râ'l.'-

lUan, Hârm'an-BraşOv. ' . -
S5. 'R.euniunea de lectură a meseria

. ~ilor din S'atu NoU!, Sahţ Nou-Braşov. 
36. Sindicatul cerealiştilo-l' din jud. 

Buzău, Buzău, . ' . 
13'7, 'Sindicatul pahonilo'l' b'rutal'l din. 

Buzău, Bmău. -
, 38. ".sporul',I, Bind4{jafU!1 {\Omer-elal 

, ;d~ cei>eale dhiMizil, ' lVI!zU:BllZ!U': ' 
,- 89. Reuniunaa '()olU~l~eianţilor din :Re-
Şlt.!, Reşiţa.i(JaIl'M. .' 
, :40. Societatea mutu8l1ă (lij ajutor ~ 
~lgurăJrisocJ,al~ /l., eomel'ei~nţil<)r ~1: iii· 
~!ţ!i~~Y2r QiVi. QrJ!!~.Y~, .QNt·ioya. 

s 

,,J 
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41. Asociaţia. ~nil'ea tăMearilor din 
jud. Dolj,- Oraiova. 

42. Sind:eatul cerealiştilor din jud. 
Dolj, Oraiova. 

43. Sindicatul profesional aJ proprie
tatilor de mori din Basa.l'abia;-Chişinău. 

44. Sind:catul industriasi-lor (jin Chi-
şinău, Chişinău. ' . 

45. Asociaţia generală a industriaş.i
lor d 'n Basaa'abia, Chişinău. 

46. Casa de credit şi ajutor de pe 
lângă Bm:sa din Chişinău., Chişinău.. 

47. Soc:etatea pentru îngrijirea şi a,
păl'al'ea comercianţ-i1ol' din oraşul Chi
şinău, căzuţi în nevoie "Ajutorul Gmi. 
lis-H esed", OhişÎnău. 

48. Asociaţ ' a economidt "Basarabia", 
Cl1işinău. 

49. Sfatul economic al Basara11iei, 
Chiş·nău. 

50. Uniunea exportatol'ilol', importa
tori10r şi producătorilor d 'n Basarabia, 
Clli,şinău. . 

51. SocietiHea mf$~riaş; lor făgărăşeni, 
ţ'ăgăraş . 

'52. Coop. ind. de tâmp1ari, dulgherI, 
z.idal'i , lăcătăuş:, cur<::lari. tinichigii ~ 
ceasornic~w.'i, Făgăraş. 

53. As()ciaţiunea profesională "Mara
ruJ" , Făgăraş. 

54. S'ndicatul profesional al Uniunii 
patl'Olla1e alimentare din R<omânia, Fă
găraş. 

55. Reuniune·a civilă şi pl'ofesiOllalli, 
Cioncul-Făgăraş. 

5-6. A.sociaţia comerdanţi1ol' mă-celari 
fi in R{)1l1ânia, Focşalli. 

57. Cercul comercial şi indu13trial, 
Odobeşti-Putlla. 

58. L'ga gen~rală a mesel'îaşilQl' pa
troni din România, cu filialele: Bu-eu
i'eş ti , Ia~, Plo:fşti, Buzău, R,-Sărat., 
F'ocŞ8ni . Tecuci, Bâl'lad', Bacău, Dorohoi , 

- Cel'llănţi, Cetatea.-Albă. Ismai!, R.-Vâl
cpa , Dl'ă găşani I Galaţi. 
. 5'9_ .t\;;O(;iaţia expol'tatorilol' şi manipu
lauţilOl' de lemn de lucru din România, 
GaJ !,!,ţi . 

(j(). A<>o ciaţia com~l'cianţilor de bău
. turi spirtoase din Galaţi, Galaţi. 

61 . Sindicatul profesioual "Solidarita
tea"', al patronilol' brutari, Galaţi, 

62· Sin c1il:atu 1 p,rofesional al pel>cari• 
lor ,.Sf. Apostoli Petl'u şi Pavel", Ga
lnţi. 

G3 Sindicatul fabl'ie.autil<Jl' de băuturi 
gRZOa'iC şi mineralizate din Galaţi, Ga
laţi . 

64. Cercul comercial şi lncustrial, 
CHul'gin. 

G.5. Sind,k atul l'emizierilor de ce~eal", 
din jud. Vlaşca, Giurgiu. 

_66. Sind'icatu1 profesional al cerealiş~ 
, tilor din jud. Argeş, Piteşti. 

67. Sindicatul ~el'ealiştilor, Ruşi. 
(}8. Societ,ltea ,.Munca Noastră", a 

blăllal'ilo' şi coj(}C~rilOl'; iaşi, 

4 

6,9. S(){!ietatea "Sil,cl'ificiul" a co,m~ .. 
C18nţilol' de fructe şi zal'za;:aturi, laşi. 

70. Si~~Jcatul Comercianţilm' de m~
bile din jud. Iaşi, laşi. 

71. Sindicatul morarilor din laşi, Iaşi, 
7'2. Shldicatul comercianţilor de C~u 

renle, laşi ... .(, 
73. SindJcatul comercianţilol' de cheres. 

tea, Iaşi. --~; 
74. SindicRtul PatroniI OI' Brutari 

"P âineH", laşi. 
75. Sindicdiul Alimentar, laşi. 
76. Asociaţia, Comel'ciânţilor şi Indus-

iriaşilor, Iaşi. ". 
77. Asociaţia comerc4mţilor {:;e băuturi 

spirtoase din oraşul şi jud. Neamţ, r pia• 
ira-Neamţ. . t. 

.78. Sindicatul illdustriaşllol' de cJ1el'es. 
lea şi exptoatatorilol' ce · păduri de P7 
:va~e.:'l Bistl'iţei şi jud. Neamţ, Piatra~ 
i'Jearut. :(,~1 

79. Sindieatul profesional al cerealiş
tilor cin jud. Argeş, Piteşti. 

00. Silli:lieatul patl'onilQl' brutari şi 
franz-elati din Qraşul Roman, ~"oman. 

81. Sindicatul profesional brutar, fraru
zelar şi al mesel'iilor simil<we. Roman. 

82. Societ/!,tea meseriaşilor, a·du.na.rea. 
israelită, ROman. 

~3. &eietatea meseriaşilol' şi comel'~ 
ciant·ilor din Sebeşul de Jos, Seheşul d~ 
Jos, Sibiu. 

8':1. Reuniunea industriaşilor din Tlţl'
nişor, TurniŞor, ~ibiu. 

85. (;oopel'ativa indlţstrială ~ birjaţ1a 
101' din Sibiu, Siblu. 

86, ~ Reu.niunea C'etăţenilol' şi meserIa
~Ilor din Sibiu. Sibiu. 

&7. Sindicatul bijut-erilol', grupa Si. 
biu. Sibiu. . , .$< 

b8. Sindi~alul profesiQllal al patroni-
.101' homari, Sibiu. 

89. Societatea naţională a mesel'iaşilQ,~, 
indm;t,riaşilol' şi comercianţilor patrolli. 
români din Sibiu şi jur, Sibiu. 

90. Asociaţia maeştrilor butoeri, Sibiu. 
9<1. Sin<licatul comel'cianţilor de zal'~ 

zavaturi, fructe, ouă', păsări, etc., Sibiu. 
9'2. l'Wuniunea mesel'iaşilor Români din 

Răşinar.i, R.ă1şinari.~ Si1-iu. ' 
93. Reuniunea meseriaşilO'l' şi -comert" 

ciant,ilor Români din Apoldul de Jos, 
Apoldul de Jos, Sibiu. 

94. Asociwţia comercia;nţilol' şi indu,<5· 
triulă germană, Timiş()ara, 

95. Asociaţiunea crescătorilor de epul'i 
Allgora şi a industriei casnice. textile din 
11GUlânia (Angora). rrimişoara. 

96. Sindicatul comercianţilor de c~
, reale şi pl'oăuse agricole din 'l'imişoa.ra, 
rrimişoa ra,. 

~1. Sindicatul expol'tatorilol' şi com~r
cianţilo1' d(j ouă şi de păsări d'e eUl'te en
gro~ C:in Ardeal şi Banat, Timişoara. _ 

98. R.euniunea meseri.aşilQl', comel'cian
ţilor şi industrialŞilol' . patroni ~o()mâni dip 
~rjDlişQal'ca, Timişoa<l.'ar: ~ . . 
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00. Inelul de Fier, Timişoara. 
1:00. Asociaţia fabricilol' de textile · di~ 

.Banat, Timişoara.. 
- 1JOl, Rtmniunea comercială ş~ indu~ 
tl'ială, Besenov®.. Nouă, Timis-T()l"outâll 

11()i2. AS~cia:tiun€oa! de comel~ şi Ind~:'" 
tris din Leva~heim, t 'ev'il,nheim, TimÎ~':;' 
l'i:,loutal. ' 

103. Reuniuneacomel'{lianţi19r din 
Ci~Qva. Ciacova, Ţ1niiş-'t()rontaf. ' 

1.Q!. Reuniunea: c<>m~l'cial1ţilor din Jim~ 
bolia, Jimbolia, TiJ!l.~ToroI!tîl. 

105. Societatea comercială lnd.u~tr~ţf 
din J ee ia ~fare, J 'ecia lVfal'c, Tiiniş-To .. 
rontaI· 

W6. Reuniunea oomer~anţilor din 
Lipova, Lipova. Timiş.Tol'ontal. 

107, Societate~ comercială şi in.dug. 
tl'iaIă din Sag, Bag, . Timiş-TorontaI. 

W>8. ReU:niune~ din iooustrie a mese~ 
rlaşi10r şi industriaşi1ol' din Tel'emia 
Mare, T-eremia rdare, Timiş-Tol'ontal· 

Iv!!. Asoeia.ţia comel'cianţilOl" şi mese
riaşilol' din S~ghişoal'a, Sighişoara, Târ. 
nava.Mal'~. 

I1(). Societittea pantofa.rilor din jud. 
Târnava~ Mare, Sighişoa,rc~, 'e.âl'nava. 
~tal'e. 

111. Societatea poantofa.rilor şi cis~a. 
rilor <lin Sighişoo.ra. Sighişoora, 'l'ârllava 
Mare. 

112. Reuniul1,ea de Înmormântare di l} 
Sighişoara, Sighişoara, Târnava-Mare. 

113- Â.sQciaţia. mai€ştrilol' h<Jl'nari din 
Sighişoara, Sighiş{)ara, Tâl'llava,·l\{are. . 

:i14. Â,>ooiaţja de Înm<ormântal'e a mu. 
zicaDţilor şi meseriaşil()r, Sighişoara. 
Târnava-Mare. 

11'5. Uniun'€a societăţilor ae meseriaşi 
patroni săseşti ardeleni, Media..c;;, 'l'âl'l1ava. 
lIa.re. • 

116. .Bindi'catul cel'ealiştilor din jur} • 
ToeJ.eorman, Roşiorii de Ve.d'e, Teleol'man:. 

Î17. Sindicatul alhnel1taJ', T.-Severin, 
U8. Sindieatul profesional al proprie. 

tarilor de autobuze Bl'aŞ<lv, Braşov . 
119. Tovă,răşia birtaşilol'. Gma Humo· 

l'ului, Gâmpulung (Bueovina). 
120. Oercul comercia.l din orasul Do-

1'ohol, DOl'ohoi. ' 
121, Olu,bul comercianţilor şi negu",toc 

1'i101' de mărgăritare, pietre pl-eţioas e, aur 
şi argint, ete., Cernăuţi. 

12'2. Societatea "Uniunea comerr: i an.ţ4 
lor en det'ail din Bucovina", Cerl1ăuţi. 

l!2a. 'S:futul negustorilor, Cernăuţi. 
124. Insoţirea p_entru spl'ijinirea c()o> 

mel'cianţilor şi meseriaşil<ll' bolmlVi, Sll~ 
cea va. 

125. Societatea de ajutol'are a. meserla~ 
:;,ilor din SLleea:va. Suc.eava· 
, 126. Insoţil~a pentru sprijinirea eoo< 
lllercianlţilor şi meseriaşilol' bolnavi dill 
Suceava. Sueeava, 

127. -Gremiul comercial, Suceava. 
128. Sinclicatul (morilor) mOl'aril~r 

mici şi -Jllijlocii din Banat. Timişoara. 
129. Sindica-tul lllăcelarilol' din Con. 
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~tan~8. Sft. Arhanghel. Mihail şi GavriL 
. bousta.l1ţa. 

130- Reuniunea meg{)riaşilol' şi comer
t.Iaiiiţilor R()mânl din Baia de AJ·ieş. 
1'urda. 
. 13:1. Casinoul Român, comuna Petrila, 
~ud. Hunedoara. 

L&2. Uniunea industriaşilol' tăbăcari, 
Oraiova. 

133. Asociaţia pielărie şi îucălţăminte, 
Ol'aiova. 
7 134- Uniunea eomereilLl1ţilor maghiari, 
Jurda. 
, 1.a5. Soeietatea meseria,şilor şi pluga
~ilor rom\ni din Făgăraş şi jur, Făgăraş. 

136. SincUcatul profesi(}nal în indus
~ri.a de piele, Cl'aiova. 

MINISTERUL MUNCII, SĂNĂTĂŢII 
ŞI OCROTIRILOR SOCULE 

Consiliul de MiniştrI, în şedinţa sa dela 
00 M'a.rtie 19414. 

Luând' în delibel'are referatul 'Q-lui mi
nistru subsecreta,r de Stat al Departa
tnentului Muncii, Săn-ă!tă,ţii şi Ocrotirllor 
Sociale, şi având in vedere cele ex:pu .. <;e, 

Decide: 
. Ari. 1. P,entru imobilele rechiziţionate 
itlrin jurnalele Consiliului de Miniştri, 
lpână astiM',i, pentru. Subseeretariatul de 
Stat al Muncii, precum şi pentru cele co 
şe 'l'l()r mai rechiziţiona. Ministerul 
Muncii, Sănătăţii şi OCl'Otirilor Social&, 
Subsecr,etariatul de Stat al Muncii, este 
~ut(}l'izat a plăti celor În drept chiriile, 
oalculate În conformitate cu dispoziţiu
nUe urmă-toal'e: 

A1·t. II. C-hiria anuaJii pentru i'iec~re 
~mobil sau apaţ'1a!lle;l1t în parte, fie că 
~ste proprietatea C. N. R.-ulud, fie că a. 
~eşit din patrimoniul SăIU, va fi egală cU: . 
~aloaJ.'ea locativă bruta.. înscrisă in rolul 
rercepţiei. 
, Ari. 1fI, Pl~ta se va putea face. atât 
'din bugetul Fondului mUllcii, cât şi din 
bugetul Fond' Stat, pe b~a jurnalului 
ţl()nsiliului de Miniştri, prin care S'1l, ho. 
J;fiirj,t l'-echiziţiohal'ea' bunului. 

Ar,t. IV. 'D-nii mirtlstl'i secreotari de Stat 
~a. Departamentul Fina.nţelor, Subsecre· 
~ri3tul de Stat al Mun.cii şi Subsecreta~ 
tiatul de Stat al Românizării, Colonizării 
iJl'nyentaxului sunt Însărcinaţi cu execti~ 
~3r6ft pr-ez.entului jurnal. 
: Hareşal Ion ~D.toD.escu., P.rof. Dr. P. Ţo. 

l\Y:eş~, A'rh. L ~. Ene8.Cu, pi~.f.I. PetroriQI, 
[on C. Marlne8cu. O,rldiu VlUescu. Alexan'ilrli 
•. Nea~ G~nera{Gfl ' j);b~: ' ii. Mariall. 

~t. aSe. 

DECIZIUNI 
,i~~E<DI:ţ(ŢIA 

CONSILlULUI DE MINIŞTRI . 

~;rln dilcizillid-lui mhilstru subseoretar il Sta'ţ~l l'{>mân~kl'1t, ' \1'91{)nizăril şi 1:q .. 
~ent~~ul NirI. 9:14 din; Ş ;Al>riU~ 194J4., t mr},ne ~ d~t& prez:e~t~1 .~zillni ~ 
Il'pl].~ţ~Ş,!rlI !t-tlf ~.!1 ~ltl.~seJ:!) .I~B'r 

agr. el. II şi Popescu Gh:, inginer agr. 
stag., dela Centrul Naţional de RomânI. 
zare La Subsecreta.r~tul de Stat al Ro
mâuizării, Col()niz%rii şi Inventarului, 
numiţii urmând a se prezenta la: posturile 
avute inainte de detaşare. 

Prin decizia d-lui director general 8:1 
Centrului Naţional de Românizare NI'. 
130.5E,0 din 31 Martie 1944, se 'Confirmă 
angajarea următorilor administratori 
gel'anţi l'urali de Pe lângă Administra
ţia generală pentru administrarea hu
nurilol' intrate în patrimoniul C. N; R.
ului din judeţul Timiş~Torontal, cu saJar 
lunar de 6.000 lei, în locul şi pe data 
specifica'~ ă în dreptul fÎe,căl'uia : , 

1. D-I Madinooa Pavel, pe data. de 1 
Noell1'vl'ie 1943, în locul d-Iui Suiagă Oc
ta.vian, demiSIonat. 

2. D-I Petro-van VasHe, pe data de 1 
Septemvrie H143, în locul d-Iui. Ar ... ene 
Cristea care se consideră demisionat pe 
fliC~i dată. 

Plata drepturilor se va face deja art. 
53 din bugetul C. N. R-ului pe exerd
ţiul 1943-1944. 

Idem NI'. 13DJi82 din 31 ~fal'tie 1944. 
se primeşte demisia. d-lui C~nstantill 
Crăciun din funeţil1nea de ad'minIstrator 
girllut depe lângă Administraţia Gene
rală a bunuriltor Oentrului Naţional de 
RQlUânizare din jucleFul Bacău, pe data 
de 10 Martie 1944· 

Id-em Nr. 1300.5-90 diu 31 Martie 1944, 
i;'e rectifică deeiziunea Nr. 107.729 din 
ţ944. publieată in Monitorul Oficial NI'. 
~_6 din 1 Februal'le, 19'44, în s-enS11.1 eii. 
uemisia d-Iui administrator girant Nieo
.ae Bogdau depe lângă Comisiunea jude· 
f~ană . Ht1!l1edOilra. se primeşte pe data 
(te 31 Ianuarie 1944, în loc de 31 Deeem. 
;1'ie 194.'j. 

Id'ern NI'. 130.5'9l din 31 Martie 19'44, 
~ confirmă pe data de 20 SeptemYl'Îe 
1943, tr.~el<ea d .. lui POPll Teodor dela 
~dministra.rea lotului atriuuit în prezent 
(1-rei Emilia Mureşanu la administrarea 
lotului fost in administra.l'ca d-Iul Gl·i· 
gore St~Iăgeanu, deceda.t 

la'iem NI'. 130.59t2 din 31 Martie 1944. 
~ confirmă angijal'OO peI'S()nalului de 
~dministrâţic şi pad dela pădurile C . 
~. R.-ului din judeţul Botoşani, după 
cttm urmează: 

1. IH ing. D. BârstJll. în fUllcţLnnea 
.i,le ~inistrator, ~e intt:rvalul de timp 
l;.XI.1942-1.X.l!f43, cu sala,r lunar de 
4.000 lei. 

~. :0-1 Maxim Petre, în funcţiunea de 
\~qhta~ll, p!' ă-eelaş interval de timp, CU 
jă.îlj.r lu:nai1' !le 2.~ lei. . 

~f Pa.?m~llt O.S-câqu dela. fabrica ~i 
lllieL~~ M~!gţ. p~ i~te!xa1ul !le ji!liA 

l-IV. 1.:943-OO.I~. 1'!M:3. cu diU<l:nă de 18() 
lei pe 7j. 

4. PazuicuJ 1. D:a'lliliue elela pădurea 
O?'()ilpa Tal'aşiloJ.' şi C..otul Movilei , pe il

celaş interval de tilp.p şi cu aceeaşi di
urnă pe ~, 

Plata dreptu.riIQl' · pe intervalul dela 
1.XI..1942 până la 31 Martie. 1943, se va 
face în conformitate cu normele in vi
goare, dela creanţe" din exel'eiţiul buge
tar închis, ia.r dela 1 A priHe 1M!3 de~1l 
al't. 76 şi 53 din bugetul O· N. H..-ului 
pe exerciţiul 1943-1944. 

1c1E'lli Xl', 100.59;3 din 311 l\f axtie 19'4J, 
se angilijează ca zilier col Chiryăşută 
cdnstantin, eonstrue.t~r-tehnic. dtela 15-
31 Martie 1944., pe lângă C()m~<;iunea 
judeţeană lIfov, eudiurua de lei 600 pe 
z;.. detaşâILdu-,St() pe acelaş interval de' 
timp la Oirecţiun-ea. tehnică. 

Plata. drepturilor se va face uela [H't. 

7t(i din bugetul Centrului Naţ.ional dCJ 
R-omâ,n,i.zare pe ex-ereiţiul 1943-194-1. 

!Cem Ni'- 130.5'94 din 31 Martie 1944, 
t>e angajează ca ziliel'e d-rde David Vio
rica şi Sănduol'e.~cll E-eaterina, pe interva
lul de timp 21-31 Martie l!944. pe 

. lângă Comisiunea judeţe8,nă Ilfov, cu 
diul'llă de 550 lei pe zi, .detaşându-se pc 
a ~,elaşi interval 'de timp la Adn:iini"tl'aţia 
Generală a Sectorului 1 Il Bucureşti. 

Plata dl'epturil{ll' se va faee d'ela ar(. 
76 din bugetul Centrului Naţional de 
Românizal'c pe exerciţiul 194.3--1944:, 

Idem NI'. 100.500 din 31 MaJ.' tie 1944, 
se înlocueşte, pe data părăsirii seryieiului 
d-I Gheorghe Buzdugan, din funcţiunea 
de impiegat pe lângă AdministJ.'aţia Ge
ner~Iă a bunuriloc intra-te în patrimoniul 
Centrului Naţional de Românizurc c in 
jud-eţul Iaşi. 

Idcm Ni'. 130.$6 din 31 Martie 194-1. 
~ rectifică deciziuUtea NI'. 112.291 dhl 
1944, publicată în 1\ionit()rul Oficial N l· . 
39 (lin 16 Februarie 194.4, şi Deciziunea 
Nr. 100.00.6 {fin 194.4. pu1:t'lieată În M:onÎ-
1,01'u1 Oficial Nr. 32 .' din 8 Februarie 
1'944, în sensul că d-uii administratori 
giranţi Ion Todicescu şi llie TudOl'ică 
depe lâ11gă Comisiunea judeţeană Bra
şov, se consideră demL"Iiona;ţi pe data d./} 
1,~ F ehruarie l!9·44· 

Idem Nr. 130.674 diu 31 Martie 1944, 
se rectifică deeiziunea Nr. 117.498 din 
22 F ebruarie 1944, publicată în l\lonit<>
rul Oficial Nr. 51 din 1 Mar tie 1944, îll 
sensul că d-l a.dminl'Strator girant Gheor
ghe Diaoonescu depe lângă Comlsiunea. 
judeţ,eană Braşov, se cousid-eră demisio
nat pe data de 31 Martie 1944, iar d-nii 
Ârsene Ion, administratol' girant şi An
-drei Ion, contabil d'epe lângă aceeaşi 
pomi.siune judeţeană, se cOllSideră desăr" 
~jnaţi (liu f®cţiuue, De R.ceeaşi dat.ă. 
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MINISTERUL DE 'RĂZBOI 

.Noi, ministru subsecl'etal' de SfaI al 
a.provizion~.'ii armatei şi popuJ.a,ţieicivile, 

I:n temeIul 3.1't· 4 din legea; pentru, 
actl~a,rea prod'u0ţiei, regimul preţUl'ilol'~ 
~'eprlma'l'-e~ speculei ilicite şi a sa,botaju
HIl eCQuOmlC Ni'. 2&2 din 3i Mai 19'43; 

Având În vedere adresa :NI'. 460.084 
din 3 Aprilie 1e44, înregistrată la Nl'. 
1.223 din 19144 a Ministerului Finante-
lor; l ' 
Văzând eonoluziile refer3!tului NI'. 

2.100 din 119~'4 a Direcţiei Prod'llcţiel Ali. 
mentare şi de întreţin~re, 

Decjd~m: 

Art· :1. - UrmăJtoarele fabrlei de &1. 
~u,;t .sunt obligate a fabrica şi stoca eaJl.; 
tltaţile de săpun trecute în dreptul fie
căruil!l! 

Stella, Buool'eşti, 100.000 ko'. 

Singras, Bucu:reŞti, ao.OOo kg. 
Tr~ilvania, BU(lul'eşti~ 20.000 kg. 

o, • Zamflreoou, Bucu.r€Şti, 15.000 kg· 
. _ Dumitreseu MJlitari-Bueu1'esti 12.000 

kg. . ' - - ",-

MonQPol, Bucureşti, 12.000 kg, 
St. Esail'l, Bucureşti, 10.000· kg: 

'\ . Hermes, 'BucureŞti, -10.000 kg; . 
Dextramin, BUCUIl'.elţti, 10:00«(ki. 
Ostropa, BU0ureşti, ' 1l.000 kg. -
Satura, Bu<:ureşti, 9·000. kg. 
8 i eio, Bucureş:ti;9.000 }tg. 
Zeca~ Bueure~tit 8.000 kg. ' 
~mcomef' Bu>c~reş!.i, 8-000 kg. _ 
~fIgllOP. ~ouc.hel', Bucureşti, 6.000 kf. 
}1lureşul. Bucureşti, 6.000 kg: . 
O. R. 1. ·M· A., B:ue.ul'eştl, 6.000 kg .. 
M{)l~1i. 'l'răia:ll, BuooreŞti, · 6J)OO ltg. 
_TomlS, BU(lUll'~şti, :6.QOO' kg. 
Ill~o~aJ.'m, Bu<t;Ul'eşti, 6,.000 Itg, 
Petl'aco, Bucureşti, 6.®Q q;. 
-SaIl'Os-odai B'\1J0ureştl, ti.OO() kg. , 
Poli~himLca. Br'-lCUG.~ti, 5.000_ J{g, 
:Sphll1x, Bll(lUl'cŞti, 5.000 ki" 
Spic. Buc11l'eşti, 5.000 kg. 
Vipa, BUCU1'el;1ti , 5.000kg'. . 
iDala<col"t, Bueure.,ti, 5.000 kg . .. 
G- ~.~. Mal'ineseu,;Bucureşti, 5.()()O kg. 
Manllla, Bmnu-eşti, 5.000 kg. 
~;~lda-Vitan, Bucureşti, 4.000 kg. 
Irlll'mph, Bucureştj, 4.000 kg. 
F~ora, Bucureşti, 4.~OO kg. 
Radulc8ICu OJteanu. Buc'l.u'eşti , ~.OOQ 

, kg. 
Copra, Bucureşti, 4.000 kg'. 
A.dr~n!j, Bll'(lU~şti. 4.000 kg. 
!Neo~lmic-ll!, BU0ureşti, 4.000 kg'. 
L~cI·ailla. Bueureşti, 4.000 kg. 
Zlmmer, Bucureşti, 4.000 kg. 
Legrain, Booureşti, 2 .. J5iOO kg. 
C€ntraI~ Oosmetică. Bucur~ti, 2~~ 

, }{g. • 

Alice, Bucureşti, 1-00,0 kg. 
:.Ambasador, Bucureşti. HlOO kg'. 
Fabricile Unite, Timişoara, 80.000 Ug. 
Fa:brÎ.(l1!! lJl,ilitarr.ăl, :'F.Yniş~'®LQOO·~ 
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kg~reben~rl'll.D.etih rJ.'imişo31·ţll _. ~.&..og:.. , ~!!~rea ~ ]nd~p~i~~~l'ţ} . !t prezent!)) 

Phonix, Sibiu, 20.000 kg. Dată Ia! 8. 'Aprll~., :L'94!4. 
Meltzer, Sibiu, 10.000 kg , ~ Ministnl subseeretaJ;; -dlt Stat, Genera.l.t. .. 
:Wel1nne, Sibiu, :8.000 kg. ! \A.rbore . ~ 
Eitel, Braşov, 30.000 kg. '. 
~Olompe, Braşoy,m.OOO kg; 
Merkel-Codloo, Bl'aŞOV, 5\000 kg. 
Verni"er, Arad. 10.000 kg. 
Standard. Arad, lO.aoo kg. 
Carmen, Arad. 5.000 kg. 
Ma.rian, Turd'a, 10.000 kg. 
1. B'l'ekn~r, Alba Iulia,. 10.000 kg. 
N. J3.l'eknel', Orăştie, 5.000 kg. . 
OItul, 1)eva. 5.000 kg. 
Wolf, . Medi.a~ 2.500 kg .. 
Guido Jaroo, FăgăNl9' 2.:500 !,g" 
'fotal, 110.900 kg . . 
Ari. 2. _Din ea;ntitatea de mal sus, 

pel puţin 70% va trebui să f1.e săpun de 
Tufe şi d~ sp'wlat mâinile, restul' de 30% 
putând fi 'şi Săpil!11 de toaletib;au de ras: 
_ Intreaga: cantitate (Le săpun va fi fa'" 

priootă în confol'mÎt6lte eu prev-ederil~ 
deciziunii Nil'. 3:.543" publicată in Moni .. 
t{)l'url Oficial Nl'· 56 dln3 1fIal'He 1944, 

Art. 3. - Cantitatea falbrlcată în bazu. 
llTezentei dwziuni, voa, fi stocată de către 
lierea'l'e fahriei ·pe teritoritil din: V.estai 
lţării, inclusiv; judeţul Bl'aŞov,- exelusiţt 
:tiud~le (Praho,~ şi mov, in depozite 
a>roprii sau în consignaţie, în localităţile 
liber alese. . , -

At,t. 4. - Jl1'1ll'ăJtate (Un eanitatea a,st
fel fubricată :v-a t,reblli să fie stOca-tit. 
până Il).. 10 Aprilie n:. c., ·ia'l.' a dooa, jumă
tate până la 115 Mai a. e·, cel mat târziu. 

:.t11't. $. ......... .. Transportarea. del~ fabrleu' 
1.~ de~t~ 'aţlltr,egii ~ntit~ţi ~_ ~P:tW 
{~ ~Tţ1leaz~ ii Îi stoeată se :va face JăIr'ă 
l)lata ll}l-po.zit.uhui dle eifu1i. de a.f~'Ceri 'ex~ 
6oopţiorial 5% şi timbrul, cu condiţia'(Ie 
~~ se Tnd!ep~ini ' fOl'malităJţile prevăzut~ in 
pl'dinul (Jircular Nl'. 452.2139 din 9 Noem. 
~rie 1943 a Minist€!I.'Ulw Finanţelor, Te-Ia
iiy la., condiţiu,nile doe (tlspeTsare. 

Ari. 6. - Gantita.te-a vând-ută din stoC! 
v'a fi imedri'at ln1pTOspătatăJ· 

. Noi, ministru /SubgzeTcial' d~ StaIt al 
~provizionă:rii al'm:atei şi pop-w\\ţ.iei '<l1\ 
IY.lle, . 

. In temeiul {liSpo--ziţ1unilol' art. IV- ~\ 

legii p!8ntr~ activar6<1. prouucţiei, reg1f!' 
mul preţm'llor, reprim-area speculei ilicit~ 
~i ai s,!botajulThi eoonomie Nr. 282 din 
-"~4i3, eU modificările sale ultei.;iQ!il'e, -

Decidem: 
'At,t. 1. ' ~itt .Începere dd.a 10 Aprilie 

1944, distl'lb* unrorei ' se 'va face nu
m&i pe bon de c:furteM:,. 
A~. II, R.a.ţiile de u:ntură 00 se vi5'1" 

d.istrlbui lThn~l' populaţiei civile se vor 
fl.X~ d~ ~UJbs~cl'eta.~·iatul d~ St-llIt el AprO'
Yl~lo.n8;rli ~?llatel şi Populaţiei Civile. 
1?1'lJ1i comunicate sau prin. ordine admi.: 
:nJstrativ~. 

. 'Ar:- I!I. Toţi com~rcianţii care fac 
~~l?utţle de untură sunt obligaţi ~ 
"Jusbf1'Ce cu bonu'l'i de cartelă cantitatea. 
de untură vândută. :ta, datele ce- se vor 
li.~ de ~UJbsecr€l'ariatul de St~t al Apro

, ~?zlonăl'I.i .A.J:mate.i şi Popnla.-ţ.iei Civile 
ŞI de Prlmărli. -

:d:1't. iv. --:LnrfT'iliC,ţtunile -Ia prevederile 
pr~entei .~ecizj.~i, se ga,ncţi-onează- p4..
.rtl'i~t legn pe.n~ru .activ-ar,ea. producţiei , 
r~glIllul" pl'eţlll'llo:, !t:pl'imare!L speculQi 

. ~hcite, ŞI 3J 8aJbotaJulUl economIC NI'. 28-2 
,dJn 1943, eu modif~ările sale ll!lterioa.re-· 

:A1~h. V. DireiCtorul aprovizionăJ,>ii cu. 
~1'00usE\ l'aţiollalizate este însărcinat eli 
"1.d:ue€l'Câ la ~ndeplinire a ,pl'eie>ntei deci~ 
~iuni: ' ' ... 

' Dată' la S Ap!t'ilie 1944. 
-Ministru subsceretar de St:tt, Genenl 1 

Arbore 
Nr. 1.5'71:. 

Vânzai'ea se v~ faoo co'ruf-01'1n nOI'llie· 
lor h!' yigoa.re. iNoi, mini&tl''tt subs€'creta;l' de Stat iti 
-- At,t.' -7. _ F\lJbl'ic,ile vor trebui să IL- ~:pro;vizionăl'ii atmatei şi populaţiei.civil~( , 
~lmţe ~ubsooretal'iatt11 d:e Stat al Apr<t.. ,, 111 temeiul al1't: 4 al legiipen1tru acti .. 
(V,i.zionă:rii până la 151• Aprilie 1944 loca'" ~areai producţiei, regimul preţu·rilor, l'~

,litatea l.liilde urm.et\~ă a fi sto-ootă; canti- prima.r~a speculei ilicite şi a sa10-tajulli~ 
~ ţ.-~ rel3.pecti:v.ă, {,;11Jll şi numele şi adl'es~ e'oouomlc Nr. 28i2, publicat 5n Moni torit1 
~xa<!tă :Il depozitului • _' Oficia.} Ni': Hlo di-n r Mai 1<9'43; 
Da~ şi cantităţih~ desăpuri, pe mă- Văz.âna, '~ncluziunile Teferatului N~ 

sura depozitării )'01' fi deasemenea co- 992 dlu 19440,1 Dh'ooţiei proou<ltiei alt"
munieate Înlăuntrul termeneloi· fixate la mentare şi de tnt.reJţiller:e, . 
aTt. 4 de mai sus. Decidem: . 

:Art. 8. _ Oont-l'&.yellţiunil{) la p.rez.e!l~ta . Ari. 1. Iri pimele 'do1lJă luni delă 
d!eciziune se pedepseSr<l conform prevede. &ata. publicării pre,zentei deci0iuni ~ 
1:1101' legii Ni'. 282 dina Mll,i 1943 . . - ' Monl'torul <?ficial, ,fabricile de paste ~ăi-

'A -t . n" . ,. . - lloase cUlprlnse Jn tabelul : de m~ JO~! 
. . 7 . . . 9~ ......... A 'lrect.o'l.'~l prod-~~el aH" sunt o~!igq,te , a .fal:.Jri~ . earirtităţile <t~: 
~ntl<1re ..§u!~m!~~~nm ,S§~ _l!!..!'JL\rAin~...: p.~!.e f!l-.1ţlo!~ _ tT~lJ't~ în dr~p11l1 < ~i~. 
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:reia ~n }}l'ima col<>ană" ia'!.' în .lunile u,rlllă~ 
~oal'e, eallltit<ăţile p.rev$ute S:n coloauâ; 
!reia din tabelul de mai jos, 

Pentru; fabricarea /!,.ce.stor c~...ntităţi fa: .. 
hHcile ~or pl'imi prinS. $. Apl'oyizio. 

.. 

~lă:rii armatei şi p<>.pulaţiei ciyile. aut{jri .. 
~a1Ule de a a:chiZiţiona făimă ~ece$al'ă tr~~ 
~ută il)' colâ:n:a '~ doua, r~spectiv: 'în cO. 
loai11~a: patra, \lip: tab~I ~lupă mllU Jlr~ 
lUe'azăJ: ' ., 

Primele 2 luni Celellilte luni 
F A BRICA LOOALITA 'l.'EA -

I I 
. I , 

Seewald ............ 1 Braşov 
Uhl .............. . Sibiu 
Aluta .••••. . ....... ! Slatina 
Dnlgă .•.•. . ....... i Craiova 
N arotlnean II .. , . " •.. 1 » 
Alfa ............... Cristian 

" . 
Din c'antităţile f~hricato .cel puţin 715%: 

vatr~bui să fie macar{)ane şi spaghet.e, 
iar restu~ poate să fie fidea şi paste mă-
vunte· ' 

Art. II. Pa8t~le făinoase v<or fi fabl'i. 
· eate mIDIai din făină albă de grâu, fa
bricată conform deeJziei NI'. 1.563, publi
Cată în Monitorul Oficial NI'. 77 din 31 
;Martie 11944. 

Făina. "a ~fi lipsită ele orice miros SQU 

~ gust particular. ' 
Din 100 kg făină va trebui 'să se ob· 

,ţină cel puţin 96 kg paste făinoase. 
PalStele voI' trebui să fie suficient Ul!· 

'caie, nefărânlate şi să -c'Onţină eel mult 
:10 apă 1,4% substa.nţe minerale ; ~ă 
:Uu prezinte gU.9t 'sau miros particular, 
să liu conţhiă substanţe ncutrelizante 

Paste Fitilla. Paste Fl1iIiă 
tone tone tone tone 

312 329 208 219 
225 237 150 , 159 
188 198 125 132 
188 198 125 132 

75 80 50 53 
27 29 18 19 

, tei Şi populaţiei civile, mersul fabricaţiei 
. şi lni~reastoou.rilol' şi care vor trebui 
să SoOSe'awă la. subsecretariatul de Stat al 
:,,<\'provizionării cel mai târziu pe ziua de 
,5 a fioo,ărei luni. 

Ar€,. VII. Infracţiunile la pl'ev€del'iliS 
.prezentei deciziuni se sancţionează pot Ti. 
.vit prev€d'el'ilol' legii NI'. 282 <lin 1 :n1ui 
119'43. ' 

A'I't. VIlI. Directorul producţiei ali
menta'l'e şi d~ înt:l'e.ţin~re-se în~rcine'8(i;ă 
cu I!ilueerea la îndeplinir-e 11, pl'eZel1tei 
d~ciziuni. 

. Datlă la 8 ApcL'Îlie' 1944. 
Ministru subscerctar de Stat, ' GeneralI., 

Arbore 

NI'. 1.&72· 

sau eol1S6rvate şi ni.ci o altă substanţă- Noi. ministl'U subseeretar de Stat al 
- sh;ăina. - " 
, Ar( III. P~stel6 făinoase vor fi PU&c' aprovizionării a.rmal1:ei şi populaţiei civile. 

în vânzare la preţul sta1ilit conform Având in vedere Mfel'ialtul Dir,ecţiullti 
!!eneriale a cerealelor şi derivatelor aees.. ~lOrmelor C~mif>ll.riatului general al pI'e" 'J 

· .ţurilor ' şi ambalate ' numai în să,cllleţe torn NI'. 4.599 din 27 Ma.rtie ' 1944; . 
'de celofan. cutii de carton sau lădiţe de Având în 'vedere di,'>'II;()'Zijiunile art. 20. , 
lemn, _ Iit. b din legea pentru valorificarea grâu-

Inpachetajul va trebui. s.ă aibă .iIr,lprl. lui cu iNl'.3'01 din 19100, cu, modificăl'iJ~ 
ma.t: 51\le ult~ri6are, 

a) Denumirea şi marea fabricei; Decidem: 
b) Felul pastelor făinoasţ, ; _ Art· 1. DoI '1'. PrM.opopescu. preşediu. 
c) Greutatea neto a conţinutului. tele Centralei MOl'&l'i1or; se numeşte pe 
'Art. IV. Controlul fabricaţiei va , fi data prezentei decLiiulli membrU. în (,~n .. 

făcut d·e către d'el.egaţi ofici;j.Ji anume în. • sililil tehnÎe de pe lângă ' Dire0ţiunea ge
" săreinaţi de {iătre S. S. Aprovizionikii l'lf)rală 'a .cerealelol' (IDirwţiunea valol'ifL. 
armatei şi p6pula,ţiei civile, d u.pă normele eării ), in locul d~lui D. !N egel. ' 
'stabilite d'ecăt:re acest sllbseeret·ariat de ' At·t. II. Direcţiunea generală a cel>eal~" 

, ~ta;t. , lor şi derivatelor a.cestora şi Seryiciul 
A,rt. V. Fabricile de mai 'Sus sunt obli. })<il'SOnalulu.i se însărcinea'Ză 'cu executa

gate Să 8.ibă Ln stoc permanent o treime- :rea prezentei deeiziuni. 
.{rin catităţile fabricate în primele uouă Da:tă la 7 'Aprili.t! 11944. 
iuni 'dela publicarea prezentei deciziunl. Ministru subseeretar !le S.t~b, General ~ 

Pe măsU'll\ vânzăi'ii; ;:vcest stoc va fi iAr-bore. 
de Îu{l8Jtă c()mpl'etat. . NI'. 15&9. 

Htocul astfel farmat nu se Vilt putea 
,vinde decât cu aprobarea specială a su.b· 

· se'cretal'iatuil:ui ' ,de ' lStat al Aprovizionării 
' ~n1latei , şi p6pulaţiei ' civile. , . 
, Aj-t. VI. Fabricile stiut obliga.te a d~· 
clara la întâil1 a1fiec-~i: IUlli; Subse:cre. 
ta.r~a.tul~~ ~~ §~ ~:l ~p'IQX~ki~.~~. 

MINISTERUL' AFAOERILOR INTERNE 

iN oi, minisţru secl"elial' de Stat la D~-
,partalUentlN AfiliCel'ilor Interne, , 
" Având 'in Wdel'.e :nevoia organizării şi 

'tialţionaUzăl:ii ·culegerii' ·de dat.e statlstiG.~ 
.1l~CLesal':~ MiD.irte...rnJuA ~..K!1m~]!!t~rn~, 
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:':\'v;ând: în :vedere ' şi ri~yoia unei cât ma1 
lDt-e>nse coll1ooră:riîntre -Mhii.sterul Afj., 

' ţleirilol' ,Interu'e şi Institutul ce!l1a'al 4~ 
~tatistică, 
Deeid~m: ' 

, :Art. 1. Se înfiill~'ează, p'e liin?~, Ofici~11 
ele dOO11meflltar.e ŞI studu qdmLn18trati~ .. 
nn birou statistic ca~ Se'va ocupa !Îmma, 
cu adulla:J:>ea, 'cool'(\Qnal'ea" îndrumarea ~ , 
int(:'t'preta,rea, statisticelor Ministerului .ĂJ. 
:facel'ilol' I ntern~. . .. 

Art. II. Acest bilion .Y::a , fi condus q~ 
un referent. confirmat prin (lecizia m~ 
2iisternlui şi va fi Încadrat cufun0ţiGl 
nari detl:lŞi.ţi (1'ela. celclalte dh'ecţiun.' 

· ale , mi.nisterului, pr,ecum şi st8Jtlstieien~ 
:tl'arisf-el'aţi sau detljş&.ţi din Institutul ee1l.~ 
11'~1 4~ statistică sau !I.'ecom~!ldaţ1 de I~ 
stltutul cent.ral de stat,isică. 
A~~t. III. , A!tr1buţiunile acestui bil'O'~' 

sunt urm:ătoarele: e , ' 

1. Să coordoneze şi să exe.c1.lIte lucră
rile statistioc:e stabilite fu acord cu , Instl~ 

, tutui central de statjstică şi ' ~wesar~ 
Ministerului Afacerilor Interne. ;,' ' ' 

2. Să adune ' şi sa prehicl'ez-e datel6 
"tatistice pr-ezcn<t1ate d~ eşaloanele , ad':m~ 
nistlrative in aCOl'd C11 IW5titutul central 
de sWttistică, 

3,. ' Să adune şi să prehmre~e, după ce .. 
· J.'ere, datele statistice adunate de ' lnstil 
tutul central de statistică. . 

4. Să info~e.ze Institutul central ~ 
statistică ~slupra tuturor datelor ce 1l1",,; 

ine~ă ~ . fi cul€Se prim. agenţH admintl 
strativi . ' " 

5. Să interpl'et€>ze materialulstatistltl 
cules, " 

6. Să fa.C!w, pe ba,.zi acestui materidi 
propuneri În legătură ei:t politica gen~î 
l'ală a adlffiinistraţiei. ' , 

A" ,t. IV. Biroul statistic nu va. culegj 
şi intepretlai d'wât datele statistice O1~d~ 

, llate de ministru, subsc:cretarii de St~ 
~i minist~ru.lui şi secretarii generali. 

.N!ci o di:eoţiu,ne şi '?lici un ser:viciu ~ 
mln1stet'ulu1 nu ;Y:!lI culege dirwt dai' . 
Stta,tistice şi nu ya: pp.t~ cer~ ;Biroul 
statisp~ să culeagă , de.cât . d:~te aprobat ,Q 
de mlIllStljU sau sllb&-eCl'efurl de Stat a)' 
ll1inisteri.llu~· 

Ordinele ' pentru culegerea dtateloi" s.e 
j:or semna de secl'etarH generali ai mJ 
nisterului . ' 4i 

:A,}·t. V. D:~tele statistice se :\Tor CUles$. 
lJumai pe formula,r~,:~tabilite de minist~ 
~u a:viz,l1l Institutului central d'e sta"! 
tistică: - .~ 
· :4.rt. VI. Referenţii statistici de p~ 
lângă pl'e~ecturi şi inspect{)l'ate nu VQ.ă;~ 
ma.i putea. cere alt-e date {)rganelor Î,..· 
sul'ordine decât acel~a ce se yor sta.b~~ 
pe ~le de inS'tl"lucţiuni de către Bir0'M 
.statistie" in ®ord Cii:! , Institutul cent.ral 
<ţe. sta.tistică. ' , ' 

Y4r!, y.q., ~ 0-1 .dh:~ill{)ţ al .Qfi~i'\llui (~ 
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JOO1.Ull,eD.~ ş1 studii aulml:olstl':wye 
if,te iJIsinli:rlIt eu tl2Cn~pxegentei 
~ecizlu.ni. 

'D'ată la 6 Aprilie 1944. 
~ G_d ie <:'11"2 ~ Anmt.tâ. D" 

1.11.,.. 
Nr. 161 A: 

PN d-ecJz1a; d-lui mi~--t:1'U. suhsecre
tar 1i~ Sb.\.t la. Departamentul Afaeerilur 
itntflme NI'. 10.134 din 31 Uart~ 19'H, 
. ~ef,ul · de secţie Badovici Alexandra, ·di.n 
~-ecţitmm, generală :t poliţ~i, ~ inea
fl:rea.ză, pe data. de 31 lIaroo 1944, in 
I«n~ de registraîor şef. fără gra
&ţie. grupa A. tabela 39. tip 24 de sa
'l3ri&are, în Direeţiun.e& generală ~. lH~
iiţici, În !De ~l 

. Idem Nr. 7{}.135 din 31 }\{artie nu, 
dactiffigrafa prillcipaUi ell .2 gradaţii 
Serafim C;ristian. din Direetinnea ",{'nc
l'ali Il poliţici, se treee, pe data de ::n 
Martjo 194:4, în fnnctiun~~ ee.hivaleuii 
~e suhşefde hir~u w 2 gradatii, grupa 
Til.. tahela 9, tip 3{}1 de salarizare, in Oi. 
!ţec}iunea generală :li. p~liţiei, în JlJe va
'iiAAt. 

Prin -decizia. d-lui dh'cctor ~lleral al 
"~liţiIS genera!~ II Statului mi NI'. 29.6 
ldin 3 ApriHe 1944, agenţii de poliţie ci. 
!III. Jel'l'.4 Haralambie din. Direeţinnea 
jgcJlţ:rală a pDlitiei şi ERe Dumitru deJit 
;C0misa:riatul (le politie Alexandria, se 
b:'ansfel'ă, în illt~res de serviciu fără 
~ept de indemnizaţie, pe data' ~le II 
lr.al'iie 1941, unul in loottl '!eluilalt . 

Tdem Nr. 69.718 din. 29 lIartie 1!)4,J, 
~istl"lll el. III. Prisaeall Vasil-e, din ca
jilJ'i"ll) Guv~mamâlltului Pl'Ovhwiei Bu· 
;oovina. se transferă. pe data de al llar
lie 1914:, in Direcţillnea generali li PQJi
ifiei. in funcţiunea de subma~tru elI, 
.grupa C. tabela 4, tip 7 d'e salarizare, in 
~\l vacant. . 

. Prin decizia d-lui pl'cfect al Poliţiei 
Ptpitalei eu Nr. 51.471 din 3 Aprilie 
11941. gardianul public eL nI Târlli 
~1'În., dilla C<lrpul gardienilor publici 

~
(\ pe lângă aceas~ă prefectură de poli. 

.ioe. se snspendă proviroriu pe data de 1 
. pril~ . 1944. eU pi-el'derea' salariului 
j>ână l~ pr<inill1ţarell, justiţiei. ca având 
lIlesehisi aeţiune publică pelltru insti-
19a1'e la furt. 

lelem Ni'. 54.472 din? Api,ilie 19U, 
gal'di an1H public el. J Il CJ:l,<;tache l\Ii
Itai, dela Corpt'J ~aTdielln()i' pubHei d~ 

8 

pe lingi ~eeasti p~ectură de pollt~, l'~felitoRl"e fa ilmtl'olnl ~oonelor jmi .. 
se ·destitue din fWlcţi,e, ~ -data de 1 K- diee fără roop ln:erntiv şi el adm,inklra; .. 
P!i~ie 1944, P~ll~ ~el~ ~r_a~e ~u ser- tiW1~i bum.uilor ,muMie sau tatate Sta~ 
"'tem, eont1:'<'i, ()1W1U~1 Şi dt~lplLnel. tulu1 ori altor instimţitmi de drept {l1P. 

m'll.t1 .• preellJl! şi insitUiţi:unil()!' de utiil~ 
t~t{) p1.1:blleii. ldem NI'. 54.413 ilia 3 Apl'ilie 1944. 

::;e reVine ;asupra deciziei Ni'. 313.530 din 
1944. -pnll care eandidllbd Do~gii Cons
tantin 8. r{)sl numit • .Pe dattt de 15 ~1fa1'~ 
tie 1944, ia funcţia. ~~ gardian public 
-el In, ia C\lrpllll g.ardieailol.' plililid de 
:pe lângă, această prefectur.ă d€l pali ţie, 
eonsideriruln-se demisionat pe data nu· 
mirei, ea neprez.enta;; ia ~st în termen 
l~. 

Idem Nr. 54.474 din 3 Aprilie 1944, 
g.ardianul 'Public .el. III Ca:utcu Cons
tantin., dela Corpru ga:1'dieui lol' pubJki. 
de pe lângă a'OOBstă pl'efeeturi de poli· 
ţi~. se repW18 fu funcţie. p9 datll. d'e 1 
Sep~mvl'îe 1943 şi la drepiuri pe rlll~a 
de 15 Apri!ie 19!4. <la unul ee a fmi 
achitat de <>rice penaliţlrte' de jllsi[ţk 

Idem NI'. 54.415 din ~ Atn'iUe 1m, 
gal'diannl public d . nr Miu M. Tiron, 
dela Corpul g'ardienilol' publici @ pe 
lingă aeeaWi prefe:etură de 'Poliţi~. se 
'Pune în retng«m~ din oficiu pentru C4Z 

de ooală, cOl'ttraclati in tjm:Pt~{ însă Dn 
din cauza serviciului, pe data de .30 A
prilie 19-14, spre a-şi :arapja dreptlllil~ la 
pe_o 

Idem NI'. 54.476 din 3 Aprilie 1944, 
gardial1ul public el. III Ivaseu 011. Ni· 
C<liae. «ela Colpm gardienilor publici, 
se pune in reiTagere dtn oneiu in mod 
provizBfÎl1 pentru. ca~ de boală. pe data 
de al) Aprilie 19H, Spl1f a-şi aranja 
drepturile la pensi~. 

Id;em Nr. 54:.477 din 3 ApriJie 1944, 
gaMiaani public el. 1 Ciochl1iIlll Gh. 
Ioall, d€ll:i, Corpul gardienilor .publiei. 
de pe lângă această prefectura, de P"lli
ţie, se pune in. refra,g;el'e din oficiu În 
mod provi'zorill, pe dabi ile ro Aprilie 
191!4. pentru boală oontraetată in timpul 
in;<;;! nu din cauza ser\icinlui. • 

Mem Nr. 54.418 din 3 Aprilie 19« . ' gal'c11annl public cl. ITI Popescu lmlTI, 
·oda Corpul gaI'd~nnnr pub1iei, de pe 
lângă această p:refectm'ă de ]}oll'tie, se 
pune tu retragere dia oficiu pentm 
boală cOlltI'adam în timpul în.'<ă nu din 
cau:za serviciului, pe data de 3Q Aprilie 
1944, spre ll.·şi al'tmja drtptul'iIe la l>en
sie. 

MINISTERUL CULTURII NAŢIONA.LE 
ŞI AL ClITiTEl.OR 

NQi, ministru secl'Wl,l' de Stat la De
partamentul Cultluii Naţionale şi a-i 
Cu 10010.1', 

Avind in ~'oo~re di3~iţillnlle arl. 31: 
din legea Nr. t1 dia 14 ta~~!..~ !~ 

Având 1n vedere avizul Consiliului 
al} aVllcaţial acestui departament, 

Deeldem: -
Art. 1, SeautDl'Îză Parohia bisericii 

~ârsn din .Cl'aÎDva, să. aeeepw lega,iul 
lasat de defuneta Elisa;beta Constanti. 
lle5e1l, c-onstând din im~bilal sitnat în 
Craiova, str. OdOOOscR Nl'. 18, Îll scopul 
şi'în f!Dndi'tiunile prevAzute la testamen. 
taI olograf d in 12 DeeemvJ.';'e 1.941. 

Ar,t. II. D-I d.irecl:or al cDutencOOsului 
-eSte însărcinat eu exeeatarea preren~ 
deci~ituli . 

I 

Dală 1& 31 1\ial'tle 1944. 
MiIDsb:u, Prof. 1. P.etr-oviei 

NI'. 16.383. 

Noî, ministru se-eretar de Stn~ la De
partamft1~,.ul Cultulii Kationale .şi jjl{ 

Cultelor, 
A vând in vedere dispoziţiunilc arC 31 

din 1~4 NI'. 11 din 14 I~uUla'l'ie 1944, 
referitoare la controlul pellSOa1Jlt'lor jll~ 
ridice fără soop luera.~iv şi al 8dmil1is"l 
tl'aţiuuu bunurilor GOWi.l;e sau testate. 
SWu1ui şi a altor institnţiuni de drepti 
e.omun. preewn ~i illstib4iunilGl' de ut~ 
lita:te publică; 

Având fu. vedere avizul Consiliului de 
a,,~ţi al a.ces::ui departament NI'. 394 
din 1944, 

Decidem: . 
Al't. 1.-& ltll"o:orîză Parohia bisericii 

l' Val~a Rmnâneş1;il{)r" din eom. Bil
~e.~ jnd. lIuseel, să ~u:lOOpte don-ati& 
făcută de d-na~Iaria J. Ionesen, d{)mi" 
eiliati 'in Bucur., ealea Griv.iţei NI'. 
.308, constând din: 

1. Un tel:en în supl'afaţji de cîre:a 2.500 
mp, situat în jud-eţnl Muscel, comuna 
Bilceşti, satul Şelari, şi având m'mătoa
rele vecinătăţi: l răsărit ~Ull (:0" 

ro Ulll\!.i, la apus proprieta:ma r. SUn ~ 
cialoiu. .J B. B. Bălan, la . Nord Stă.; 
vilă S.amoilă. iar la: Sud raiul proprietă~ 
ţilor donatollrei. împreună cu biseriea e6 
~ află eOllstl'ltită Jl-e el, şi . 

IL U Il teren fu upra1aţi de cifea. 
1.400 mp, situat de asenfene'a în sRlul 
mai susarătat şi împrejmuindll-se: la. 
răsărit CU proprietatea D. Dubrescu, L1. 
apus eu Bucur Dobreseu, la Nord cu 
AI. ffilici, iar la Sud cu. restul yropri~ 
tiiţilQl' OOll.i\toar€Î, în scopul şi în condi· 
ţiunile pl'e,,~zute în actul de dUWlti~ 
a.llt. de 'l'tilbUlU\.lul l\[uscel, secţia 1, sub 
Nr. 243 din 3 Mai 1943. 
. Ari. 2. - D-I director al eonteneiG
sl!lui . este însărcinat cU: exeeularea p~ 
J:entel deciziuni. 

lf'uWtru. Puf. t. IJettonct 
~r, t§.3M{9~ 
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Prin decizia: d-lui secretar . g~nel'al 
~eD.tru culte şi arte la Departa.inentu! 
Uulturii Naţionale ~i al OuIt~lol", cu Nr. 
[5.9'415 din 1944, se l'eCUllo~şte, pe data 
~e 31 Martie 1944, transfel'are.a preotll
fui N. I. Constantinescu, · delaJ Parohia 
~dă'l1·eşti-Teleorman, În pos~l1l de preot 
â,jutătol', nou Înfiinţat. dela Parobia 
Palanea-I!f{lv. 

MINISTERUL FINANŢELOR 

N(ji, mini~hl'U secretar de Stat la De
partamentul Finanţelm', -

Având în vedere dispoziţiuni1e art. 16 
din legea NI'. 192 din 1944, pentru unele 
măsuri financiare exeepţionale aplica
bile în cursul exerciţiului 1944/945, 

Decidem: . 
'A1't. 1. CU începere dela data publi

cării înM:~)llitol'lll Oficial 81 prezentei 
'deciZiiulli, -Comisiunea specială :prevă
Eută de art. '"16 dlU Tegea Nr. l!}2ltî.n 
1944, penfru une1e maSUl'1 financiare 
excepţionale aplicabile în cursul exer
ciţiului 1944-/945, va funcţiona pe lângă 
Ministerul Finanţelor, Direcţiunea ge
uerală a: bugetului şi .conta1bilităţii ge
nerale a S.atului, cu următoarea com
punere: 

D-l Alexandru Tomorove.anu, secretar 
general În :!.Vlinisterul Finanţe]<ll', În ca
litate de preşedinte. 

D-l Traian Niculescu, consilieI' la: 
Curtea de Apel Bucureşti, şi 

D-I Stefan IQ.!lescu subdirectorul ge
nerarai"bUgetului şi con':abilităţii gene
rale a Statului, În calitate de membri. 

A,·t. Il. Pe a~eeaşi dată, se numesc, 
jn funcţiunea de secretari ai comisiunii 
~prevălzută la art. 1, de mai sus, d-11ii; 
Saghin Gheorghe, ,şef de serviciu şi Li
;V.€lZeanu Moscu, şef de secţie din Direc
ţiunea generală a buge:ului şi contabi-
1ităţii generale a .statului. 

Ari. III. D-l director general al bu
getului şi contabilităţii g-enerale a Sta
tului, eS ee Însărcinat cu executarea pre
zwtei deciziuni. 
Dată la 10 Aprilie 1944. 

. Ministru, Prof. Gheron Netta 
Kl'. 5{).490. 

Noi, millis ~ l'u secretar de Stat la ' De. 
partamentul Finanţelor, 

A vând în vedere dispoziţiuni1e. art. 45 
din legea NI'. 192 din 1944, pentru lmele 
măsuri financiare exceptionale apli-ca
;bile îll Cl1J'''iul rxerdţiului 1944/945, 

Decidem: 
Ari. 1. Cu începEre dela da:a publi

<că}'ii în Monitorul Oficial ~ prezentei 
deciziulli, Comisiunea permanentă pen
tru realizări de economii la bugetele ad-

' minii>lraţiilor publice, prevăzută de art. 
45 din legea NI', 192 din 1!)44, pelltl'u 
unele măsuri financiare excepţionale, 
aplicabile în cursul exerdViului 19441 
194,5, va fUllcţiona pe lângă Ministerul 
Finanţelor, Dil'c'01iune'u; g~el'ală a bll-

gatului şi contabiIităţii generale a Sta
tului, cu următ<larea compuner~: 

D-} Eugen Dgmm&-u ... .sec.retaT ge
neral în Ministerul Finanţelor, 

D-I Al'istid~ J3azilescu profesor la, 
Facultatea de drept din Bucureşti, 

D-l Ioa>u Bursănesru. -li:Q!lsilier la 
Inalra-Uurfe de CQl1tl1ri. 

D-I Panait GheQrg-hiu; di~ torul ge
neral al Dugetului şi al contabilităţii ge-
nerale a Statului. ./ 
. D-I Eugen Ballan, diree;orul general 
al Oficiului general al planurilor de in
vestiţii, Înzestrare şi furnituri publice. 

Ari. II. P.e aceeaşi dată, se numesc, 
În funcţiunea: de secretari ai comisiunii 
prevă.zută la art. 1, de mai sus, d-nii: 
101111 Iva!llovici, subdirecfol' de contabili-
tate şi 1~an Stănescu, şef de birou din 
Direcţiunea generală a bugetului şi con
tabilităţii generale a IStatului.. 

Ari. III. D~lclirectol' general al bu
getului şi contabilităţii generale a Sta
tului, es:e însărcinat cu executarea pre· 
zentei dedziuni. 
Dată la. 10 Aprilie 1944. 
Ministru, Praf . Gheron Netta 

Nr. 50.489. 

N{)i, ministru secretar de Stat la De
partamentul Finanţelor, 

A vând în yedei'~ dispoziţiunile legii 
Ni'. 69, pubIica:ă fu Monitorul Oficial 
Nr. 31 din 6 Februarie 1943, şi 1'efera
tul Direcţiei' generale a datoriei publiee, 
înregistrat la jr. Nr-.65.555 din 27 Mar
tie 1944, 

Decidem: 
Ar!. 1. - Se declară anulate ()l'gina

lele şi se dispune emiterea de duplicate 
{le 1)6 bordel'ouriIe triplicateconstatând 
depunerea la unificare a titlurilor de 
rcnte de Stat, şi anume: 

1. Borderoul triplicat Nr. 16.842 din 
1941, emis de Ad-ţia financiară Con
stanţn, pe numele Donea Mihalache, 
pentru titlurile de rentă 5 Ia sută 1920, 
deblocată, În valoare de lei 2.000. 

2. Borderoul tripIicat NI'. 882 din 
1942, emis de Ad-ţia financiară, Sect. 
IV Verde. pe numele colonell'ezel'vă Ni
culescu Gheorghe, pentru titlUl'ile de 
rentă 5 la sută 1920 deblocwt:ă, în va
loare de lei 15.000. 

3. Borderoul triplicat Nr. 3.588 din 
1941, emis de Ad-ţia financiară Fălciu, 
pe numele Ecatel'ina Şiş.mau. pentru ti
tlurile de rentă 5 la sută 1920 deblo
{'IJ_,ă. în valoare de lei 9.500. 

4. ' BOl'deI'oul tl'iplieat I r, 4.523 uin 
1942, em~ de Ad-ţia financiară, Sect. 
III Alba,stm, .pe numele Victoria Neaeşu, 
pentru titlurile de rentă 5 la sută 1920 
deblocală, în valoare de lei 1.000. 

5. BOl'deroul triplic8.t Ni'. 1.785d)1 
1942, emis de Ad-ţia financiară~ Seet. II 
Negru, pe numele Oonstantin Mihoci, 
pentru tihll'ile de rentă 4 la sută 1922 
C\lllsolidare, În :va-loare df> 40 ;€" 
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6. BOl'deroul triplicat NI'. 11.496 din 
1942, emis de Ad-ţia financiară. Vaslui~ 
pe numele C~n~tantin Rusu, pentru tf.ii 
titlurile cTe rentă 6 la. sută 1920 o.eblo" 
.cată, în valoare de lei 2.~Q.O. 

7. Bordel'Oltrile triplicate NI'. 4.0815 
din lS41, emise de' Ad-ţia finailleial'~ 
Beer. IIT Albastru, pe numele Gh. Vj 
IonESCU, pentru titlurile de rentă 5 lai 
sută 1920 deblocată, în valoare de Ie~ 
500 şi 41ANo acord Berlin, în valoare. 
de Iei 1,000 aur. -

8. Bordel'Oul triplicat Nr. 51.087 dhi 
1942, emis de Ad-tia ~inan~iară Ar:~ 
geş, pe numele RIl_du Vişinescu, pentr1.\ 
tiJurile de rentă 5 la sută 1920 debI()..
cată, ln valoare de lei 2.000. 

9. Borderoul triplicat Ni'. 8.378 diij. 
1941, emis de Ad-ţia finan<Jiară Mehe; 
dinţi, pe numele Si. Sa P'reotul IoaIli 
Iorgulescu, pentru titlurile de rentă Ş, 
18_ sută 19iZO debloca~ă, m yaloal'c de lei ' 
2.000. 

10. BOl'deronl tripIicat Ni'. 1.141 din 
1942, emis de Ad-'ţia financiară, Sect: 
IV Verde, pe numele col{)nel dr .. Pa,", 
vl<lsievici Traian, pentru titlurile de 
rentă 5 la sută 19-20 deblocată, în va
loare de lei 5.400. 

11. BOl'deroul '.riplicat Ni'. &64 din 
19'42, emis de Ad-ţia' financiară, Sed. 
IV Verde, pe numele Fabrica de bere 
"Luther ", S. A., pentru titlurile de. 
l'entă 5 la sută 1919 Imp. Unirii, În va
loare de lei 85.000. 

12. Thlrderourile triplicate Nr .. 50.852 
tiin 1942, emise de Ad-ţia financiară Vâl .. 
cea, pe numele Constantin Bododea, pen .. 
tl'U titlurile 5 la sută 1919, în valoare' 
de lei 500, 5 la sută U}20 deblocată, îIii 
valoare de lei 5.000 şi 5 la: sută 1920, 
Refacere, în valoare de lei 500. 

13. Borderourile triplicate NI'. 35.672 
din 1943; emise de Ad·ţia finan.ciarW 
Tccuci, pe numele Banca populara! 
"Pl'incipele Nicolae", pen':ru titlurile ~ 
la sută 1916, în valoare de Iei 3.000, 
5 Ia sută 1919, 'in val()ltre de lei 50.000 
şi 5 la sută 1920, Refaeel;e, în valoare. 
de lei 231.0QO . 

14. BorderouriIe tl'iplie.ate Nr. 89,123 
din 1943, emise de Au-ţia financiară Bu
zău, pe numele Nieolae Frank, pent.ru, 
titlurile de rentă 1919, in valoare de lei 
5.000 şi 5 la, sută 1920, Refacere, în; 
val<lal'e de lei 2,000. 

15. Borderoul niplicat, eliberat d~ 
Ad-ţia financiară Tâl'llava-Mare, pe nu..: 
inele Avram Grosman, pentru titlurile 
de rentă 5 la sută 1920 deblocată, în: 
valoare de lei 19JmO. 

Ht BOl'deroul tripIicat Nr. 14.10~ 
'din 1941, emis de Ad-ţia fil1anciar~ 
Prahova, pe numele Nic<llae Cosma', 
pentru titlurile de rentă 5 la sută 1919, 
m valoare de lei 26.2150. 

17. Bordel'ourile triplica:e Nr. 30:6915 
din 1941, emise de Ad-ţia: financiară 
Botoşani, .pe numele Mal'{!ela Cpt. Cris-
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tea, p~lltru titlurile de rentă 5 la sută 
oJ 919, de lei 6.125 şi 5 La sută 1920, Re
facere, de lei 11.700. 

18. Border<JUI tripIicat Nr, 52.258 din 
1942, emis d~ Ad-ţia financiară Mehe
ltlinţf, pe numeie C. Tănăsescu, pentru 
titlurile de rentă 5 la sută 1920 deblo
cată, în valoare de lei 2.000. 

Ar/. 2. - Direcţia: emisiunilor şi a
mortizărilor din Dire0ţia generală a da
toriei publice este însărdată cu adu
'eerea llt- indeplinire a pr8zentei deci
tl .li.1li. 
Dată la 27 Made 1944, 

p. Ministru, M. Virvescu 

Nr. 59:692. 

Prin decizia ministerială Nr. 125.184 
din 29 Ma'ftie 1944, se revine asupra de
tiziei ministeriale Nr. 123.089 din 1944, 
prin care dona Dumitrescu Lucia, dac
tiiogl'afă~ fără gradaţie, la c/llbinetul 
:d-Ini ministru, a fost detaşată în caz de 
evacuare pe lângă Oficiul de studii şi 
\lOvHlonare financiară, numita urmând 
r, ă funcţioneze şi mai departe pe lângă 
rabilletul delui ministru. 

[(lem Ni', 126.019 din 31 Martie 1944, 
u-l'a Petrescu Elisabeta, ini'piegată diur
nis ,5, fără gradaţie, delBl Direcţiunea ge. 
nerală s datoriei publice, se reparti· 
zează, după -cerere, pe data de 1 Apri
lie 1944, la Oficiul de aprovizionare al 
funeţi'0naril'ol' ,~ :pensionariIor Minis

terului Finanţelor. 

MONITORUL OFICJIAL(PllIrtea 1) Nr. 87 12 Aprilie 1944 

Idem Nr. 98 din din 1 Aprilie 1944, data de 1 Api.'ilie 1944, angajarea d-rei 
se revine as~'pra d6Cizi~ lI1liniste;iale Bor-dea Zoiţa:, 'diurnistă temporarlt la Ad. ' 
Nl'. 123.921 dlll 1944, Pl'1n care a ll1ce- ministraţia financiară Putna susnumita 
tat angajarea d-rei Marin Elena, diur- _ . A A ••• '. 

. t ~ 1 Ad .. t ţ" f' '~B menţlnandu-se 111 serVICIU, ln-<lonbnua.re, nlS a, a , mmlS l'a la ll1a'llClara u-, , , '. . ,'- - , 
zu, susml'mita. menţ.inându-.se mai de- ia aceeaşI administraţIe. 
par ~e în serviciu la ' aceeaşi administra
ţie financiară. 

Idem Nr. 421 din 3 Ăprilie 1944, în
cetează ~ pe datal de 1 Aprilie 1944, an
gajarea următorilor diurnişti temporari, 

, dela Ad-ţia financiară Putna: Nicolau 
l\făndicu, Fronea Fănică, Ştefan Elena:, 
Topuz Vi'0rica, Constantinescu Ana, 
Târlea Anişoara, Tripşa SteHţa, Rămu
re au u Elena:, ŞepteJici Gheorghe, Bol'· 

Idem Nr. 776 din 4: Aprilie 1944, 
se revine asupra deci2liei ministeria:le 
NI'. 125.0&3 din 1944, princal'e a în
cetat angajarea d-Iui Muşat I'0n, diur· 
nist temporar; la Ad..ţia financiară Ia:
lomiţa, susnumi~ul menţinându-se mai 
departe în şerviciu, la aceeaşi adminis
traţie financiară. 

Idein Nr. 001 din 4 Aprilie 1944, dea Zoiţa Constantinescu Elena, Raco- ., .. . 
H ' '.".. L" D' se revine asupra decizlel m1ll1sterlale cea erţa, ,;,nQşescu ' ~Cla ŞI la-conu - , . ' . A 

Gh 1 A t At • t NI'. 110.26,9 din 1944, Pl'1n care a ll1cetaţ eorglle, m ru ca nu mal sun neee'- . ' . ' 
. ' .• 1 ' angaJarea 'li-lUI Gheorghe St. Bunea, 

sarI serViCIU UI. , . Ad- . f' ,~ 
dlUrnlst temporar la -ţ.la lUanClara 

Idem Nr. 433 din 3 Aprilie 1944. se Vlaşea, susnumitul menţinându-se în 
revine asupra deciziei , ministeriale Nr, : serviciu la: aceeaşi administraţie finan-
121.05B din 1944, pri~ care a încetat, _ ciară. . 
pe data de 1 Aprilie 1944, anga,jarea Pe timpul cât ,nu a funcţionat, ntl va 
femeiei de serviciu Damian Aurica, del.a fi retribuit. 
Direcţiunea generală a ibugetului şi eon- -

t!abilităjţii generale a S'a.tului, susnu- Idem Nr. 976.304 din 30 Martie 1944. 
mita menţinându-.se În serviciu, în con· ' iIDpi~'gatul cu trei gradaţii Ştefănes~u 
tinu are, la aceeaşi direcţiune generală. Nicolae, dela Vama Timişoara-Bega, 'se 

Id N ' 5~,A 'd' 3, A 'l'e 1n44 se - oonsideri demisiona'! din serviciu, pe em r. O"J: In prt 1 J" , ~ • ~ " 

revine asupra deci2iei ministeriale NI' • . <13ta de 3 MartIe 1944, pentru parasIrea 
421 din 1944, prin care a în>ceta.t, pe serviciului. 

MINISTE'RUL ECONOMIEI N\AŢIONALE importat din Tmcia, precum şi al celor toarse din bumbacul 
egren'at indi<7ell provenit din recolta anului 1943, se fixează Noi, comisarul general al preţwrilor, , 

In temi?iul legi'i pentru organizar~a Ministerului E,conomiei: 
Naţionale ,Nr, 607, publicată in Monit'0rul Oficial Nr. 196 din 
24 .August 1942; 
, Având în vedere disl)Oziţiunile legii pentru activare'a pro " 
!lueţiei, regimul preţurilor, reprimarea: spec.ulei ilicite şi a sa· 
,bolajqlui economic Nr, 2'82, publicată în Monitorul Oficial 
N'I'. 100 din 1 Mai 1943, cu molcN'fidrile sale ulterioare; 
~ In temeiul , legii pentru organi,zRrtm C'omisll.l"iatului Genera} 
.. al Preţurilor, şi pentru 'unele măsuri priv~oare la regimul pre· 
~Ul·.ilor, Ni', 12i98, publicată în Monitorul Oficial NI'. 103 din 1) 
ll\/fai 1943; 

Având În vedere cererea Oficiului Bumbacului, Inului şi al 
Cânepei, illregistl'ată la Ni'. 50.702 dm 11 Ianuarie 1944; 
, Având În vedere raportul de expertiză îm1egistrat la NI'. 
Ji2.103 din 11 Marti'3 19'44, şi suplimentul de raport, înregis· 
)rat la NI'. 355 din 4 Aprilie 1944; 
, ~'hând în vedere referatul DirecţiunÎÎ generalc, înregistrat 
ţ8 Nr, 36 din :t A,priHe 1944, Oa1binet; 

Având În vedere hotăl'Îrea Consiliului Intermi'nisterial, luată 
in şediula sa din 5 Aprilie 1944, şi consemnată, în procesul .. 
~~rbal NI'. 73, . 

Dtecident: 
Ari. 1. Cu Î'l1cepere d'ela data publicării prezentei deciziunl' 

~Jl Monitorul Ofic'lal, ' preţ1Ul'ilemaximal~ de vânzare, .loeo fi. 
latură, a fireIol" tO<1e.;:e din cantitattetlt, de 6'99.937, kg bumbac 

10 

_ " , 
astfel: 

ExpHcaţiunj 

1, Fire toarse din cantitatea de 69'9,93'7 kg bum· 
bac importat din 'Dureia', nep1eptănati3, baza 

- NI', 20/1,- 'pe Varcops sau Pincops, neambalate, 

Lei pe kg 

având um'Î'dlHat-ea. de 8,50 la. sută •.. , .. , .. , . 1.348 , 
2. Fire t09JI'Se din bumbacul egrenat indigen, recolta 

- 194-3, niepi<eptătane, baza NI'. 20/1, pe Warcops 
sau Pin:COpi5, nea.mbalate, având umiditatea 
'de , 8,50 la sută _ • • . . • • • • • • . . . . • • . . . . . . . . 2.0-26 

Preţul fir,eloT din: bumbac 1n amestec cu celofibl'a ob'işnuită, 
cea specială sau cotollin urmează a se ca,Jcula, luându:se ca 
ba'ză preţul firelol' şi proporţia: cu care intră Îţl ameste~, 

Art. Il. Pentru fiecare număr de fire peste NI', 20 ŞI pâ-n~ 
ia NI'. 40 i'n:clusiiv, 'dacă filat 'ea lor va fi aprobată de către Sub. 
secretariatul de Stat al In!dIUJ3b'iei, Comle'rţului şi M'1n-e191', se 
.adaugă la preţul- de baiză fixat în art. I, câte 5,75 lei de fie .. 
care număr la k,g, iar pentru fiecare număr sub numărul 20/1, 
se I'Iedu-ce preţul de bază cu 2 lei de fiecare număr de kg. 

Fil'ele l'ărtd1te în două se plătesc cu tm pl'us de 48 lei în plu5 
la kg, 1ar firel~ l'asucite în n°ei, se plă:tesc cu 66 lei În plus 
la kg. , , 

Fir'tel'epe bobin!e ~n ()l~uce' lSe plătesc cu un plus de 38 1~1 ~~ 
~.g', i-al~ pentl'1l fii'~le in: .Dach.~:te se ~al vlMi UA plltş ~e 11:1 J~t 
la kg: ." '" ,,< 
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::&rl.- nI. Pl'qurile ltabUite p$ ·aeeut;' ÎCţ~iune.p~tm 
fircle toarse din. eanti'tatea d~ 699.931 kg lleh&e importat 
di~ Toma, ~recum şi peRU"U fi~e toorse din bumha.eul in· 
aigen, provenit din i'ccolta, anului 1~3J s~ înţeleg penl1m gre
'1tatea: ruetă a firelo!', adică fără 1uburi sau alte anilialaje. ' 

Da preţorilff stabilite astfel ellm se arată în art. r şi II, "e 
~"i adăuga. costul f"fectÎv al arnbalajillui. 3 la sută din val03:" 
l;ea firelor pentl'll marfa ~ tuburi. timbl',el~ 00 facimă de. 
10 la mie, cifra de afaC(i!'l'i ş~ contribuţia naţionali 6Ci1pţiQ>nali 
penb~u ;:ll?ăr.area .ţării de fi Ia sută. . -

ArC'. tV'. ln(l'aetiunile la pi'frvederile prezentei decizitmi. se 
pedepsese"Î!l eooformitate 'C\l dispozi{iunile legii ~r. 282, pu· 
blicată în ' ~fonitol'nr Oficial Nr. 100 din 1 Mai 1943. eu m(}· 
d'ificările sale ulterioare. . . 

Art. V.;Dir,eetfJrul stabilirii jll'eţ.urilor şi direefoyul Ofieiu
lui central de control şi inspeeiiuni S,llllt însărcinaţi cu adu.· 
cerea ia. îndeplinire Il dispoziţiun!lor 'pr~entei deeoolIDi. 
. Dată l'a 6 Apl'il'ie 1944. 

Comisarul geneml al pl'eţurilo,l', Mika11 Gt. Ro~aş~ .. n 

Nr.40.2, 

3500 

Preţul miţel(}1" va fi egal tl} a~}a al lânei mamă ~l!hl V3il'ie. 

tatea :respee!ivă. 
Pre}ul linei et>dine va :fi jumitat~ din Pretul Imei mAID~ 

din v.ttrieta.lea re peetivă. 

2. Lâf#.i, /!!l!&li /le JP. piei: 

o) l;âna tigaie ' .............. , .............. ,,, 560 
li) Lina splinei ..•...... , •.• ," ••• •• • ••• • •• 610 
fi.) Lâna mer"roos ••.. '.. , ...•• ; ••••••• ~ • • • • 840 
(~) Lâna stogoşă şi de CadrHatel' ••••••••••••• 490 
f!) Lâna 1urc2mă albă şi neagră ••••. , o ' ' • • • • • • • 430 

Pftltrn mi1~1-e tunse de pe piei, preţul va fi egal eu n~la, 
al Jâaei i:unsă de JM pieile din varieta1ea respectivă • .. 

~) !;Hna tigaie ' ................... , . ., .....•. 
Il) Lâna 8p&l1că ••.• '. . .• , •••••••••••• '" " • 
fi) I.âna. mer'inos ~ •.. ~ ...•...•. ,., 1, '- -. • f •• , 4 •• , 

Lei pe kg 

810 
9'70 

1.~O 
NGli, comisax\u genel'al al pl'eţuriloY'd) ..,<!- ~. C d.!f 

1 
,.<.== •• '[ ".. • an,' • ~a st(}~ Şi de al 'Iuater • . •••• , •••• , ••• 

, In temeiu ".j"jWZlţnUll 01' JI~gu pentru t)rganl~iH'ea lYilDtS- ' ' 
710 

1 E 1>.r· 1 N "07 bI' _. M 't 1 6) IJântt ton,reană albă "'i ne"""'ă ' ••••••• '1" •• • • • 500 terulll , conumiei .t"a.\LOna1CE'. r. \J , pu lcală m ani oru v 'r-C' 

Ofieial :Xr-. l~6 din 24 August 19'42; Pretul miţteloy tăhăcăl'eştj ale egal cu al lânei tăbăcăreşU 
In temeiul legii pentrnactivarea producţiei, regimul pre- din varietatea respectivă. " 

ţurilor, 112'primarea speculei i1~eitEt şi a sabotajului economie Pentru randamelllte mai mici san mai ma!Lde 65j~ sută, 
NI'. 25'2', publicată in Moni{o.rnl Ofit-ial Nr. 100 din 1 Mai pl'l'ţurile se mieşo:rea.ză sau Si' mărese Pl'opol'ţinnal. ' 
19'43, eu modificarea publicatii în MonItorul Oficial NI'. 17 A1't. II. IJâna care sţ predă la preţurile prevă,zute în pre
din 21 Ianuarie 1944, ' . . Z~lllta deeiziuner tre'bue să fie normal C11rată. fără corpuri 

In temeinl legii pentt"U organs311ea Comisariatului Geo.neral trăine .,izibil intrdd'llSia, adică aşa eum s:a tuns de pe ci. 
ai Pl't>ţw;i10l", şi 'Pentru 'Unele măsuri privitoare la regimul pre- Art. III. Pl'ejl1ti1e stabilite m artioolul 1 din prez.enta de. 
ţUl';Ior, NI'. O;?S3. publicati în Monitorul OficiaI Ni'. Ioa din 5 
Mai 1943; . ClZiUl1il!, se inţeleg francI!) eentrele şi subeenuele de oolilCtareţ 

A vând 'În ve'dne d}:spoziţiunile legii pentru colectarea _şi sau gar~ eea luai a.propiată de pl'ocWcăto.l", în callu} când lâna 
distribuirea lânii şi fllrdaleilor. NJ'. ~~ publieată în M~nîtEl. este luată în pJ:imil'e de către delegaţii organizaţiei coke
rul Oficlal NI'. 12.8 din 4 Iunie 1943 ~i legea. Ofieinlui linii t<u~re. 
NI'. 576, publicaiă în Monit~l*Ul Ofieial NI'. 178 din 3 August Plata lânei se YU facl<1 d'ecă'l'e organ~ia. eolectoare. la 10-
1942; \:ul şi data ~redării. 

Având în vedere dispozithmile-' deeiziunii ministeriale Din preţul Iâneistahilit în articQbli. 1 din prezenta deci-
Nr. HOr din 30 Aprilie- 1943, publicată in 'Monitoml Oficial ZilUl€ organizaţia colectoare va reţin:e impo~aele legale, care 
Nr ,101 din 3 Mai 194:3;. priv'e&! p~ yâoo.zător. 

: A vând în edere adresa Ministl'rrullÎ Agriculturii şi Dome. A 
niHor NI'. 1.005 din 13 Martioa 1944. înregistrată J~ NI'. ~2.3691't. IV. Pesti! preţurile stabilite in artic<fJlul I din prezenta 
din 13 Mal'tie 1944; d,ec:iziunil, întreprinldlerile mmlpirătoare vor plăti organiza1iei 

Având În ~edere eonduzlunile ref-el'afnl:ni Direetiunii sta- corectoare numai rmpozit~l-e, taxele fi lSumele :pxevă;znte în le
bilhii preţ\11'ilol", înl'C'gistrat la NI". 6.740 din 21 Februarie gea pentru eolectaYe8 şi "(iistrihuiNa lâ~ şi furdalelor NI'. 353, 
1944, Cabinet; publicată. în Monitorul Oficial Nr. 12& din 4. Iunie 1943. ş1 

Având în vedere ' conehlzinnile ' referalului Comisariatului legea OficiuJui Linii ~l". 576: pnhlieati în M~njtmul Ofie!nI 
, General al Preţurilor înregistTat Ia N'l'. 7,701 din 23 Hartie 

'1M4, CabInet. - Xr. 178 din a August 194,2. . 

A+ând în ;edere< hotărlrea. luaild-e eiilie CmlsiJiul IDtel'- ht.. V. S~t şi rărnân ahrogate dispwiţiuilile deciziunu mi-
minliisterial, în' şedinţa sa din, 22 M1artie 1~44,' fi care ~ f{)sf. nist~ria~ NI". 1'l0:dn 30 Aprille 1943, publicată in Monitorul 
'COnsemnată 'în Jll"ooosul-Terbal NI". 71, Qfieial N'I". 101 din 3 Mai 19'43, prceum şi orice alte dispozi-

Decidem: ' tl'tmi contrarii preyederilol' pre~tcl dec'1zhmi. 

cAri. r. Cu ÎnCl'Il!3'l'e dela data' publicării }}rezentei dee1zruni A,,-t .. :VI. Inf1 .. aeţil1llile la prevOOeri)e pre~e}ltei de-e~uni SI) 

ln ~IfinHorlll - Oficial, se fixează, urmitoarele preţuri penh"tl pedepsesc ln conformitate cu dispozi~l1I1iIe legii NI'. 282. PI1-
lâna indigl'ni -nespălată, proyenitii din. recolta anuIui 1944-: bUcati în Monitorul Oficial Nr. 100 din 1 Mai 1943, eu mo-

difieăril~ sale ultel'ioar,e. 
_ 1. Lână '11la1nă (lână. tfi,1uă ile pe oi): 

fJ) L·ân& 'ţjgaie 4 ~ .......... J .. h ... Ii ~ . • f • J; It. •• III J 11 , .... . 

"b ) U~na ISpaneă .,.,.. ~ _ r~ .. '" OI ...... ,. ..... ,. ,. , • ~ .... ~ _1 

!}J LâlUai merinos .... 1>" • . • , •• J~'. ~.'.I II .. , , • 'll'. fi ~,. 
~) Lâna s{ogotii şj de Cadrilat-er ~ .. , •.•• -; , ••• 
e) Lâna ţur{)!J,l!ă albă ~ n'E,agră , L' fJ. • ' , , , •• ' 

700 
84Q 

1.O:5Q . ~2i 

.. 

i5!lei " 

.Art. VII. Direewrul s.tabilirii preţuriler şi dircelol'l11 eon-
I.l~olului d'in Oficiul central de impeeţimn fi control, sunt. m· 
~ărcinaţicu aduceroo la îndeplinir~ It dispoiiţiunil(}r prezcmtei 
~e".iuni. ' 

• Dată la 1 Aprlie 1944. 
pmmsal--itl ~,.. al lI~ţ~~r. v.~ (ii. ~~lUl1t 
,t{!\ q"J ",/' 

11 
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Prin dlecizî~t d-Iui {)OmlSRr general 
al preţurilor din Ministerul Eeonom'ie~ 
Naţionale NI'. 2.212 diu 4 Aprilie 1944, 
il-} dr. ,chimist Dim'itrie :(Jupu, numit 
sef ci,e serviciu bugetal; la Comisa,ria4 

tul General al Pl13ţuri!or, prin decizia' 
ministerială, NI'. 23'6.79g din 28 Fe~ 
bl'llarie - HJ44, se comideră, demisionat 
pe data ll'l1miJ:ii, "pentru ' nepl;ezent_ili:~ 
Ia ser,iiciu in' tCl;ulen ' legal. '. -', 

, ..,.'. , 

MINISTERUL 

AGRICULTURII ŞI DOMENIlLOR 
, -

Prin de{"ÎZ.lR min'isteri'ală jlullai. NI'. 
3.60!.l/944, s ',a. oprit yânal'ea potfll'l1ichi· 
lor:peannl vânătoresc 1944j!145, pe m
tl 'dg' teritoriul judeţului Vaslui. 

lit. Of dilU legea Nr. 609 din 19'41, pen· 
tru m:ă'SUl'ilt} ~(}ep1·ionale aplicabile în 
timpul cât armata. se află în stare de 
II.'ăzboi" modificată , prin . legea NI'. 176, 
publi'cată în Monitorul Ofieial Nr. 75 
,din 29 Martie 19'44, ' 

Decidem: 
, ' 111:C. 1.. Se suspel1dă. activitatea' -Jude-' 
di .. tpI'ier VII~ 1U'bană Bucureşti, P!~ timp 

",dt: 30 .zile cu ,.inceperrdela 5 Aprilie 
1'944, magistraţii şi funcţiooal'ii jude
cătol'iel se VOţ deleg'<1 la -Judt!cătoriil'3 1 
şi IY ul'ban·e Bu{)ureştl, de către d·I 

, pl~m-preşedinte al Trib1Ulalului Ilfov, 
în raport cu necesităţile ' g~rviciuui: " ' 

Jud'~cătol'ia IV urban~ Bucureşti ' ya: 
primi ~i r,ezolva pe tot timpul prevăzi:tf 
la alin I cererile <{}e eliberal1i1 de valori. 

T dem NI'. 77.159 din 5 Ap~'ilie 1944 " Acţiunile de. ol"ke nât~lrăf se ,vor primi 
îJlcetează pe 'data 'de 1 Alll'ilie 194{' Wţil1~ în .eviderţtă , Imnându-:se .pc roi 
(letaşar:ea 'd-lurSi)âIlU Ion, cOJidudor' a- . n-um.a1 cau21e!e 111'gent~, ca~~, PTU: na
gricol (buget inspectoratele şi servi. ,· tura .101', nu pot ~ufer! llmana.re~ 1Il ~4 
ciile "a'grjcolia) < ,la, .Comanda,mentul do : .cest mterval de tnl1p. AceleaşI disP9z1• 

~Oăpeiejnie ' ~l " Armatei, Administr_aţia: ţii se, ~or aplica ·5i În procesele de IIGe€aşi 
Militară ,a 'Teritoriului dintre Nistru" natura. aflate Î1~; curs: 
şi Bug, , Diree.ţia agricultJul'ii, d-sa , re" Dată ls 8 ApriD3 19'44. 
yen.ind pe IIceea§i dată ' În postul avut Ministru, Ion C. Marinescu 
]a Ocolţll ag'ricol Ul'zic€ni, pendint!iJ ele NI'. 4fi.12i 
Camera: -Agrieolă Ialomiţa. - '-

-IriceteÎlză ', pe data ele 1 Aprilie 1944, 
·c1ctaş.area· {Hlei - Elen:.\. ' Sacllelarache, · ' 
rt'gisu'at6r lJ,jt~tQr: cu 3 graclaţi'i, ·la Ad· . 

. lUl'JIfsh'a1;ia :' ~fnitâră a T,~:itoriulu:i ,,_ 
dintre N'ist.ruşi Bug, Direcţia a,gl'icul
tu_rii, d-sa I'evenilicll pe aceeaşi 'dată 'Ia 
Direcţia economi{)ă agrară, unde este. 
deta.~ată dela, Camera Agricolă Dolj, 
din bu@?'tul cărci:ai este salarlzată, 

Ineetează p e data de 1 -Aprilie 1944, 
!deta,~area la Adminislraţia militară- a 
"el'itorhllui d'intre Nistru şi Bug', ni
J?ccţia agrkulturii, 'a, d-Iui Victor 'Vu
sil€'SCu, conld'llctor,. agricol şef, d-sa re- , 
;venind pe a{;eea~l dată iii ' i)ostul dlO PO
micul tor al Camerei Agricole ' Severin, 
ain bugetul căreia este salarizat; Il

-[ând ' r€şedinţa,. la' seMn} Camerei. 
, S)e primeşte demisiu[l.~a din servjciu~ 
~e data de 1 Aprilie 1944,8 d-rei Du: 
1lidtrescu Elena, a~nt administrativ: sta
{,'iar (diurnistil) 1 aflată detaşată Iu: Di
hcţiun~a. pCl'Sonal111ui dela Dirffcţ,iunea 
~'eniul'u,i rural. 

MINIS'l'ERUL JUSTIŢIEI 

Noi, ministru secretar ae Stat la De
}\artltmentul JustLţiei, 
Văzâmd raportul Nl', ;),746 din () 

;Aprilie 1944, a a-lui prim-preşooantc al 
~lribunaluhli Ilfov, cu privire la stri
cikiiuuile :;mf'erlte de localul Judecăto
ri:ei VIII m'bană BtlcUl:eşti, în: urma, 
bombardaulentullli aerian, 'În ziua dc 

, 4 Aprilie 1944; 
A:rillld îll ,'eder~ dispotiţiunile ad. 37, ' 

Monitorul Oficial şi Iruprill1erille StatulUi 

11I1PRIMERIA CENTRALX 

/ 

MINISTERUL M~NCII. SĂNĂTĂŢII 

ŞI OCROTIRILOR SOCIALE 

- Noi, lUini,;h'll We1'Ct.ar 'de Stat la De- . 
p3,l;tamentul MUl,lc'j, ' Săntrtăţii Ş!i (fel'Q-

. tii'il<>r SOc1.ale, 
., Având în nţlere l'.eferatul , Casei 
S'linătăţii, Jnregistrat la , Nil'. 122 din , 
1944; 
" Kvând illvedere disp~ziţiuniie , M't. 2 
din legea ' pentru constatareil: şi. petece
perea veniturilor fou,durilor ]o('ale su:ni
tiu'e ~i de ocrotire din 4 ~ifai 19;36 şi al'!. 
,33 din .regulam'entul ac-elei legi din 3 
Septetll"'l'Îe f9'3'o, precum şi dispoz. krt. 
98 şi 000 din legea sanitară Il Statu
lui. ' 

". Decidem: 
A·l't. 1. S'e lu:fiiinţează, pe data elI'; ,1 

:Aprilie 19'44, oficii de constatarea, Ul'

măril'N!.. şi. l}el'cep,erea Y{}l11turHor" pC' 
lângă. Eforiile sanitifll'e ale judeţ-elol' 

Baciht ~i .Alba. ' 
,Ad:. Il. D~l admillistI'ator al Oasei 

Sănătăţii este îllsărcillat 'cu aducerea la 
îndeplinil',e a prezentei deci",iuni, ' 
Dată la 7 Ap'l'ilie 1944, ' 

p. :Mlllist1'u, Prof, Dr. r, Stoichiţia 

NJ'.7;;, ' 

Prin decizia d-Iui minisLru subsecreu~' 
de Stat la Departamentul Muncii NI'. 1.456 
din '5 Aprilie 1944, d-l Gh. Ra(lovi@" 
~e'fnl ]nspectol'atulni regional !lI 1l11mcif 

CraiOV'il, se llulii'eşw delegflt. al lVIil1is;
Wrului Muncii, pe aângr~ Gam-era d-e 
muncăOraiova, în locul d·lui 'l1spector 
,V. Geainu. 

A .N U N ŢUR l J UD 1 . .0 1 ARE 
Preşedinţia Consiliului de Miniştri 

Subsecretariatulde Stat al ROlnânitării, 
, Colonizării şi Inventarului " 

Comisilitnea speo ialrl de juaecl}.tă ti cIJ.'IIIu.fWl'ii 
b'1ll1uriloj', 'drep'!m'ilol' şi intereselO1' e1lTeeffi -

,'~ pentl'!L repl'Î1Ila,rca sabotării. ope;-ei ' de . 

1'omâniz(li'e: 

Deciziunca N:r. 1,603 

-Comis;1lI1-ea, 
Pentru motivele care se vor V'CUC.!l', 
I~l numele legii, 110tărăşte, 
yonfil'mă ca. l'e~}ă operaţitthea, de _ 

vânzare-etlInpă,ral'e a imohilului din Bu:' • 
cureşti, parcul , B~rindei) st1'ada ' D. , 
Nr . . 6, intervenitălut:re ~Iazal Avram:, ,_ 
utiigi, ca vânzătoare, şi So~ia ~J FlOI'ea 
Ghel'da ca dobâu(litori. în baza actului 
de vln~lel'e-cumpărare,' sub -~'en1l1ătu:ra 
privată, cu da~a de 19 J ani.tll-rie 1941. ~ 

Cti recurs. ' 
Datii. şi eitită Îllşeclinţ~' puhlică, la 

2 August 194.'3, 
Pl'eşil~mt.() ) N. Moiseanlb 

.Membri: O, &Iclielar,je; O. 0pl'Îşalt 

Secretar, 1. Răihde,8Cll 

Dos. NI'. 487/3 A. 1. , 

Deeiziune!l Nr. 1.997 

Comisiunea, 
Pentru moti:vel-e ca-re se vor vel:lea, 
IiU lllJ:Înele legii, hotărăşte; 
Confir.mâ, <ca , reală vânzarea. te .. 

, l'enului vira-n) situat _ în Bucureşti, 

str'ada Vitsiel'i Nr. 12, fost 'NI'. 4" 
fost Nr. 42" intervenit intre Fal
.kenfIuc).r Eleonora, domiciliată în 
Bucur'eşti! caJea Rahovei Nr: 203; 
Fink~Finkelst,eill Adela, o:omicili8ită în: 
Bueureşti! , strada; Jllstiţ:ci NI'. 62, şi' 

Kapr~likBina, domicHiată,În Bucure,ti', 
strada Loon Vodă NI'. 17, În c~lita;t4} de, 
vânzători, şi ~ Ana şi Anton Chi-ru, în 
f;lalitate 'de cumpărători, domiciliaţilu 
B'ncur~!i, strada. Ecoului NI'. ,79, prin 
actul autentificat_ de Tribuill~lul Ilfov, 
secţia d~ 'notlfriat, sub Nil'. 3'1.466 din 1 
pctomvl;ie 1940, şi tl'anseris sub , Nl;, 
14.86'5 din a0eea~i (latii, cu preţul de 
~ei 7QO,000, 

'011: ['ecm-H. 
Dată Şi dt.ită 1n şedinţă publică, la 

115 Septemv'ri6 19413. 
, C Preşedin,te, Em. PUŞOMiU 

. :r.fell!bl'i:, M. Niculesau, p. DC'lrilW 
Secretar, 11, ' Berccalw 

Dos. Nr. fi.544/3 'K . .1'. 

DIRECTOR GENERA.L, 

EUGEN]. BALLAN 
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