
« 
,Anul eXIl - NI', 81i '- -25 LEI EXEMPLARUL ___ Miercuri 5 Aprilie 1944. 

REGATUL ROM -ANIEI 

MONITORUL OFI~ 'AL 
_ PARTEA l-a - ,. 

. , , LEGI, DECR' ETE ' fi 
JURNALE ALE CONS~LlULm DE MINIŞTRI, DECIZIUNI MINISTEmALE, CO UNICA TE. 

. ANUNTURI JUDICIARE (DE ,INTERES GENERAL). . 

Abonamentul la partea III-a (Desbaterlle parlamentare) pentru sesiunile 
ordinare. prelungite sau extraordinare se socoteşte 400 lei lunar (mInImum 
1 lună). 

Abonamentele şi publicaţiile pentru autoritătl şi particulari se plătesc 
"nUclpat. Ele vor fi inso~lte de o adresă ' din partea autorităţilor şi de o 
,erere timbrată din partea particulllrilor. ,. 
Instituţia IIU garanteazi!. transportul ziarului. 
Pentl·u trimiterea chitantelor sau a ziarul III şi pentru cereri de lămuriri 

petiţloDllrll vor trimite în plus suma de 20 lei apese de birou si porto simplu 

Publicaţiile primite phă la ora 10 dimineaţa se inserează in Monitorul Oficial din a treia zL 
Pentru publicaţiile depuse la ghişeu dupA ora 10, dacă se cere si fie inserate in Moniforul Oficia! din a treia zi, se va 

plăti o taXă suplimentară de 500/0: dacă se cere să fie inserate in Monitorul Oficial din a doua zi, -
se va plAti o taxă suplimentară de 1(){)9/o' 

,~--~----------------------
Toată corespondenţa se va trimite. pe ,adresa: Monitorul Oficial, Bucureşti 1. - Bulevardul Elisabeta, 29 

Telegrame: MONITOFICIAL"lI:: Telefol!. 5-1820. 5-1828. 5-1829 = Cont C. E. C. 201 ... 

Nr. publicaţiei S UMA R: 

Oecrete 

Ministerul Ju,tillei 
6'71.672. - Puneri in retra-gere.. 3327-3328 

Ministerul de Război 

Tabel de admişi la il;laintare~ ..... " . " 3328 
725, 728, 729, 730,731,732, (33, 736. Rec

tificări în grad şi trecere in poziţie de 
disponibilitate. • • . . . . . • • • . •• • 3328-3331 

Dec:iziuni 
Ministerul de Război 

5.512- Donaţiune................... 3331 
5.432,5.408. - Mişcare în personaL •• , 3331 

Comunicate şi Circulări Ministeriale 
MinisteTul Culturii Nafionale şi al Cultelor 

Tablou suplimentar definitiv pentru pro
puneri la inaintare ••.•••. ,........ 3331 

Posturi vacante ................... '" 3331 
Ministerul Finantelor 

Tabloul de numerele obligaţiunilor la 
imprumutul Reîntregirii ieşite Ia sorţi. 33112 

Ministerul Economiei. Nationale 
Camera de Comerţ şi Industrie Chilia. . • 3333 

Ministerul Agriculturii şi Domeniilor 
Numirii de pădurari. ......... . , . , .. • . 3333 -

Ministerul Justitiei 
Schimbare de uume . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3333 

Anunţuri Judiciare 
Reconstituire de acte de stare eiviUî. 3333-3334 
Mandate 4e aducere ..• , . . . • . . . . . . . . . • 3334 

DEC~ETE 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

"ANTONESCU 
MAREŞ,AL AL ROl\UNIEI 

şi 

CONDUCĂTORUL STATULUI" 

In baza dispoziţiunilor decretelor'legi 
Nr.3.052 din 5 Septemvrie şi Nr. '3.{)·72 
din 7 Septemvric 19'40, 

. .Asupra raportului d·lui ministru se
cretaJ.' d,e Stat la Departamentul Justiţie~ 
eu Nr. 38.009 din 22 Martie 1944 j 

In baza dispoziţiunilor art. 44, alin. b, 
din legea. p,entru organi:;;area corpului 
avocaţUor publici; 
Văzând dispoziţiunile art. 82 şi 9'7, diu 

legea generală de pensiuni, publicată în 
Monitorul Oficial NI'. 59, din' 11 'Iulle 
1l143, 

ÂIll decretat şi decl'etăru: 
Art. 1. D·I Athanasiu Io~n, avocat pn. 

blie consilier el. 1, dela contenciosul Mini 
sternlui Culturii Naţionale se pune ]a Te. 
tragere din oficiu, în mod definitiv. pen
tru l.imită <;le _vârstă. pe ziua·de 6 !M'ai 
1944, şi în poziţiunea de a-şi exereita 
drept-urle la pensie, . ' 

Art. II. D-l ministru secretar de Str4 
!la Dep-artau.oentul Justiţiei. este însărci. 
nat eli executarea prezentului decret. 

Dat în Bucureşti la 27 l1a,rtio- 1944. 
ANTONESCU 

Mareşal al României 
şi 

Conducătorul Statului 
Ministrul justiţiei, 
Ion c. :Pr7:arine,seu 
Nr. 671, 

"AN'fONESCU 
lVIAREŞAL AL ROMÂNIEI 

şi 

CO~DUCĂl'ORUL STA'fUIJUI" 
In baza dispoz:ţiuni1ol' dJ!l~retelol' -leg~ 

NI'. 3.052 din 5 Septemvl'ie şi NI'. 3.072 
din 7 Septemvri~ 19'40, 

Asupra raportului d-lui ministru se
cretar de Stat la Departamentul Justi
ţ~i, cu NI'. 38.510 din 22 Martie 1944, 

In baza. dispoziţil1nilor al't. 44 j alin. el. 
'din legea pentru organimrea. corpului 
avocaţilor publici; 
Văzând dispoziţ1uniIc art. 82 şi 97, din 

legea generală de pensiuni, publicată în 
Monit{)rul Oficial Ni'. 59, din 11 Iulie 
19411, , - ', ' 
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Am decretat ~i decl'etăm: 
.411t:. I. D-l Paul Nie1lle cu-Spetenl. 

awooa1î p.ll'blie principal dela eanteneio&uJ 
Statului Cetatea-Albă, se pune la retra
gere (lin ofi{liU, în mod definitiv. pentru 
mita de vârstă, pe: ziua de 13 Martie 19431 

~i în poziţ,iunea dea-şi exereita dreptu
rile. la pensje. 

Ârt. II. D-I ministru seeretal' de Stat.1a 
Departamentul Justiţiei, este însărcinat 
cu executarea pl1eze.ntului decret. 

Da-t în Bucuresti ia 2:7 Martie 1944. 
ANTONESCU 

Mareşal al României 

şi 

Cond1tcătorul Statului 

Minis.trul jl1~iţiei, 
Ion C. Marinescu 
Nr, 672 .. 

MINISTERUL DE RĂZBOI 

5"a.beI €llp:r-in.zân& un ofiţer. eaxe urmeazlL ai 
:ei şters de pe tt1ibe-lnI de' admişi Ia. îliain~re 
Nl!. 129.212' din. 1943. şi IHtblieat in l\foui .. 
tontI Oficial Nr. 275 din 1!M3: 

Artileria 
Lowtenc1!t ooltme:~ 

Romal0 A. Gheorghe, 3'1.X.1939. 
Ministrul de răl}lloi, 

GeneraJ de, Co~ de Armată 
CO'DstaJItin Pantazi 

Nr: 161.466, 1944~ Ianuarie ali 

"ANTONESCU 
,,MAREŞAL AL ROMÂNIEI 

şi 
CONDUCĂTORUL STNl'l:LUI" -

. Având În vedere ra.p(}l'ful d-lm mI. 
a-isbm secretar de ,Stat la Departamen
tul! de Ră2Jboi cu Nr. 175.07,6 din 26 Fe
bruarie 11144, 

In baza:. di.%poz.iţiunil{)r deerete:l.(\r-legi 
NI'. 3'.052 (In fi Septemvrie şi Nr. :H}72 
din 7 Septemvrie 1940; 

Având în vedere ho<tăl'Îrea ConsiliuluI . 
superjrr al armatei, lua1ă prin, proeesU!l~ 
verba'[ Nr. 1 dm 1944, . 

Am decretat şi, decretăm: 
A1' t. 1. Se aprobă de NUl, rcetifiearea 

vechimei în grad a urD1ăfori!{\r ofiţeri 
acth"i, şi de rezervă, după eum urmează: 

1. OFIŢERI h,CTIVI 

Se ree.tifieă vechimea; în grad dill l.XI.1940. 
în 31. X.1940 

Medici 
Corpul ofiţenlor ~anitari 
Meil[c.~ 8t(bll1c(]'tenent~ 

Bog'dan G. Vasile. 
Bodiansehi T. IgOl>. 
Fitp C. Eugen. 
J[(mescl1 T. Teodor. 
eo.n.."talttin R. I(}all. 

SiaMati r. Vasile. 
O~eseu C. Mţă. 
:Spfmu 'C. Costin. 
loua;cu S. George R.olllUIllS• 

'ropeiu AI. Vladimir. 
Ge ... mtă C. Ioan. 

2 

Nicolau C. Laurenţiu Ion ,Teodorel, 
]\fat.".nesoo C. Savu COl'ne:ff1;l!. 
Mardal"i S. I()an. 
Popa G. V,81IMe;. 

VateJinari 
JTeterina1'i,; sublacotencn li 

. Qhh'oşca 1. Dimitrie. 
'Petl'eoou n,f. Nicolae. 
Mănoiu I. Ioan. 
Roşu. S. AureI. 
~I[otica A. I()a.l1. 
Dumitr~"C,'U A. Gheorghe. 
Slta-r.cu I. Ioa-n. 
Petra:ş0u M. Ioan. 

Fatmacişti 

Farmooişti 8ubl.<Jcotelle11ţţ 

,00'lUZ V. N ero. 
Popeoou N. Gheorghe. 

lfarina Regali1 

Se rectifică. vechimea în grad din. 2'Z FebrttlWie 
1939 în aooea. de 31 Octomvrie 1938. 
Ofiţeri din alte arme cc>nfim.aţi în marfniL, 

Farmacist căp'ita1~ 

Suciu r. Eugen. 
Ăej,ministl'atoT căpitan 

F00Ş'dueanu Ghoorgh~. 

IL OFIŢERI DE REZERV.i. 

8e rectifică vechimea în grad din 24 
Ianuarie 1942; în 8-e8ea! de 10 Mai 19411 

ur.mătoril(}r ofiţel'l- de xfrzen&: 
Corpul ofiţeril'Dr sanif:ari 

M!ldici 
Medic locot8f1Mnf de I'eze1'vă 

;l1[()lieta C~ Ioan. 
Ari. Il. D .. l ministru secrefar de St8J-Q 

Ja Depal'f.amenrtl11 de Răziboi este Îl'1S$· 
cinat -eu exeeutal'ea .a'0estui dec.yet • 

Dat ÎDi Bucureşti la 30 Madle .i94~. 
L1'ff01.TESCU 

Mareşal al Rl)mâJlje~ 
şi 

Conducătorul Statului 
Ministrul de război, 

~etteral de COl}} de Azmată 
Constantin Pantazi 

NI'. 725. 

"ANTONESOU 
1\'IAREŞAL AL ROMÂNIEI 

~i 
OONDUCĂTlORUL ST ATULUr' 

'A:vâl1d în vedere raportul d.JUi mi
nisb:u sooretar de ,Stat la Deparfamen
de Război eu Nr. 174.3'07 din 25 Febma
l'ie 1944, 

In baza diStpoz:iţiunilol' de<el'etelode.gi 
Nr. 3.052 din 5 Septemvrie şi NI'. 3.012 
din 7 Septemvrie 1940; 

A vâ.nd în vedere art. 12, 13, 17 şi 20 
din legea asupra poziţiullii ofiţerilor, 

Am decretat şi deeretăm : 
Art. 1. Se- aprobă. de Noi, trecerea fu 

poziţinnea de disponi.JJi>Iitate, prelungi· 
rea. poziţiunii de disponibilitate, şi reehc~ 
mare!t din po-ziţ.hlne& d~ drzplJuibihLate 
plm,trn absenţă de boalăJ şi ca ~lbnt 
pc front, a. urm.ătfJrHor ofiţeri după Cllm 
se arati mai j€ls! 

Treeerea in poziţiunea de disponibilitato l 

Ur1!lător]D ofiteri împlinind 1180 zi,le 
abtiente de. boaTă, se trec. în paziţiulilea 
de dj;p<lnihilitate, pe diata arătată in; 
drepu:l! fiecăl'uia: 

Colonelnl -cn:'ri cuţă. P. Â1l.ton. :pe data 
de: 'l Pebruari:e- 19'44. 

L&~otenentnl-eolonel DăncluIescu N. 
(,l'(}ma, pe data de 9' Februarie 1943. 

Loeotenentul-<loionel Vişoiu G. Naum, 
pe data de 3 Februarie 1944. 

Căpitanul Popescu Ştefan, pe data de 
2-! Februarie 1944. beneficiind de preve 
t'furile aN. 20 din legea aS~i'i:\ poziţiun.i.ÎI . 
4>fiteI'iJ or. 

Medicul căpitan Coliţă, M3rin, pe 
data (~e 7 Decemvrie 1943. 

SUlbloeotenentuit Pt>rian11l A. Mitl'eEÎ, 
pe-da.ta de 14 August 1943~ . 

AS!pir-antul medic subloo'O'tellEm't Ohii.. 
riIeaull S. Todic-ă. pe data de 80 ApriJIe 
194.3:. 

AspiTallltul medie sllJbloootemmt, -Plo
:peanu Gh. Gabriel, pe ,data de 1 hmie 
1943. . 

Prolungixel', poziţiunii de disponibilitate 

Disponrbllftafea. penârn absenţe de 
~al& aprobată umnăto.'1'ÎlOl' vffţerL ~ 
preInngeşte em: încă 180 zile. eu incf!};lere 
d~!a da1:a al'ătafă în drep'tld f1ecăr:!fa._= 

Conform art. 17 din L.. P-. Oc' 

{!,>lNlelulub Pope&:;u Ă. A1e.xa:nd.ru, eU] 
ineepc.l'c dela 3 Fenrual'i'e 1944. pentru: 
ac 2-a: oa;ră. 

Maiorului Slafta OIiviu, cu. in~epel'~ 
dea 2'1 hnuane 1944. pe'lltru a 2-. {lară. 

(lăpi1.arrnIfui Niţeseu Tl'~aIl, etil îU{';6-

pere dela 4 Septemvrie 1943, penltru 1-~ 
1l8ră. 

Confol'm art. 20 din L.· Pr O~~ 

Căpitanului Ciurea ElllH, eu in-eepere 
dela 11 Ianuarie 19'44, pentl'l1 a 6 .. a oarw. 

Locotenenlului 'Fom.a Gh. Dltmitru, eu 
h1eepere dela 25 Ianuarie 1943 penfTU! 
l-a oară, eu îneepere dela 24: J nlie 1943-
pentn, a 2-a oară şi eu îneepel"e dela 26 
Janua.J>ie 1944 pentru a 3:-a oară. 

Loeotenentu1ui Mihăescu M Alrxan.
dl'u, cu începere dela 25 Ianuarie 1944 
pe-ntru a 5-a {)ară. 

SuMocoteuent1l1lti Papadopol C. ~'Jar., 
cel, cu începere dela 9' Deeemvrie 194~, 
llenl'l'1l a 4-a oară. 
Rech0Dlarea din poziţjune:.t. de disponibilitat~ 

Următorii ofiţeri se reclteamă dIn pc· 
ziţilluea de disponibilitate p~ntm ab
senţe ele boală şi ca d~păntt pe front'. 
tu peziţiun,ea de activ>itate d-e- serviciu, 
pe data. arătată in dreptul fiEdruia : 

COiIlÎorm art. 12 din L. P. '0. 

MQlvl'1l1 SaveI A. Gheor'gb pe data 
de ID Ianuarie 1944. 

Conform art. 17 dÎll L. P: O· 

'Găll ~ tal1ul Petrescu I. Consian'tiH, pe 
data de 10 Noemvrie 1943. 

Ari. II. D-l ministru se<ll'etn ele Stat 
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l:a Departamentul <le Război tste Insăr
er.nat cu €xecutarea aeestui dea'ei. 
. om în Buem."'.eşti la ao Martie llH4. 

.ANTONESOO 

Mareşal al României 
şi 

iCondut;ătoru! Statului 

.Mm'iBtru1d~ rizooi, 
Geaeral de Corp de Annatii· 

<Constantin 'Paetan I 

Nr. 7128. 

,.ANTON.ES'2:U. 
l\1'AREŞAL ' AL RUMA.NIEr 

~ 
OONDUGĂ'fORUL STATULUIJ' 
Având În Vto.ere raportul d-iui mi.. 

nistru secreta·r de Siat la Departamen
firul de Război, eu. NT. 17fi.()7'5 diu2.'6 me. 
~rnarie 1'944, 

!n bam dispoziţiunilor decretelor
fiegi Nr. 3.052 din 5 Se:ptemvrie şi Nr. ',00'2 din 7 SeptemviI.'ie 194Q, 
~ de0rew.t şi d~cret&m; 
~rt· 1 Urm1i:torii mfrllic.;· sU:kloow

~>enti dUi Institutul S9,nh:ar Militat,. d/)
~.nând tJi.ti'll'l de docior în medicinii ~i 
ehh'ltrgie, se repartiz.:ooză, p'e datfl, ru-ă· 
tată, pentru f:.ecane. 

Pe data. de 2 Decemvl'ie 1943 

Pungă Constantin CamR 

Pe data· de 20 l)ecenlvrie 19!3 

ISt:ănescu Eugen. ' 
~rl. II. D-I m'nistru s.ec.l'Ietar d-e &fat 

fa DepaJ.'tlsanentuil d:e RJizboi, este tn· 
.ltremat eu executarea acestui dec.-ret. 

Dat în Bucureşti, la :50 Ma{'tie 1944. 
L~TONESUU 

Mareşal al RomAniei 
şi 

·Conducătorul Statului 

lr:in.is:tml de război, 
'General de ~orp de Armlltă. 

Constantin Pantazi 
Nr. 1~. 

"ANfJ.'ONESCU, 
MAThEŞAL AL ROMANlEI 

.şi 

:OONDUOĂTORUIJ STATULUF' 
. ~vând 1In v.edere raportul d-lui m~,", 
tnistru S6C1"8tar de Stat ia Depali::amll.en· 
h1 de Război, ~u Nr. 176.7aS din ll\1fax
~1W4, 

fu baza. d'ispoziţiunilor decl'delo.l'
~ Nr. 3.052 din 5 Sepremvrie 'Şi NI'. 
~W7'2 din 7 Saptemwie 1940, 
. Având tu v.OOere an· 75, ali Il. 2 din 

l.eg.ea a.supra înairitărilor în .arm3!4 de 
'jlsca.t, 

:Am dec.retla.t şi decretăm:: 
.1,'Arl. 1. Următorii of. 'ţeri de rezervă 
6h·emaţ· temporar în act'lvitate de 1IIel.'

~ci1\ in, yede.re.aactivirii p:r~ g~re;, 

tbu1 NI'. 2'.011 din 1941, ~tisfăcând con
.d'ţiullHe preyăzuf.e de 'O'l'diHnl Minîst~ 
mIui de Război, Nr. 26.931 din 1'942; se 
trec .m .c.adre:l:e ofiţei'ilo" acliv:i .ai ar
IDill.tei, J?B dat~ dtec:r€tnh~. şi. cu vechi
:mea dela 15 Iunie 194:1. după etum Be 

tiraiă 11ltai jos: 

Suolocofenen/i 

In uma illiaatuiei 
Olliga N· '!'aodoc. 
'In allUal'W M.tnatei, va fi mscris în· 

tre sublo.e-oten.enţii Fru.g.e.r 1. N:eoiae şi 
Enache Z. Ştefan. 

Bwic& :ro JP41v.e:L 
Tn anuarUl arm.atei -.ra fi înscris în

, ire sublocotenenţii l\f.oldovanG. Titus şi 
Zamfir Z. IIm. 
St~ica T. NiCOlae. 
In .anuarul a:rw.atei, \'ll fi ÎllSCr1S în

tre SRblooown.enţii Oanrea T. Constantin 
~i 'AJ3noleseu P. 1. SteIian. 

l\mQvan A. !{)aTI. 

Tn 31lUfU.'til annatei, va :fi Înscris în
tre sublocotenen.tii M.ano1escu P. 1. Stelian 
si N:1oo~u A. Gavril Mircea.. 
, Paraschîvescu Â. Ştefan. 

'In anuarul armatei, vn fi llMrÎS în
tr~ fluhwcot-enenţii Nicolessn A. Gavril 
!!i!'{l{l3, şi Pinteru 1. Virgil. 

Pinteru T. V'u'gil. 
Tn anuarul armatei, va fi înscris în

tre subloootenenţii Paraschivescu Ă. Ştefan 
şi 1\[oise C. Gheorghe. 

GO'jin.escu M. Paise. 
;In anuarul armatei, va îi înscris în

tre sublocotenenţii Popovici V. Traian 
ErntiI :şi Ananiescu A. Vasile. 

Ho1d.iş I. T,eodor. 
In a1l1l:.aruJ. armatei, va fi llw.ll'1:S În

tre sublocotenenţii pâJ.·vll.nescu P. Alexan
dru si Vel'ze.a L Nicolae. 

Câţigher1l. S, Alexandru. , 
::!;n aUll3l'ul1l.rmawi, ~a îi înscris în

,tre sublocotenenţii Mă-nesen A. Paul Teodor 
şi Badea r. Andrei. . . 
Pătru Gr. Nicoll/l.e. 
fu .anuarul armatei. va. fi inscris în

. tre sublocownenţii Cernat I. Petre şi Mo
raru M. Liviu. 

Vecean J1. rean, 
lIn anuarul al'matei, va fi înscris în

tre sublocotenenţii Petrescu n Dumitru şi 
Ionescu I. Nicolae. 

In arma geniului 

Şîefănică N. Ra:fad. 
irn anuarul .armat€i, va fi îIisCJ.'Ig în· 

tra Bublocotenenţii Dnbl'escu Constantin .şi 
Jereg'hie 1. Ioan Alexandru. 

P,epes0u St. N:lColae. 
Tn anuarul armatei, -va fi înscris în:" 

tre subloootenenţii VIăduţ F. Traian şi 
Pitic R. Romulus Virgil. 

LăţeS0Ul R. c.onstantin. 
!I'n .anuarul armatei, va fi mseris fu'" 

{;re s.ublocotenenţii Dode.a D. Oumvian şi 
Chihaia D. Adrie. 

/pârv{i·l1esc.u S. Gh.eorghe'. 
In anuarul 1l1'lRatei 'F.a fî inscris în

tre sublocotenenţii M:uştean F. Sever şi 
Şerbănescu V. Victor. 

POPA p. Nioolae Odav~lRn. 
In aun.arul anna!eL wa fi inscris în· 

tre :sublocDt~neDFi POpOiVÎci A. Eugen Li
vius şi R"venţ~C. Constantin • 

.R.ovenţa C. c.onstantin. 
fu anuru:ul armatm, ',ta fi înscris in: 

tl'e'Subl{)Cotenen~ii P~,l)p P. N.ino1ae 'Oc'U!.
v:ian şi GoorgtlScn Gr. Eugen. 

A,.t. II. Dt m'l1istru seer>etar de Siliat 
la Depart\alllilllt<ni de Ităzboi, {)gre m
sărcina.t cu execut-area. aoostuÎ deell'-ei. 

Dat în BU<llU'eşt:i, 1.1. 30 M.aa:tie 1:944. 
AN'OONEOOU 

Mueşal al :R'OmAniei 

~i 
COllBucătl'lfUl Statului 

Mmistml de Tă~boi. 
General de 'Corp de Armată, 

Canstantin P.a.nta:ri 
Nr . 1S0 

"ANTONESCU, 
' lVIAREŞ,.m AL ROMÂNIEI 

ţ;i 

OO},1'])UOĂTORUL STA:TULUI" 

[Având în vooere ra.poTtul d-}ui mii,. 
nistru seerdM' d-e Siaf la Departam eu
tul de Ră2boi cu NT.176.737 din 1 Mar
tie 1'944, 

[n baza Llispoziţiullllor d,c'Cl'etelol'
l~gi NI'. 3.052 din 5 Septemvrie şi Nl'. 
3.072 din'; Septemvcrie 10940, 

iAJn decl'et1at şi decl'etăm: 
L!.1'l. 1. :S1e l:l.pl'obă de Noi, îrcetJaroea 

chre:tl.lăil'ii telllp;O'l'are în activ' tate de 
servi.ciu, ,în vederea. activărli, pe data 
de 15 lume 1942, a ofiţerilor de rezt'rvă 
arătaţi mai jos, pentru motivui că unii 
nu an satisfă0ui: i(\on.diţiunil~ de rueii
vare, iar ,alfi au renunVtt lia a-ctiVR'l'8'j 

S!lb locotenenţi de rezervă 

Infanteria 

Râmniceanu I. Co-nst,aniin. 

Geniu 

TIasievici A· Ilie. 
Stoen.m;euC. Gheorghe 
PTOOi8S'CU I. Auroe1. 
~1·t. II. D-l m:nistru Gecr,etar de Sta.t 

M De.pal"Î'lllllenfmH. de ltăzboi >este în" 
să:l'ciJnat cu executarea aoostui deor.et. 

p.at in 'BUCUT8Şt4, La. ClO Martie 11944. 

ANTONESCU 

Mar*l Jll .României 
şi 

ţonducătorul Statului 

MmielJ'ul de ~boi, 
GeJle;r.a! <de COlii de Armată, 

CQ.11SUlltin Pallta.1iÎ 

Nr • .1U ... 

a 
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,;ANTONESCU, 
~[AREŞAL AL ROMANIEI 
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,.AN'TONESOU 

Şi 

OONDUCĂ'l'ORUL STA.TULU!" 
''!;vând în vedere raportul d-lui Jll!'l~ 

nistru secreml' de Siat la Deparla men
tul de Război cu NI'. 174.309 din 25 Fe
bruarie 1944 ; 

In buza dispo:;iţiurdor decretelor
legi NI'. 3.052 din 5 Septemvrie şi Nr. 
3:072 din 7 St>pt€mvrie 194()! 

Având: în ved~re al't 36 din legea. 
-penfru dobândirea şi pierderea naţioua
rtătii române, şi art. 1 din legea asupra 
pozfţiunF Ofiţel~ilor, 

Am dt'crctht şi ilecreiăm: 
A?'t. 1. Se aprobii, de noi, şte.rge1'ca 

din controo.lcle ofiţerJoI" de rezervă aii 
armaiei cu pi tlrdJerea gradului, pe data 
(le 30 August 1'940, il ad-torului subIt. 
de rezervă Ilosvay I. Arpad, întrucâ;t 
{)Plâncl pentru' c.etăţenia maghiară e. 
'P,ierdut eetăţen'a romană. 

A1'!. II. D-I m'nÎstru SP,Cl-etM de SIt'at 
la Depari.'l.mentml de Război -este în
sărcinat eu executarea &~ui dee:ret. 

Dat. îu Bueureşt:i 111, 30 Martie 1944. 
ANTONESCU 

Mareşal al ~omlniei 
şi 

Conducătorul Statului 
M1nistru1 de război, 

General de Corp de Armată 
Constantin Pantl'.zi 

Nr. 732, 

. AN'rONESOU 
jfAREŞAL 'MI ROMA.~'"lEI 

şi 
CONDUCĂTORUL <STA.TULU!" 

'A vând În vedere .raporţ1uJ d-lui mi
nistru secretar de Stat ,Ia Departamew. 
tu1 de războiu eu NI'. 182.S66 din 18 
~t[artie 1944, ' 

In baza dispozÎţiunU1ol' decr€telc.r; 
legi Nr. 3.052 din 5 Septemvrie si Ntr. 
3.072 din 7 Septemvrie 1940, 

"'\ m decretat şi decreti!Jm;! 
A.rt. 1, Se anulează do(! noi, efeete1~ . 

-deerctu l n ~ Nr. 274 din 10 Febma.rlfj 
1944, in ceea ce Pl'i vewte trooerea diall ' 
oficiu, din 1l0ziţiwleal ·de rezervă ~n p~ 
ztţj u!Jea {le retragere pentru limită d~ 
'\';1 '·.<>\ ă , a locotene.ntulu:-oohmel d-e re
z{'l' v!1, Popescu N. Toma. 

Ârt. Il. D-I ministru seeret8Jr de Stat 
Ia Dep.artamen~'ul de războiu, este ~Tho' 
săr-cinat cu exeeutarea a-cestui d8Cl1'et. 

Dat ·'În Bucureşt i, la 30 M~Ttle 1944: 
ANTONESCU 

Mareşa} al României. 
şi 

Conducătorul Statului 

Ministrul do !'ăzboi; 
General de Corp de Armatll, 

Constantin p,antazi 
Nr . 733 .. 

'NIAREŞAL ~ ROMÂNIE! 

şi 

OONDUOĂTORUL STATULUI" 
'A vând în vedere raport'U:l d-Iui mî-

nistru secretar ele .Stat Ja Departa'Illen-
tul de războiu eu Nl'. 174.308 din 25 
Februarie 1944, 

In baza disp:Oziţiu;nn.'lol' decr(:teIQ~ 
legi Nr. 3.052 din 5 Septemvrie şi NI'. 
3.072 din 7 Septemvrie 1940, 

Având LIli vedere art. 2. alili. a din 
legelli NI'. 794 din 1941 şi' art. 32, 34, 
35 şi 36 din legea .asupra poziţiUllii oii. 
ţeri1ol', 

. Am d€0retat şi decretâlml: 
Ari. 1. Se ap-r{)bă de Noi, ireeer'ea. 

din 1!{)ziţiunea de acl;ivitat.e, disponibi. 
.Jitate şi rezervă, 511 pooiJţiunea de l'etra~ 
gel'€i pentru boală sau infirmitate, pe 
dJai;:Warăt.atăJ pentru fiecare, a ur!Illlă
tori/oor ofit.el'i a·c-tivi şf de ;r~ervă: ' 

1. Ofiţeri activi 

Conform articolului .2, alineatul a din legea. 
Nr. 794 din 1941 

Pentru b031lă agravată îIli timpul şi 
din eauza serviciului pe :Îroot şi clasat! 
rea aee:dentat de Tă~boiU', eu pro!leglajl 
de 100%. ' 

J;>e data as 6 Aprilie 194~ 

Sublocotenent telmic Auto 

Miclăuş Ioan. 
Motivul dasăl'ii: 'Tuber.culoză pulmo

nară Î{)rmă fibro - leaZcoasă ea.vitadi 
{l're3Ipt'ă eu prreumotorax artificial, ' 

Conform articolelor 82 şi 34 din L. P. O. 

Pentru bowla desvoltată. in ţi~Plll, 
dar Ull din -ca~a sel'vieiului . 

Pe d;;ta <le 31 Martie 194,! 

Căpitan 

Volool"nist O. 'Pavel. 
Motivul clasă,rn : Tuberculoză, 
PentI'u boală eon'tl'ae-tată în tlaUiplll. 

<1a,1' lnlJ din ,c'au.z3I serviciului. ' 

Pe flata de 30 Aprilie 1944 
Sul/locotenent 

:A:IeX3!:l!dres~u Nicolae. 
M~ivUl e.1JaaăTii: Tube~e.'rtJoză pulmo-, 

n:al'ă .Îibr~a.tă. . 

II. Ofiţeri de .rezervl 
Conform articolului 36 din L. p. O. 

Pentru ,boală contractată în ' afa'ra, 
I3cl'viciului militar. - , 

Infanteria 

l"e data deeretnlui ' 
ColOfl.eJ de flllJertJli 

:Ohlreulescu Eugen. _ 
l'I{)tivul eJ.asă'l'ii : GlauooÎl1absOlu~ 

:Oehiul stâng V. O. S.-O; V. O. D.-l~ 
lIipertoo.siune arteriaUt: mx. 18,mn, 18,' 

, ·5 Aprilie 1944 

Căpitani (le j'cservă 

Roşc.aJ N. Ştefan. 
lVloVvul e1asării : Rezceţie :de s~omafl 

>Cll gastl"O euieroallastamoză prin 'Pl'QCe
dcul Billroth H. 

Bârzu Gheorghe. 
Motivul clasăl'ii: Pionefroză cal-eu

loasă dreap~ă eu iU<lontinenţă ' ul'lna,ră:. 
Taeohiu. Ioan. 

Motivul clasăl'ii. Nefrită azotemică 
(uree îl'), sânge 2~2,30 gr. %0). 

1\feheclni cu VI3\Sik 
Motivul clasă·rii : Hi!pel'te!1lsi une a:l"'1 

el'ială forte (mx. 25 mll. 14). 

Locotenenţi ele nG'crvif 

T.oID1l1eţ Vasil-e. 
M{)tivul dasării : Hemiplegie spastieă 

stâr1gă. 
Zdl'ăhuş Petre. 
·l\Iotivul clasă·rii: 'Astig1IDiilitism miop~ 

de -16 cu V. (J. D, -S.=l/S, ~a a..mbif 

·ochi . 
Dij'Illărescu Vasile.-
~I{)tivul dasăTii: IlJlSuficitjn'tă aortică_ 

Stenooă mit1'ală. 
Oherebiţiu Cip l'lan. 
MotiwD clasării. :, .'1ţ,ab{)~pIHlIl!l,izje g~'. 

ner.ală. 
Pej!res~u Dumii,ru'. 
Motivul ,clasării. : ~.l'Ub~l'.-J.ul'o.ză pulmo

ill:ai'ă. 
P'ricop Nist.o.r. 
MotiVtl~ da~ii: Delir wonie. sist~ma

:mat 'Progresiv eu 1tu eoloritl p-oFtic 1$f 
lreFgiQs (Para.n:o~). 

s.teri 1. Maletti . 
J\tIi()tivul <C1asăI'ii: 'AOl'tit-ă: er~inică (\U 

<iusuficienţă aorticlL .', 
Nicolae Vasile. 
Motivul relasă,rii : Morbull ~ui Pott 

l{)mbal' in{;~pien;f: Aortită. Obesitate. 
lFHipeiSCJUI M. Ioan. 
l\iotivUiI dasărH : Rezooţia porţiuD;Î~ 

~l'iZ(}nt~ gast;'l'iee <cu gllră de G. E. ~.: 
P. Uloor duod:en!3'} 'şi ti.l,bereuloză pullfnO:~ 
nară. ' 

, S1~b!oc()tencn l i de T(!servă 

Rac{)viţă Oon:~tantin. 

MotIvul claSării : AOl'tită eronle·ll. 
(BuCUl'eseu Traiaăl. 
Motivul 'c1asării : Rezecţi.a. fSt{)ma~ull1l. 
NeC\ll<lea Vasile. 
:NIotivu'1 dusării : AOl'titit i;ronică cu 

i~sufiei.el1ţă cardia{!,ă, şi o:bezitat'e. 
Arhip Nico1a'e. - , 
MlQItJvul clasării: MOl1bul lui Pott" 

Lombar operat. ' 

'l'ui.nea Enac!te. 
Motivul ("lasă,rii : 'l'u~<c'Uloză pubno

nară cu. ba.cci1oseopie 'pozitivă. 
Şa:ndru Octavian. 
M<ltivuII clasării : Lipsa l)l'iJlI ampu

ta>t~al ·coapesi stângi din tre~mlet1 mijlQ.
'cie. 
. Bucur I. Valerian . 

Motivul qlasăl'ii : Lipsa {legetclor 2, 3, 
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şi 4 mâna stângă cu m~tacupiel1ii res
;piletivi . 

-- Neamţn Ioan. 
. ~I'otivu} !C!1:asării: p"ihastonie gravă 

.c~ Qbsesiuni şi fobii multiple. 
Şerbăll'eSCU Coostantin. 
Motivul e1asării: Depresiune psihică 

. cua,nxi~tate şi elemente sehizoide. 

Pop Iacob. 
~1:o~ivul clasăr ii : ScIt5-zoidisUl pe un 

fond: de genel'escenţă mintală de tip 
S11~)erj 01'. 

Guarzi de geniu 
Guaril '/Iulio)' ile 9'e:,cn;a 

Nicolau .T. Alexandru. 
Moti V111 clasăr:i: Hiperte Jsiune a.rte, 

l'ia1ă medie (ma<x. 23, min. 13 V. M,), 
euu~oal'e turbmări IUl1C'ţionale. 

Administraţia 

Administrator căpitan de rez elTt}. 

.s~ăteseu Oonstantin, 
·Motivul clasării : Etil SUl crouie cu 

tllr.burări mintale'. 

Ad1ninistfat01' sltblocolcncnl (le re.uvă 

l\:fihăescu. Petre. 
MotiVll1 elaSlll'ii: 'l'ubercllloză pl11,mo· 

:n:alJ.'i'L 
Conform m·licolului 86 din L. P. O. 

Aeronautica 

Pemruboală provenită în timpul, da.r 
·'l'tU din cauza servieiului, 

Sublocotenent de rezert'/' 

Sandu Gh. Teoc1ol'. 
:\tlotivnl da sării : Epilepsie ja cltso

ni-a.nii 'l11onobrach:ală stângă. 

Art, II. D-l' ministru secreta,r de Stat 
la Dep.artamentul ele războiu, ellt~ În
Să1'iCinat cu A:xeeutarea accst'lli :deN'et. 

Dat J11 BllCureşti, la 3() M,at'tie 194:4. 

.\.N'l'ONESCU 
Mareşal al României 

şi 

:::Oliduc/ltcrul Statului 

Ministrul tle, război, 
General de Corp de Armată 

Constltutill Pantazi 
Nr. 736. 

JJ,EC1ZIUNI 

MINISTERUL DE 'RĂZBOI 

Noi, ministru seCl'etar de Stat la De
partamentul de Ră~boi, 

Avâl1dîn, vedere art. 31 dlU lege" NI', 
11 din 1944 referitoare la contl'()lul per
soanelor juridice fără scop Juc~ativ şi al 
administraţilln-li bunurilor dmiate sau 
testate Statului; 

Având în vedere avizulNl'. 3'68 din 
19-44 al Consiliu1ui de avocaţi; 

. Având În vedere legea pentru organ,i
zaI'ca, Casei Dotaţiei Oastei din 1~4Q, cu 
modifiC'ările ulterioare, 

Decidem: 
Art .. 1. Se aCClpetă donaţiun(Oa f::lc-ută 

de d-na NeHa Teh. Saberisky, dornici
li~'.t·ă în Bucureşti, aleea Modl'ogan NI', 
18, eoru;;tând din suma de 200.000, din 
care urmează să se cumpere efecie de 
Stat pe.ntrn Reg. 1 Vânători de lV!nn.te, 
din-al căror venit anual se va con~,titui 
trei premii denumite "Nelllt Teh. S'abe
l~skv" si. care se vor distribui 'in fiecare 
an., -la primii trei h'ăgiHorj , în con.:fţiu
uHe prevăzute în actul d~ donuţie. 

Arf, II. Casa Dotaţici 0115tC; ~i Dil'ec
tiunea eon,t{;nciosului sunt însă:'c!uute cu 
~ducel'ea la îndeplinire a dispoz.iţinnilor 
din jJl'ezenta decizie. 
Dată la 2-1 iVlartie ]944, 

Ministru de război r. ])antazi. 
NI', 5.512, 

Prin decizia ministerială NI". 5.432 din 
20 :Martie 1944, generalul de diVIzie C. Va
siliu Hăşcaull, se numeşte, cu începere dela 
11 Fehruarie 1944, ordollator secnndar, în 
Jocul generalului de Corp de armată Iosif 
Teoc1()reseu. care se d"sărt:inrază de a
c,casl .ă f,~1ll~ţiune. pe data. de mai sus· 

lal ace-astă ,:alitate, generalul de di
vizie C. V.asiliu Râşcanu, se ya confol'
ma Întocmai iJ,is}Joz:'l;il1nilor dill decizia 
lu.illist€l'ială NI'· 1 din 1. Aprilie 1'943, 
p'llibli0ată lfl Monitorul Ofic·al Nr. 103 
elin 5 Mai 1943 şi dedzia m;nisierială 
4,2'25 din 9 Deeernvr',e 1943, publicată 
în Monitol'ul Oiieial Nr. 298 dil' n De
,'emvrie 1943· 

Idcm NI'. 5.408 din ] 8 i'lIal'tie 194±, 
1l1.aiştrii şi: suhmaiştrii militari H{)taţi 
mai jos, . se trec, din ofit:in, În re"ervă 
PC:1''iru limită de vârstă, pe datele a!'ă
tate în ,dl'ephll fiecărnia: 

1. Enacl1e .. Constantin, maistl'll mi. 
li tai' d.asa IL eu 1 gradaţie, pe ziua 
de 22 Mai 1944. 

2. Vulpescu Constantin, maistru mi
litar 'principal elasa II, annnrier,pe 
ziua de '2'1 IU11i e_1944. 

3. Popescu Ştefan, maistru militar 
principalI .elasa: I, armuri.er, p.e ziua d·e 
15 IuJÎ<l' 194:4. 

4. y!.ârza Constantin, mais,tnl' militar 
01asa II, cureI ar, pe ziua de 11 Iulie 
1944. " 

5. Mal'inescu V, Ioan, maistru mi
litar principal ,clasa III, all'fim'iet', pe 
·ziua de 4 A~dUst 1944. 

·6. Diacll N. Vlase. mai5tru militar 
clasa II: mecanic, ;pe ziua de 25 A.ugust 
1944. 

7. P-etroviei Gh€{)l'ghe. maistru mi
litar clasa II, ~r(}itol', ip~ ziU!a!.de 18 Au
gust 1944. 

8. GrUibe.r Alexanu'l'u, &uihmaistrll mi. 
litar .clasa I,~ist!1~:l', ve Zil.Ul de 10 Au
~ust 1944. 

3331 

. 9." !vl:e::;ell Ioan, maistru militar prin
CIpal clasw III, Îabl'ieaţi~, pe · ziua d~ 
26 Octomvrie 1944-. 

10. Romaşcu Stelian; mais~ru militar 
clasa' I, mecan Ic, pe ziua d·e 22 Octorn
vrie 1944. 

11. Iliescu · Dumitru, maistru militar, 
principal clasa III, mec,anic, pe ziua de 
19 Noemvl'ie 1944. 

12. HII,rtner Ştefan, maistru militar. 
Pl'inci·pal clasa I, optician, pe z'ua de 
21 NoemYl'ie 1944. 

13. nfelide Gheorghe, ·maistru militar 
principal cI.m,a IIT, a.nnUlier, pe ziua 
de 17 DecHmvriB 1944. 

14_ Stane-itl A!exandru, maistl'tl mi
litar }H'incipal elasa nr Ul'muriel' ;ne 

• " r 
7.11.1a de 25 Decemvl'ie 1944. 

15. Elf' lltOV 'reohiil'i, maistru militar 
Pl'1ncipal e}:asa l,aptician, pe ziu.a de 
Z6 Dec,clllYrie 1044. 

. 16. :Jlocaull }l I halache, ma:"tl'll mi
N al' dasa II, ClOi .OL', pe ziua de 27 De
CCllUVi') e 1944. 

17, Ioan S. Eftimie, maistru militar 
c ~()sa II, cu 1 grac1aţie, potcovar, pe 
Zlt;a d~ 27 DecCJIlvriE 1944. 

COMUNICATE 
ŞI t:IRCULĂRI lVIlNISTERIALE 

J\nNISTERUL CULTURII NAŢIONALE 
ŞI AL CULTELOR 

'l'ai)!oul suplimentar deiiniti\' pentru propu
lleri la înaintare a functionarilol' din Ad· 
lllinistrab centrală a SnIJse0fctariatului de 
Stat al Cultelol' şi Artelor, care împlinesc 
t~rmenul legal pilnă la 1 Ianuarie 1044, 
l.a [lrad ll l de şef ile ,~ecţie .fără [lraclaj i i 

·vrupa A 9, tip 27, cat:. 1 

v Agapie Eugen , actual şef d€ birou 
rară gradaţii. 

La (Jradul (le 811bşcf (/e bi.ro1! iăI'ă (Jw,âaţii 

Grupa A 9, tip 32, cat. 1-

CojOC81'U i\Iillail: actual impiega t cu 
2 gr.adaţii. 

La (lrad'ul de arhiml' 1'cburtmtoi' jiirâ !Jj'(I,la;ii 

Grupa A 9, tip 29, cat. 1 

~Ial'iJloesclt EleIla actmvl al'hiY3l' te. 
g~~trator ajutor cu ' :? gradaţii. 

Politehnica din Bucureştt 

In conformitate cu dispoziţiunile al't. 
6~, 62 şi 63 c1i11 legea rel'Mivă la Ol'ga.
lllZarea învăţământului superior, Re<:· 
tOl'a'tuJ Politehnicii, publică vacante, în 
v.eder.ea 10hemării, 'lu'mătoarele catedre: 

1. HÎ!dl'auilica teoretică şi aplica.tăI 
dell:iJ cllrsu,ri comune. 
. 3, Organe de ma~ini dela F.aeultatea 
de elee:tl'omeeanică. 

a. F()raj;e, explootal'ea. petrolului şi 
a gazelor naturale, dela Facultatea de 
Wine şi roetal~lTgie. 
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MINISTERUL FINANTELOR 
DIRECŢIA GENERAL:Ă A DATORIEI PUBLICE 
Tablou cu numerele oblig.aţiunilor Imprumufului de Reintregire din 1941, ieşite la sorţi la trager-ea 

27-a dela 2ltpriÎie 1944, pentru semestrul care Începe la 1 Ma~tie 1944. 

f· 

'98 obligaţiuni cu premii mari 
1 l'remiu a lei 2.&00.000 

1.553.803 
2 'Premii 8 lei !.OOO.OOO fieeare 

1.181.599 I 2.026.486 
4 premii a lei 500.000 fiecare 

2.'735.872 I 2.973.605 I 3.070.654 I 3.189.825 
8 premii a lei 200.000 fiecare 

553.849 1 615.962 11.553.859 I 2.038.354 I 2.334.133 1 2.87S.187 I 2.973.696 1 3.047.604 
83 premii a lei 100.000 fiecare 

{ 

I 

142.502 615;983 
, 

1.553.867 2.026.461 2.582.786 2.998.566 . 
262.108 1.012.050 1.554.354 2.02-6.468 2.674.033 2.998.585 
262.117 1.012,071 1.554.367 2.026.485 2.735.818 3.045.562 
262.172 1.091.332 1.554.394 2.038.361 2.735.829 3.047.607 
262.193 1.126.406 1.554.395 2.056.358 2.735.880 3.047.608 
513.930 1.126.453 1.657;818 2.329.344 2.793.700 3.047.669 
539.451 1.181.554 1.659.283 2.329.366 2.832.321 3.07.0.657 
553.816 1.236.2.96 1.694.349 2.329.386 2.832.338 . 3.070.681 
553.842 1.343.364 1.694.372 2.329.389 2.878.174 3.127.402 
553.900 1.390.691 1.953.836 2.334.141 2.973.614 3.127.453 
558.604 1.39"0.692 1.969.320 2.346.831 2.975.720 3.170.128 
558.616 1.553.821 2.026.427 2.582.751 2.975.757 3.172.445 

ă.'902 obligaiiuni a lei 5.000 valoare nominală, plătibilă cn lei 6.000 fiecare 

56.101-200 931.201-300 1.554.355-366 2.205.201-300 2.832.322-337 
142.501 1.012.001-049 368-393 2.316.001-100 339-400 

503-600 051-076 396-400 2.329.301-343 2.878.101-173 
262.101-107 078":"800 1.657.801-817 345-365 175-186 

109-116 1.091.301-331 819-900 367-385 188-200 
118-171 333-400 1.659.201-282 387-388 2.973.601-604 
173-192 1.126.401-405 284-300 390-400 606-613 
194-200 407-452 1.694.301-348 2.334.101-132 615-695 

364.301-400 454-500 350-37L 134-140 697-700 
425.801-900 1.181.501-553 373-400 142--200 2.975.701-719 
441.801-900 055-598 '1.953.801-835 2.346.801-830 721-756 . 
513.901-929 600 837-900 832-900 758-800 

931-14.000 1.236.2D1-295 1.969.301-319 2.446.401-500 2.998.501-565 
539.401-450 297-300 321-400 2.582.701-750 567-584 

452-·500 1.243.301'--363 2.026.401-426 752-785 586-600 
553.801-815 365-400 428-460 787-800 8.045.501-561 

817-841 1.390.601-690 462-467 2.674.001-032 563-600 
843-848 693-70D 469-484 034-100 3.047.601--603 
850-899 1.450.301-400 487-500 2.735.801-817 605-606 

M8.601-603 1.546.201-300 2.038.301-353 819-828 609-668 
605-615 1.553.801-802 355-360 830-871 670-700 
617-700 804:-820 362-400 873-879 3.070.601-653 

615.901-961 822-858 2.056.301-357 881-900 655-656 
963-9S2 860-866 359-400 2.793.601-699 658-680 
984-16.000 868-900 2.072.701";"800 2.832.301-320 682-700 

859.001-100 1.554.301-31)3 

3.172.48 
3.197.81 
'3.197.83 
3.197.86 
3.258.09 
3.266.64 
3.324.11 
3.324.14 
3.-324.18 
3.436.20 
3.436.21 

3.127.401 

1 
7 
1 
3 
8 
2 
O 
8 
8 
7 
7 

403-452 
454-500 

3.170.101-127 
129-200 

3.172.401-444 
446-480 
482-500 

3.189.801-· 824 
826-900 

3.197.801-816 
818- 830 
832-862 
864-900 

3.258.001-097 
099-100 

3.266.601-641 
643-700 

3.324.101-109 
111-147 
149-187 
189-200 

3.436.201-206 
208-216 
218-300 

Preoontarea Ia plată la obligaţiunilor se poate face, sau imediat, fără a se achita cuponul de 1 Septemvrie 1944, sau cu 
incepere dela 1 Septemvrie H144, achitându-se în acest caz şi cuponul de 1 Septemvrie 1944. 

Plata obligaţiunilor ieşite la sorţi cu premii mari se va faoo pil:'i:n. Br.rn<m Naţională a Români·ei în care scop. 
titllU'ile respective. împreuni cu borderourile vor fi înaintate pentru verificare Direcţiei Generale a Datoriei Publice, strada Dr. 
Râureanu NI'; 3. Bucureşti, cu o cerel'e,în care se va indica precis domiciliul la care inţelege să se facă plata de Datoria Publică, 
prin Banca Naţională a României, iar plata obligaţiunilor a 6.000 lei fiecare. ieşite la sorţi, se va face prin Banca Naţională a Ro
mâniei, fie prin Admninistraţiil~ fi nanciare şi Percepţiile din ţară. (afără de cele din Basarabia şi Bucovina de Nord, de oarece plata 
in aceste ţinuturi se face numai prin Banca Naţională a României. -

Obl igaţiunile ieşite la sorţi, Cll premîi mari, se VOT plăti numai cu v:aJoarea premiului; în cazul când premiul mare s'a 
atribuit obIigaţiunii de lei 2.500, se ya. p\ăti jumătat~ !!i~ p'r~mi.1!1 my,g ,2.b-1igaţi!1U1i ~~ ~i ~J®9 ~, iar. ~lllaltţi. jumătate 
~bligaţiunii de lei 2.500 ~. - -

6                      
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MINISTERUL ECONOMIEI NAŢIQNALE 

CQ.1nera ite COln61'ţ . şi Industrie Chilia 

In urma con,cursuiui pentru Qcupaxea 
posturilor vacante de dactilografe. ţi_ 
nut la alceastă Oa:meră d'e Comerţ, la 
da:ta de 15 Februarie 1944;, conform 
art. 169 din Codul funcţionariUor pu
bl1ci, a.rl; fost deelal'ate l'Emsit.€ urmă-
toarele cancTid'aie: . 

1. Iancu Goorgeta. 
2. Costache LU<ll'eţia. 
Nr. 1.145/944. 

MINISTERUL 

AGRICULTURI.I ŞI DOMENIILOR 

Direcţiunea regimului silvic 

. Ministerul Agriculturii şi Dome
niilor, având în vedere dJspoziţiunile 
.art. 56 din coduJ silvic, pubIic.ă spre 
cunoştinţa generală că. supravegherea 
şi pa2JaJ pădurilor, proprietatea Sf-tei 
Mitropolii a Olteniei, RâmnkuJui şi S·e· 
verinului, Arhiepiscopia Cra-iovei, din 
raza Ocolului silvi,c Lunea Stăneşti" ju' 
d:eţul Vâlcea, stllpooe regimului silvi'c. 
în baza nrt. 1, €Ste încredinţată a.gen
tuJl.lli siLvi:c Ra;doi'aş Const.antin, re,cu
noscut ea pădlU'!ll' provizorill clin a,ce-st 
minister, 

Nr. 3.902. 

- Ministerul Agric11'tJUrii şi Dome
niilor, având în vedere dispoziţiuni1e 
:art. 56 din codul silvic, public.ă spre 
eunoşHnţa generală că, suprav,egherea 
şi pa.za pădurilor "Vatra Inconjură
toare", proprietwtea Mânăstirii Neam
ţU-HCl31I, supuse -regimului silvic, în baza 
1M.'t. 1, sunt îooredinţate agenţilor sil
vici Vasile N, Ia.coboaia şi Ion P. Chi
rilă, recunoscuţi ca pădurad promzorii 
de a,cest minister. 

Nr.3.661. 

- Ministerul Agricl1'tlurii şi Dome
niilor, având în vedere dispozif,iuniIe 
art. 56 din codul silv1c, publică spre 
cunoştinţa generală Ccl)" suprav.eghere,a 
Şi paza pădurilor pa.rticulare din raza 
plăşii Năr1.1j'a, a. pepinierelor Herăstrău, 
'Lunea Verdele şi Mişinll:, jud. Putna, 
sU'pu.se regimului silvie, în baza art. 1, 
sunt încredinţate agentului silvic ilie 
Kvia.oooschi, reCUl10Sl0ut ca pădUl'aJ: 

provizoriu de acest miuister. 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

Dlreeţhmea .Judiciarii. 

Prin d!2cretul Nr. 355 din 16 Fe
bruarie 1944, s'a încuvHl1ţat ea d-I Ioan 
H. lVfăgăreaţa, născut în corn. Neg:reni 
(Gorj), la 17 Ianuarie 1913. să schimbe 
numele său de Măgăreaţc'i, în acela de 
Popescu, sp~e a ~ numi Ioan H. Po
p('seu, 
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.ANUNŢ~RI JUDICIARE 
MINISTERUL JUSTIŢIEI 

Parchetul Tribunalului Ilfov 

D-na. Sm')ana O'a.rol Ti-pleoa., refugiată 
din Transilvania, -actualmente domici .... 
liată in Bucureşti, strada 13 Septemvrie 
NI'. 254, cu eerel'!e>a înmgistrată sub NI'. 
6.484 din 1944, cere r.eeonstitu.ilI'oo ac
tului său de căsătorie. 

Numita ~t.oe căsătOtrită cu Carol Ti
ploea, în comuna L.ivada, jud. Someş, la 
d'a,ta de 26 DlOOelllvrie 1918. 

In conformitate C11 dispoz.iţiunile ar!;. 
3 din d~cre.tul-loeg'le NI'. 4.002: d::n 1940, 
l'efeTi:tor 118. 1"00Qnso!1:uir·ea actoelor de 
stare c~vi'Iăa;II8 I'lCfugiaţilor din 14 De
cemvrie 1940, il1v~tăm autorităţile şi 
persoanele CWe d!eţin 'exiTaetul sau alte 
1l1sel\isuri r.eferi,t<ltIwe la actul a cărui 
reconstituire se cere prin petiţiunea. de 
mai ISUS, să Ie d~pună de urg'enţă Ia 
p.arcootuq acestui u'ibun.a1, 

Prim proc.uror, A. Niculescu. 

- D-na Anastasia Dieian, r.efugia.tă, 
di:in Basara;bia, actualmente cu dom ici
tul în BucuJreşti, slr. Disescu. Nr. 37, 

-cu cererea înrpgistrată sub Nr. 6.142 din 
1944, cere l"OOOnstitltlirrea a:ctului său de 
căsătorife. 

NumHa estel căsăJtorită cu S:mion Va
sile DlcJran., TU comun.a. Comrat, judeţul 
Tighina, în. ~iu>a de 5 Martie 1932. 

In conformitate CIU disp{)ziţiunile art. 
3 din de01'etuJ-l<eglC NI'. 4.061'3 d:'n 1940, 
r.efeaitor la l'eoonsti'tuirea . aetoelor de ' 
sta,re e~vi1ă a:le refugiaţilor din 14 De
cemvlie 1940, inv:,tăm autorităţile şi 
pe.rSoaDs.effl cari(! deţin 'erlraoetul sau alte 
înse'l'Jsuri referHoal'e la actul a cărui 
reconstituire se cere prin petiţiunea de 
mai I3US, să le depună de urgenţă Ia 
PareheJtm<l aoostui tribunal. 

Prim procuror, A. Niculescu. 

Parchetul Tribunalului Braşov 
'. 

Petiţiad-Iui Lingul'ar Gheorghe, că.tre d-l prim 
procuror 'lI Tribunalului Braşov. 

Domnule Pl'Mll proC'Utror, 

SU!OOenmoa.t.ul Lingurac GheOil'ghe, re· 
î'Ug~ din comuna Be~in, jll'dle:ţul Trei 
Sc:a.un~ dOnllc1diat în comuna: CrÎisbav 
vă rog să binew;ţi a dTspU'l16 î::rdeplini~ 
1'00. formelor legale, pentru.: l'econstitu
il'le:a, ex1:!rasului meu de n'ItŞt.cre, finet nă5_ 
<mi în comuna Belin, ':iudeţul Trei Sca
une la dalta de 19 Mai 19021,de religie 
ortodoxă din părinţii Ghoorghe Lingu;
l'Thr şi Aua. Lingull'ar, uasc. Busuioc" de 
rdigie ol'todoxă, eă.să toriţi legitim. 

Propun ma!"~.}~i P!': -\l{;xiludru Lin
gura,r,din. comlln'~ Crisbav şi ~ic_ola~ 
Lingurar, din eJlIl-un? Crisbav. 

CIJ stimă, Lingurar .Ghe()rg}I~, 

Nor, p-ri'lp.'il'l'loCUl'Ol.' ai Tl'ilYlmai! nlu~ 
Braşov; J 

In coorfolwta,te cu d!ispozi'titun'i1e aJl'fi: 
III din dearetul-]tege N['. 4.0&2 din 11940' 
refetr'itor 1<'11 reco'IlStituirre:a actelor d~ 
stal'.e Ci'Vi1 ă $.>e rerugioa.ţil(}r dm 14 :o.e..: 
cemVT1,e 1940, j:nvităm <'lIU1Jorittăţi1.e şiJ 
p!<Q',soanele care deţin €.X'tra8uIl Sall.l a!Lte 
Î1ls:ICl'i\S'UTi ref~itoare la. ac.tu~ a că<ru~ 
l'ooonmitn::['e se 0ere prin p€ltiţiu.nea d~ 
mai sus, să le depună la acest Parchet. 
Prim procuror, A. Pinţia. 

NT. 3.868. 19c14, Martie 17. 

Petiţ.i:~ d-nf>i Clapă. Flol'ica către d-I prim I>ro
curor al Tribunalului Braşov. 

D01/1nule 1wim prOCIITOI· • 

SllJbsmnaita. Cl8JI>ă Florica" l~Iugia;tă 
din cOlThun.a BoJd.a;, jwdeţul: Salu 11:are, 
domici[.at,ă în comuna, Badu, str. Mib'ai! 
VitoazulX,l'. 377, jlldoeţ.ul BralX>v vă roo' 
să binevoi1i a tI'Spun'8 îrd€p:rini~'€a, f{)r~ 
me-lor legal2, pfm.tru rc.oeonstituir·ea ex
tr~:S1111li m~m de na.ştere fiinduă!>cutW 
ill comuna Holda, jl1d~ Satu l\l[a,l.'e, 
la data, de 12 Jl.la'i 1192.2, de religi e groe
coca.toJ:i(:,ă, din păir"'l1ţ ii Cla,pă .Gheo~g'he. 
şi Maria; Clapă nălScută I<'eehet€. ele ~re~ 
ligie gl'ECo-c-at{)r'că, căsătoriţi le.gitin'. 

Propun m.U'w:TI pe: Ma.l'Cu Ioan . din 
comuna Bac1u, judeţt1l Braşov, şi Pi
c~ar Ioan, Bl'alhv, str. Vn'tnr111n :. 

Cu stimă, Clapă lJ'101'ica. 

Noi, pl'im·p.r()CUTOr al Tr ibll !Hlhl!ui 
Braşov; 

In confOl''l1lita.te cu diis1Xl~iţi.U'lli le art. 
III din de:cI'etul-l~ge NI'. 4.062 dill ] 940, 
oofe:i:tor la. reconstitui,rea actelDr de 
stare civiP ăall~ refugiaţi:or din 14 De
c-emvi:e 1940, invităm amtol'l1ăţile şil 
pI2'l'soanel,e eaTe d€ţin extrasl1l Sil'll alte 
î~cris'Ul'Î l'~feTI.t,O'nre la. aclnl a f'al'ui 
l'ec?ustih{ll"e se c.cm~ prin petiţhmea de 
mal sus să le depună la acest Perchct . 

Pl'im procuror, A. Pinţill 

NI". 3.911. 1944, Jl.'IB1't ie 20. 

Petiţia d-Iui Rus Iulian către d-I prim procuror 
al Tribunalului Braşov. 

DOlllIRule Pl'im prOCîlTOl', 

Subsemna:trtl RUIS Iulian reiuC'iat din 
C{)iIl1IU,rm. Ciţ, jud'eţ-ul Som'eş, c1ocumicilia;t 
în comum.a Baeiu str. J.\.Ti'hai ViteazuJ NI' , 
377, juc1-etnl Braş{Jv, vă rog să h:n>eyoiti 
a dâslpune îndeplinh'eal formelOr leg-aie 
pentru reconstituirea ex·tfou..'i:ll'1ui ll1C~ de 
naşt<3Xe, r ;ind na.seut în. WillU'!1'a Sl1rduc. 
;jluld€~l Să:~j, ln, data de 28 Mai 1915 
d 1

· ,. , 
e iJ'ie 19Le greoo-ellitolmă. din părinţ~ 

Thus Toan şi, Ana Rus, născută BăUBiIl, 
d'e religie gr.eoo-catolieă c~iH01'it: legI_ 
tim. " 

PrUPIUl m1l.l'to.ri pe: Ru,,; Amgn;;t'in 
d:O'lllkiH:at în Noua, j.udeţul Braşov, şii 
1>0...~ Nicolae, Bra.şov sk Oa.rpaflol'. 

Cu stimă, R11S bllian. 

'l 
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Xui. pl'~m-pr()cnl'or al Tl%'ullaJului 
Bl'aşo\- ; 
. 111' ~onfonnita.te cu d:ispoziţim1ile m:t. 
III din decl~t'tuUeoge Nr.4.06'2 din 1940, 
refe~ tor la rec<Jllstituiirea . actelor de 
start' ;? i ,+ă a(!,e lmgiaţiliOr d i1l 14 De- . 
cemVl':e 1940, jJl'll,tăm Mltorităţile Ş\ 
p :.rso311e:Le !;al'e deţin extraswl saltl alte 
În.31crif>'lui ref€iri-tMl'€ la, U{}tu1 a Că1~i , 
l'econstitu'u-e se cere prin p€itiţiullea de 
mai :<I1S, să le depună Ia acC:.st parchet: 

P :','n procuror, A. P·inţia. 

:'\1'. 3.910. 1944, :\{a·rtie 20. 

Petiţia, d-lui. Gogea Petre către d-I prim procu
ror al Tribunalului Braşoy. 

Domnule VI'Î'/n proe!tror, 

SubsemllJatul Gogea Petre, reJ:'1lg1at 
di n comUTII8, Oeu6şti, jude<ţuJ. lV~a,~'aml'll~ 
l'€.';, c1omÎ1ci'Ii'ut În Braşov 5'1;1'. ZJoz1nuiul 
Ni'. 37, vă 1',o.g; &-1. biueV'Oi-ţi al d!Îspu:n.e 
îndepLlllÎIr·eru formel:or legalte rpentl'u re
C{)D',t i rui'rea extras ului meu d:e naŞtel'8, 
fiind năseut în oomuna Oooeşti, jnd'eţll'l 

. l\'[aramure$, l~ dalta ele 8 Iun'ie 191'9, de 
reI igi e gr.e-co-ewtolică, din părinţi V a5i,1 e 
G{)ge<1. şi Pala.ga Gogea, n~s0ută GOg"ea. 
de r eli[!:ii' gt'ooo-eatoli,că, că,*ăroriţi legi. 
tim. 

Pl'0Pllll martori p·e: Gogea Pc'tre, 
Bl'a,şov, str. Mocaniilor Se,cel€'.lll, Nr, 33 
şi Drăguş Petre, Bl'·aşoiV mr. ZizÎu1.1]ul 
Nr. 37. 

( ' !l .itimă, Gogca PeIre. 

:\01 , pl';m-p·roc'Ul'or aQ Tribuna.1'lllui 
B18ŞOY; 

1 Ll confQl'-.ni-ta.t·e cu elispoziţi,u.nil.e art. 
III din dea'e1ul~li€ge NI'. 4.062 din 11940, 
Tefoe6tor lai recon'Stituixea ade lor de 
staT,e c.ivi~ă wLe l-eTugiaţilor din 14 De
cerrt'i'l'-;e 1940, invităm a'lltori'tăţile şi 
piE!l'soanelLe care deţin extrasul S3il.l alte 
îIlli!crÎJ;uri r,efea:irtoar.e Jta:a.etul a i!ăl'ui 
r-eoonatitULTe ee 0ere Pl,in petiţiunea de 
mai s4s să le depună la acest Parchet. 

Prim procuror, A. Pinţia. 

~T. 3.720. 1944, Ma rtic 17. 

Petiţi,t d-nei AlHt Pop către d-I prim procuror 
al Tl'IbunaJului Braşov. ' 

Domn1llc prim procu/'or, 

SUlbsemnata Ana Pop, n~;ontă Pi
roşca l'efugia~ din comuna. S ângi 01', 

giu de Prudme, juc;VeţmJ. Od:orh.e.i dOml
cilriată în Braş<w, &I!1'. Cu.reamil]oa.' NI'. 57, 
v.~ l'O'g să binwoiţi a, dispune Înde-pIi. 
llLTOO formelor legale pentru l'<econstitll
u'Ca exh'.a ului meu de na;rre.re si de că-
~torie. ' , 

Sunt născută la data de 8 Decemvrit. 
a~m, de orffi'igie <J.rrodoxă, (tin :părinţi 
P~r{)f}{;a GheOl'ghe şi Ana Pi-roşea, născ. 
lPla.:o~ca .. de religie ortod{)xă. că~ătoriţi 
legItim. 

Sunt cii"ătorirtă tu P>OD Ioan de re
~1gie ortod()x~ . Ia data de 7 N<>emvrie 
1930, în faţa Ofiţeru;u i ~ăuii civ'i'le dlu 

Monitorul Oficial ~ i Imprir.l0riile SI3h:lai 

IMPRIME~I'\ CENTRALĂ 

comuna Sângiorgiu d~ PădJUll'e, jud~ 
-ţJul Odorhei. . r 

P'l.'{)pun . mat~tori pe; DUlmiteu,GheOil~
g;he, om de seryiciu la Ad~nlinis.traţia; 
financiară fi lVr'0he'l1 Ioan., Braşov calea 
Btloore-;.-1:iil.or Nr. 3-1. 

Cu stimă, Ana Pop năsr. Pi-roşea. 

Noi, pi'm-p'OO<lu,r<l1' 8)1 T,t'i}j1.1naJlnlni 
Braşov; 

In cO'l'1flo.mni<t;a,t.e cu <!âspoziţlmn'i1,e. aa:t. 
III dUl decvetul-ili€b0'6 Nr. 4.062 din 11940, 
:refel;jtor ]al l'eoonstitnill'e'a uiCtel<>r de 
st.a:l'<J c'Îvillă al1e refugilQ.ţil~l· di1l 14 Dte
e€!nl'V1"1e 1940, invităm ootori'tăţU-e ' ~ 
plelJ'&)anel:e c:a:re deţin .ext'rasU!l sau {Illte 
îDt~cri&u;rl refeu:i1Joar,e 131 ootul a 'Cărui 
reconstitu'ill'e se eeft~ l}J;rin p€itiţi.ru.nea de 
mai sus, să le depltllă la. acest Parcheţ, 

Prim procuror, A. Pinţia. 

NI'. 3.63Q. 1944, lVIa.rtie 17. 

Petiţia d-Iui Nihita , Vasile către d-I prim jJro
curor al Tribunalului Braşoy . 

])0111n1l1e prin! procuror, 

Sll'b&enlllatul Mehita Vasiie, refugiat 
din <comuna N.adăş, judeţul C1uti, domi'- . 
ciJi,wt în <comun<11 T.ian'işuJ. d~ Sus, Can
tonul 117 C, F. R., jud. Braşov, vă rog
să bine'v<>i~~ 13. diiSpUUle înde.plinirea, for
melor legale, pentru reconstituirea extra
suil>ui meu de naştere, f i,ind nUsc.ut în 
comuna, Nad:ăş, judeţuiJ.muj, la da:ta de 
1 Iu·lie 1908, de :reiligie o-::todoxă, din pă-
11;'1l1ii Nichit3J Dumitru şi lVIa-rila Nichita, 
născ. N'ulţ, de r€'ligie omdoxă, căsă·to
r'i,ţi leg1tim. 

Pr-opnili. mal't{)r.~· pe: Bo.goş Dumitru 
diu Braşov, E.tr. Negru Vodă NiJ.', 58 şi 
Ghiir<an Ana. Brra~v, MI' . 1VfăcelaTi!<>r 

Nr.7. 
Cu stimă, NichUa Vasllt, 

Noi, pr'im-pl'ocurol' al 'rţi hl1111l1'ului 

Hra'~Qv ; 
Iu c-om-ormtta·te cu dispoziţ~llnde art. 

III din deor.etul-~ege Ne, 4.062 din 1940, 
refm1.itor lai re·OOllsti t1.1U'ea 3JCwlor de 
stare clviilă aiLe l-clugilQ.ţilor din 14 De· 
ce-m"l';,e 1940, invităm a.utori,tăţil-e şi 

piell'SOall'e~'e eaTe deţin €xtrasui sau alte 
11l;s1Crl.<;Itu"i referitoare tr:1 a;~tu~ a cărui . 
recomstHu':lI.'e .se /Jere prin petiţiunea de 
mai sus, să le depună Ia acest Patchet. 

Prim procurol', A. Pinţia, 

Nx. 3.970. 1944, Mal,tie 20. 

Comisiunea pentru constatarea condiţillni1or 

de naturalizare şi recunoaştere 

D-I Anton O, Boari, domiciliat în Eu
cUl'-eşii, strada Turda Nr, 140, a făcut 
cerere ,acestui minister pentru a; i se a
>cor-da cetăţenia 1'(imân!î:. 

!Prin c.{,Il-et~, p~Uţio'nar\1l1 ar8!tă că est. 
supus italian, ,de profesiuu-e deOOll'atol\ 
năsllut în RAmnicu-VâIcea. i'8; data. de ~ 

- Mal'ti~ 1909, de relighm6 l'().ffi'âuo-cat~ 
Ilic-ă. 

Conform ar!. 19 din itegeBi ipl'ivitoa.l'oS 

~a dobândirea şi p i1lrd-eri;!a. naţiona:lităţii 
române, se publică aceasta spre ştiinl<\ 
'aee1ora care ar voi să faeă întâmpLnare, 
potrivit dispoziţhmilol'art. 2() din SUS" 

zisa lege. 

Dosar Nr. t"Tinaţ.jlJ4tV 

D-i Nic<>lae P .. Gheorghe, domiciliat În 

Alexandria, strada Caml NI'. 216, a fi!~ . . 
cut cerere acestui minister, pentru a i se 
'acorda ee!ăţenia română, 

Pl'in cerere, petiţiollarul ara,ta, cii. oes'. 
supus buIg:ll", de profesiune frizer, năs4 
reut în Alexandria, la. data de 30 Jan1ţa: 
rie 1911. 

Gonf'crm art. 19 din legea pl'1v1toare 
[a dobândirea şi pierderf:a naţiona.Jiiăţii 
Tomâne, se publică aceasta spre ştiinJtli 

ace:lora care ar voi să facă întâmpinai'e'.: 
potrivit disPQziţitmiior art. 20 elin s'l'i&~ 

zisa lege. 

D.osar NI'. 373fnaţ.f94il. 

MANDATE DE ADUCERE 

l:urtea Marţială a Corpului 1 Armată 

In numel.c leg : şi al M S . ]{egelui. 
uHhai I, 

~oi, colonel mag:strat Băcanll Petre, 
preşed intele Curţii lVItwţi aJ-e a Corpnlui 
1 Armată. 

In yirtl1tea al't. 190 şi 228 din COdlll 

de justitie militarii, 

lVIandiim !'\i ordoni'im lutUl'Ol' 1l :'.'i~ lJti-. - \' . 

lor forţe i public;:, miMare şi ei vile, sii :se 
conformeze legii, adncând înaintea a' 
ces tei Curţi Marţ i ale, 'În r, iua de 12 A
prilie 1944, ora 8, p,e sergentul Voiea.n 
Ilie, din Coloana ~\Iilifxlră de Transport 
NI'. 1.032, Secţia ~Iaia(:hi , jud! Ovidio

pol, eu ultimul domiciliu cnnoscut în Co

muna Bălceşti-V5.Icea, trimis în judecată 
pentru ofen a superiorului, prev. şi pen. 
de art. 514, alin. llWm din codul justi
ţiei militare. 
Invităm pe ;toţi depozitarii puter ii pu

blice militare şi chrile, căror;) li se va 
arăta ac~st mandat, a da mână de aju
tor pentru executarea llli. 

Dat -la 2·3 Martie 1944. 

N-r. 00.530. - Dos. NI'. 3.210/944. 

DIRECTOR GENERAL, 

EUGEN!. BALLAN 
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