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Direcþiunea Regiunii XI Sanitare Cluj                                        [martie 1924]
Serviciul Epidemiilor
Nr. 3671/1924
Circularã

Domnule Prefect,

Revenim din nou asupra adresei noastre 1690/1924[1] ºi vã rugãm cu insis-
tenþã sã daþi organelor de sub administraþia dvs. cele mai severe ordine sã nu
permitã þiganilor sã vagabondeze sau sã se transporte dintr-o comunã în alta,
deoarece sunt aceia care rãspândesc tifosul exantematic. S-a observat cã
majoritatea bolnavilor de tifos exantematic sunt þigani ºi cã contaminãrile unor
localitãþi s-au fãcut prin aceea cã þiganii din comuna infectatã deja au vizitat
þiganii din comune neinfectate. Se observã cã epidemia de tifos exantematic,
deºi din partea organelor sanitare s-au luat toate mãsurile de combatere, totuºi
este în creºtere.

Domnule prefect, cu onoare vã rugãm sã vã daþi tot concursul la combate-
rea acestei epidemii, cãci numai dându-ºi organele sanitare ºi administrative
un ajutor reciproc se va putea pune capãt acestei epidemii.

Directorul Regiunii XI Sanitare                                             ªeful serviciului
Inspector general Tit Ionescu [indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 3182/1924, f.1)

[1] Adresa cu acest numãr anunþa cã þigani nomazi din Bonþida, Cojocna (jud. Cojocna),
ªomcuta Mare ºi Finteuºu Mic (jud. Satu Mare) sunt purtãtorii tifosului exantematic,
motiv pentru care se cerea interzicerea ca aceºtia sã-ºi pãrãseascã sãlaºele.

13
România
Ministerul de Interne
Dir[ecþia] Pol[iþiei] ºi Sig[uranþei] Gen[erale]
Prefectura poliþiei oraºului Oradea
No. 372/30.7.1928

Domnule Ministru,

Avem onoare a vã raporta cã conform informaþiunilor culese prin organele
noastre, autoritãþile maghiare au intenþia de a face razii pe întreg teritoriul þãrii
lor cu scopul de a prinde pe toþi þiganii nomazi ºi a-i trece peste frontierã în
mod clandestin în þãrile succesoare; aceastã informaþie a noastrã o confirmã
chiar prin articolul ziarului „Esti kurír”, apãrut la 21 iulie 1928[1].
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Întrucât aceºti þigani nomazi sunt periculoºi din punct de vedere al sigu-
ranþei, averii ºi liniºtii publice, ºi odatã cu introducerea lor în þarã viaþa ºi
averea locuitorilor va fi expusã la un pericol iminent, vã rugãm sã binevoiþi a
lua mãsurile ce credeþi de cuviinþã pentru împiedicarea acestor intenþiuni ale
autoritãþilor maghiare[2].

Prefectul Poliþiei delegat
[indescifrabil]

Domniei Sale, Domnului Ministru de Interne. Bucureºti.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.27)

[1] „Esti Kurír”, cotidian politic budapestan fondat în 1923 de Rassay Károly. A avut ºi un
supliment economic: „Közgazdasági Kurír”.
[2] Documentul are ca rezoluþie: „Ordin de împiedicare a trecerii frontierei la Cluj ºi Timi-
ºoara, ºi Comd. graniþelor”. O informare identicã a fost fãcutã de poliþia din Cluj, la 4
august (Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.25). La 6 august
1928, directorul general al Siguranþei statului, Voinescu, trimitea printr-o telegramã cifratã
ordinul de a împiedica intrarea în þarã a þiganilor nomazi din Ungaria (cf. Ibidem, f.24).
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România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Administraþiei Generale, 
Contenciosului ºi Statisticii
No. 14.799-A din 22 octombrie 1928

Domnule Prefect,

Societatea pentru Protecþia Animalelor (S.P.A.) ne aduce la cunoºtinþã cã mai
mulþi membri ai societãþii din diferite pãrþi ale þãrii i-au semnalat cã un numãr
de þigani ziºi ursari[1] practicã obiceiul de a umbla cu urºi prin sate ºi pe strãzile
oraºelor, pe care îi schingiuiesc, vârându-le belciuge prin nas ºi prin buze.

Aceºti þigani, umblând cu urºii, se îndeletnicesc de obicei cu cerºitul, deºi
ar fi utili muncii agricole.

În urma cererii ce ne face zisa societate prin adresa no. 385/1928, vã rugãm
domnule prefect sã luaþi mãsuri ca organele în subordine sã opreascã cu
desãvârºire pe þiganii care se îndeletnicesc cu meseria de a umbla cu urºi[2].

Ministru                                                                              Director general
I.G. Duca                                                                                       N.T. Ionescu

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 16294/1928, f.1)
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[1] Þiganii ursari sunt originari din sudul Dunãrii ºi se ocupau cu îmblânzirea urºilor, cu
care umblau din târg în târg pentru a oferi spectacole. Pânã pe la începutul secolului XX,
aceºtia plãteau statului o taxã anualã.
[2] Pentru aceastã categorie de þigani (ursarii) era încã în vigoare ordinul nr. 24.643 din
1908, care interzicea creºterea urºilor ºi umblatul cu ei, deoarece „purtarea de cãtre þigani
a urºilor prin oraºe oferã trecãtorilor, sub speranþa distracþiei, unul din cele mai sãlbatice
spectacole”. Începând cu februarie 1924, Ministerul de Interne reamintea periodic prefec-
turilor de valabilitatea ordinului.
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Muzeul Etnografic al Ardealului                                       Cluj, 21 ianuarie 1929
No. 8/1929

Onorat Consiliu,

Acum doi ani, când s-a hotãrât distrugerea locuinþelor subterane de pe
coasta Cetãþuii, Muzeul Etnografic a intervenit[1], cerând ca una din aceste
locuinþe, anume aceea în care se aflã actualmente þiganul Anton Berki, sã fie
pãstratã ºi pusã sub protecþia Muzeului, fiind declaratã monument etnografic,
întrucât reprezintã un interesant tip de locuinþã subteranã dintr-o epocã foarte
veche. În urma acestei intervenþii, Consiliul oraºului, prin decizia no. 16.821
din 1927, a hotãrât sistarea lucrãrilor de evacuare ºi distrugere a acestei locu-
inþe, punând-o sub protecþia Muzeului Etnografic.

Deoarece astãzi anumite persoane îºi însuºesc dreptul de proprietate
asupra acestei locuinþe, rugãm ca onor. Consiliu sã hotãrascã printr-o nouã
decizie ca aceastã locuinþã sã rãmânã definitiv sub protecþia Muzeului ºi sã se
interzicã locuitorilor din împrejurimi exercitarea vreunui drept asupra ei fãrã
autorizaþiunea Muzeului Etnografic al Ardealului.

Director
Romul Vuia

Onor. Consiliului Comunal al Municipiului Cluj

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 1603/1929, f.6)

[1] În 1927 s-a pus problema amenajãrii pentru promenadã a locului „Cetãþuia” din Cluj. În
acest context, grotele existente ºi în mare parte ocupate de þigani ar fi dispãrut, ceea ce a
determinat intervenþia prof. univ. Romul Vuia, directorul Muzeului Etnografic din Cluj. În
memoriul sãu din 9 septembrie 1927, se evidenþia valoarea ºtiinþificã a acestor locuinþe
sãpate în stâncã, solicitând punerea lor sub protecþia instituþiei ce o conducea (Ibidem, f.5).
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