
s-au cerut relaþiuni prin Chestura Poliþiei Municipiului Sibiu, care prin adresa
nr. 18.976 din 1 noiembrie 1934 ne înainteazã o copie dupã raportul trimis In-
spectoratului Regional Cluj despre felul cum a decurs congresul romilor la
Sibiu, împreunã cu o declaraþie a d-lui Constantin Braºoveanu[1], din care
rezultã:

– Tipãrirea manifestului a fost finanþatã de romii intelectuali din Sibiu.
– Cã a fost copiat dupã un manifest al d-lui Calinic I. Popp ªerboianu ºi

adaptat locului.
Din cercetãrile noastre rezultã urmãtoarele:
În cursul anului 1933 s-au fãcut 2 încercãri pentru constituirea þiganilor în

asociaþie, ºi anume: de cãtre pretinsul arhimandrit Calinic I. Popp ªerboianu,
sub denumirea de Asociaþia Generalã  a Þiganilor din România, ºi de cãtre G.A.
Lãzãrescu-Lãzãricã, sub denumirea de Uniunea Generalã a Romilor din Româ-
nia, acesta din urmã încercând chiar sã obþinã personalitate juridicã asociaþiei
de sub conducerea sa. Însã întrucãt aceastã asociaþie având printre membrii sãi
ºi oameni de proastã reputaþie, s-a dat aviz nefavorabil cererii. 

G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã nu are nici o calitate de a reprezenta  vreo asoci-
aþie a romilor din România, iar intervenþia consiliului central al bisericii s-a
fãcut în urma cererii fãcutã de acesta. Singura asociaþie recunoscutã este aceea
de sub conducerea d-lui G. Niculescu, care a obþinut  personalitate juridicã.

În declaraþia datã de G. Niculescu, aratã cã activitatea domniei sale pe tã-
râm religios este bine cunoscutã I.P.S.S. Patriarhul, prin actul de la 14 octom-
brie a.c., când în prezenþa I.P.S.S. Patriarhul s-a oficiat la Ploieºti botezul celor
100 de romi ºi prin urmare nu dânsul, ci G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã urmãreºte
dezbinarea între romi. 

Referind la cele de mai sus, vã rog a dispune comunicarea rezultatelor
comunicãrilor voastre, anexând ºi actele justificative.

Comisar ajutor
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.103)

[1] Raportul înaintat Inspectoratului de Poliþie Cluj ºi declaraþia lui C. Braºoveanu, în
acelaºi dosar, f.99-101. Textual, cel din urmã declarã: „Manifestul redactat pentru congre-
sul romilor din judeþul Sibiu, þinut în ziua de 9 septembrie a.c., a fost copiat dupã manifes-
tul d-lui arhimandrit Calinic I. Popp ªerboianu. Domnia sa mi-a dat cuvenita învoire sã-l
copiem. Manifestul a fost copiat la Tipografia «Vestemean» din Sibiu ºi tipãritura lui a fost
finanþatã de romii intelectuali din Sibiu” (f.101).
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Domnule Primar,

Subsemnaþii, locuitori în Cluj, Colonia Þiganilor de lângã fabrica „Iris”, cu
profund respect venim a vã ruga sã binevoiþi a dispune sã ni se dea în mod gra-
tuit lemne, cãci îngheþãm cu toþii de frig.
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Suntem în total 65 de familii. Aproape toþi suntem ºomeri ºi muritori de
foame. Întrucât ajutaþi pe cei sãraci, vã rugãm ºi noi sã vã înduraþi ºi sã ne daþi
ajutorul cerut.

Vã aducem la cunoºtinþã, Domnule Primar, cã deºi ducem o viaþã de mize-
rie, în urma organizãrii pe care am fãcut-o din iniþiativa noastrã, având primar
cu delegaþie din partea Chesturii Cluj, a dispãrut orice neregulã penalã din
mijlocul nostru. Pentru a vã convinge cã ducem o viaþã cinstitã, vã rugãm sã
cereþi ºi avizul poliþiei.

Primiþi vã rugãm, Domnule Primar, asigurarea devotamentului ºi respectu-
lui ce vã pãstrãm.

Szilágyi Antal                                                                       Cluj, la 22.I.1935

D-sale, D-lui Primar al Municipiului Cluj

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 2117/1935, f.1)

75
România 
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Timiºoara
No. 1626/26 ian. 1935

Domnului Director General al Poliþiei
Dir. Pol. de Sig. Bucureºti

Avem onoare a raporta, spre ºtiinþã, cã în ziua de 13 ianuarie a.c. a avut loc
în oraºul Orºova în sala „Weisskopf” congresul romilor, filiala Orºova, la care
a luat parte un numãr de circa 100 persoane, toþi þigani muncitori din Orºova
ºi împrejurimi.

Congresul s-a deschis la ora 14 ºi a durat pânã la ora 17.20, când a luat
sfârºit. ªedinþa a fost deschisã de cãtre preºedintele de onoare Pera Gheorghe
I., dupã care vicepreºedintele Mihail Anghel a þinut o cuvântare prin care a
cerut de a se apãra drepturile romilor. Sitariu Ilie þine o cuvântare în care cere
ca toþi romii sã se uneascã pentru apãrarea intereselor lor. Mai þine o cuvântare
Agasin Gheorghe, care explicã membrilor prezenþi avantajele oferite de statu-
tul Asociaþiei. Vorbeºte apoi secretarul filialei, Dumitrescu Pavel, care aratã
felul cum au fost dezrobiþi þiganii de cãtre domnitorul Alexandru Ioan Cuza[1],
apoi aratã cã de atunci ºi pânã acum nu s-a mai gândit nimeni la ei, pânã acum
când prin munca neobositului preºedinte [G.] Niculescu au toate favorurile ºi
toate drepturile ca orice cetãþean român.

Se alege apoi comitetul, care se compune din urmãtoarele persoane: Gheor-
ghe Pera I., preºedinte de onoare, Ioan Stan, preºedinte activ, vicepreºedinte
Mihail Anghel, casier Dobre Nicolae ºi secretar Dumitrescu Pavel. Dupã care
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ºedinþa se închide de cãtre preºedintele activ, Ioan Stan, adunarea luând sfârºit
într-o perfectã liniºte ºi ordine.

Inspector regional, ªeful Serv. Sig., 
[indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.149)

[1] În realitate, þiganii au fost dezrobiþi ceva mai înainte. Aici, referinþa se face la reforma
agrarã din 1864, în vremea domniei lui Al.I. Cuza, când prin aplicarea acestei legi o parte
din þigani devin mici proprietari de pãmânt. 
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Poliþia oraºului Caracal 
Nr. 503 din 3 februarie 1935

Cãtre Parchetul Trib. Romanaþi

Avem onoare a vã aduce la cunoºtinþã cã Asociaþia romilor din judeþul
Romanaþi, prin petiþiunea adresatã Trib. Romanaþi secþia I ºi înregistratã sub
nr. 32.605 din 12 noiembrie 1934, a cerut sã fie recunoscutã persoanã juridicã.

Tribunalul Romanaþi Secþia I, cu adresa nr. 43.989 din 17 noiembrie 1934,
a cerut Ministerului Muncii sã-ºi dea avizul asupra cererii de mai sus, de unde
pânã în prezent nu a sosit nici un rezultat.

În consiliul de administraþie prevãzut în actul de constituire autentificat de
Trib. Romanaþi Secþia I, prin procesul verbal nr. 10.005 din 12 octombrie 1934,
se gãseºte trecut la nr. 8 ºi numitul Nicolae Ioan, care a fost cercetat pentru di-
ferite fapte infamante, având ºi cazierul nr. 63.

În conformitate cu ordinile ce avem cu privire la asociaþiile care solicitã
acordarea personalitãþii juridice, precum ºi în conformitate cu art. 14 din regu-
lamentul legii persoanelor juridice, urmeazã ca ºi d-vs sã daþi avizul alãturi de
al Ministerului Muncii.

În acest scop avem onoare a vã comunica cã toþi membrii care formeazã co-
mitetul, afarã de Nicolae Ioan care are cazier judiciar ºi chiar ºi aceasta din
punct de vedere al siguranþei Statului, nu fac parte din nici o organizaþie sub-
versivã, motiv pentru care cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a dispune asupra
avizului ce urmeazã sã-l daþi ºi numai în cazul cã d-vs nu aveþi alte obiecþii de
fãcut.

ªeful Poliþiei
N. Drãguþescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.112)
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Comisarul de serviciu                                                            3 februarie 1935

Notã telefonicã nr. 4251
Inspectoratul Regional de Poliþie Cluj

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei

Raportãm cã asearã, 2 crt., a avut loc la Sibiu adunarea romilor în sala
„Ludovic Sonius”, începând la orele 20 ºi terminându-se la orele 24,30.

Au participat delegaþiile organizaþiilor romilor din judeþele Târnava Micã,
Târnava Mare, Fãgãraº ºi Sibiu. Adunarea a fost prezidatã de cãtre [C.] Braºo-
veanu, ºeful organizaþiei din Sibiu.

S-a discutat chestiunea organizãrii ºi alte deziderate, dar mai ales s-a dis-
cutat conflictul dintre comitetul central din Bucureºti ºi organizaþiile din
Ardeal. Toþi vorbitorii au protestat contra conducerii centrale din Bucureºti,
sub pretext cã se neglijeazã interesele romilor din Ardeal. De altfel, acesta a
fost ºi scopul convocãrii adunãrii de la Sibiu, unde s-a ales un preºedinte al
comitetului regional ardelean în persoana arhitectului Zima din Blaj. Comi-
tetul va avea grijã sã þinã legãtura strânsã între romii din Ardeal, pentru ca
uniþi sã se impunã faþã de Uniunea Generalã din Bucureºti, care dupã cum
spun ei cautã sã centralizeze toatã conducerea în mîinile lor, neglijând în
acelaºi timp interesele celor din Ardeal.

Numãrul total al membrilor a fost de 30 ºi la ora sus menþionatã s-au
rãspândit în liniºte.

Inspector regional                                                            Comisar de serviciu
Vlad                                                                                                    Iliescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.110)

78
România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspecþiunea Regionalã Bucureºti
No. 8064/7 martie1935

Domnule Director General, 

Avem onoare a vã raporta cã în ziua de 3 martie 1935 a avut loc în Ploieºti,
la sala Petre Ionescu din cartierul Mimiu, adunarea membrilor Asociaþiei Ro-
milor, filiala Prahova, la care au luat parte circa 200 persoane, bãrbaþi ºi femei.
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ªedinþa s-a deschis la orele 15 sub preºedinþia domnului Stelian Barbu din
Ploieºti, care luând cuvântul a spus cã astãzi a venit din Bucureºti dl. Gheor-
ghe Niculescu, preºedintele (voievodul) romilor din România, cu întregul
comitet, pentru a le arãta marele rol al Asociaþiei Romilor, care pânã acum au
trãit în mizerie ºi ignoranþã.

Dl. Gheorghe Niculescu, preºedintele (voievodul) romilor din România, a
spus cã filiala Ploieºti, cu începere de astãzi, va fi condusã de dl. Stelian
Barbu, care se va ocupa de soarta romilor sãraci ºi va înfiinþa o grãdinã de copii
în acel cartier, pentru educaþie. De asemenea se va înfiinþa un azil pentru
bãtrâni, se va face intervenþie la primãria municipiului ca pe viitor sã se dea
de lucru ºi romilor meseriaºi, pentru sãrbãtorile Paºtelui sã li se dea ajutoare,
astfel ca romii sã nu mai fie muritori de foame ºi cerºetori pe stradã. Asociaþia
Romilor este recunoscutã persoanã juridicã, astfel sã se dea ascultare d-lui
Stelian Barbu. A mai spus cã nu mai ascultã de fostul voievod Lãzuricã, deoa-
rece a fost un escroc ºi a fost îndepãrtat din toate listele politice, fiindcã în uni-
re cu popa ªerboianu de la Patriarhie, acum dat afarã, fãcuse o scrisoare adre-
satã Papei de la Roma, cã un milion de romi trec la catolicism, cu toate cã
aceºtia sunt botezaþi ortodocºi. Le-a mai promis cã pentru la toamna viitoare li
se va da 100 vagoane cu lemne a câte 3000 lei vagonul.

Domnul Dumitru Vasile, ºeful romilor din suburbia Sft. Spiridon ºi con-
silier la Casa de Asigurãri Sociale din Ploieºti, aduce salutul romilor din acea
suburbie. A urat sãnãtate ºi viaþã lungã M.S. Regelui Carol al II-lea ºi Marelui
Voievod Mihai. Publicul, în urale, „Sã trãiascã”. În continuare a spus cã voievo-
dul Gh. Niculescu din Bucureºti ºi dl. Stelian Barbu, preºedintele din Ploieºti,
sunt oameni cu situaþie frumoasã, au cu ce sã trãiascã din belºug, însã dra-
gostea de sânge ºi neam i-a îndemnat sã se ocupe de soarta romilor care trãiesc
în lipsã ºi mizerie, de aceea trebuie sã le dãm ascultare.

Dl. Stelian Barbu se va interesa de viaþa tuturor ºi de educaþia copiilor, care
sunt generaþia viitoare. A mai spus cã romii din Ardeal sunt mult înaintaþi în
culturã faþã de cei din Vechiul Regat. Invitã pe toþi sã fie uniþi ºi sã dea man-
dat preºedintelui pentru a le apãra drepturile.

Dl. Pantazescu, preºedintele romilor sect. II din Bucureºti, a spus cã ºi
romii au fãcut rãzboiul pentru întregirea neamului. S-a pãstrat un moment de
liniºte ºi reculegere pentru Eroul Necunoscut. A invitat pe cei de faþã sã dea
ascultare „voievodului” ºi secretarului general, care luptã pentru cauza lor ºi
sã se supunã autoritãþilor.

Dl. [N.G.] Lache, vicepreºedinte din Bucureºti, a spus cã a lucrat cu Lãzu-
ricã 2 ani, însã vãzând cã acesta nu este sincer cauzei romilor, l-a îndepãrtat.
Dl. Vasilescu din Ploieºti nu a avut nici o delegaþie din partea centrului pentru
a conduce romii din Ploieºti. Acesta a înºelat romii ºi le-a dat sã mãnânce
carne stricatã.

Domnul Ionicã, vicepreºedinte din Bucureºti la biroul Asociaþiei Romilor,
a spus cã popa ªerboianu a fost condamnat cu sentinþa no. 3/1933, pentru care
fapt a fost îndepãrtat de la Patriarhie. Invitã pe toþi sã dea ascultare d-lui Ste-
lian Barbu din Ploieºti, le-a spus: „sã juraþi cu capul gol cã veþi asculta pe Ste-
lian Barbu”. Romii au jurat în limba romilor cã îi vor da ascultare.
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Dl. Stelian Barbu din Ploieºti a mulþumit comitetului din Bucureºti ºi
voievodului Gh. Niculescu pentru dragostea ce au avut cã au venit în mijlocul
lor la Ploieºti. A mulþumit celor prezenþi pentru cinstea ºi încrederea ce i-a fã-
cut de l-au ales preºedinte, obligându-se cã va lupta pentru cauza lor.

La orele 17, adunarea a luat sfârºit în liniºte.

Inspectorul Regiunii I de Poliþie
D.G. Bogdan

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.113-115)

79
România
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova
Nr. 2145/4.4.1935

Domnule Director General, 

Avem onoare a înainta în copie raportul no. 6044 din 2 aprilie a.c. al Poliþiei
oraºului Caracal, referitor la o adunare a romilor, care a avut loc în ziua de 31
martie a.c. în casele lui M. Ciurãscu, din acel oraº.

Inspector regional                                                                ªeful Serv. Siguranþã
Const. ªtefãnescu                                                                     [indescifrabil]

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti

[ANEXÃ]

Copie dupã raportul no. 6044/1935 al Poliþiei oraºului Caracal, 
cãtre Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova

Avem onoare a raporta cã în ziua de 31 martie a.c. orele 17.1/2 a avut în
acest oraº, în casele M. Ciurãscu o adunare a romilor, la care au participat circa
30 membri ai filialei Caracal, sub preºedinþia lui Constantin Florea Bucur, de
profesie cizmar, care a dat cuvântul lui Nae ªtefãnescu, viorist din acest oraº,
secretar al filialei Soc. romilor din Caracal.

Acesta le aratã scopul acestei adunãri, precum ºi scopul ºi beneficiile
Societãþii ºi în special ale membrilor acestei asociaþii, dupã care le citeºte ºi
câteva articole din Statutul Societãþii, primit de la Bucureºti.
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Al doilea membru, Tache Caliþa, le citeºte un manifest pe care l-a primit de
la arhimandritul ªerboianu ºi în care de asemenea se aratã datoria ce are fie-
care membru faþã de societate.

Dupã aceastã expunere, se procedeazã la alegerea unui nou comitet care
prin aclamaþii s-a ales tot cel vechi, compus din: Costicã Florea Bucur, preºe-
dinte; Nicolae Gutue, vicepreºedinte; Nae ªtefãnescu, secretar; Gheorghe Ofiþa,
Dumitru Mihai cenzori.

Adunarea a luat sfârºit la orele 19 în perfectã liniºte.

ªeful Poliþiei
Mâþulescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.116-117)

80
Biroul de studii

REFERAT

ASOCIAÞIA GENERALÃ A ÞIGANILOR DIN ROMÂNIA

Prima încercare pe care o fac þiganii pentru a-ºi strânge rândurile ºi a se
constitui într-o asociaþie a fost în luna aprilie 1933, când din iniþiativa arhi-
mandritului Calinic I. Popp ªerboianu a luat fiinþã „Asociaþia Generalã a Þiga-
nilor din România”, cu sediul provizoriu în str. Vulturului no. 147, la cafe-
neaua lui Constantin Urziceanu.

Arhimandritul Calinic I. Popp ªerboianu, în etate de circa 50 ani, domicili-
at în Bucureºti, str. Turnu Roºu no. 11 (ºoseaua Crângaºi), este originar din
Costeºti-Argeº; licenþiat al Facultãþii de Teologie din Bucureºti, a slujit ca dia-
con la Capela Românã din Paris în anii 1909-1911, dupã care venind în þarã a
fost numit paroh la biserica Kalinderu din Capitalã. Între anii 1923-1927 a fost
plecat în America, de unde revenind în þarã, rãtãceºte ca monah prin mãnãsti-
rile oltene, în special la Cozia ºi Stâniºoara.

În anul 1929 pleacã la Paris, unde tipãreºte lucrarea sa intitulatã Les
Tsiganes ºi care are ca subtitlu: „Histoire-Ethnographie-Linguistique-Gram-
maire-Dictionnaire”, într-un volum de 397 pagini, în Editura Payot-Paris. (Lu-
crarea se gãseºte de vânzare la „Cartea Româneascã” ºi costã 280 lei). În urma
publicãrii acestei cãrþi, este ales membru corespondent la „The Gypsy Lore
Society” (Societatea Londonezã pentru studiul vieþii ºi istoriei þiganilor), care
îi inspirã pentru prima datã  ideea de a încerca organizarea þiganilor în Româ-
nia. Arhimandritul I. Popp ªerboianu, luând contact cu Comitetul Societãþii
Lãutarilor „Junimea Muzicalã” (recunoscutã persoanã juridicã prin sentinþa
no. 18/1927 a Tribunalului Ilfov, Sec. I Civ. crt.), a hotãrât formarea unui comi-
tet provizoriu din membrii comitetului de conducere al societãþii „Junimea
Muzicalã”, ca sã primeascã înscrierea în asociaþie, sã încaseze taxele de înscri-
ere ºi sã redacteze statutele.
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Constituirea societãþii ºi scopul pe care îl urmãresc a fost redactat într-un
apel „Cãtre toþi þiganii din România”, lansat la 27 august 1933. În acest mani-
fest – în care cheamã la o nouã viaþã pe toþi þiganii din România – au fost redate
în extenso dezideratele acestei asociaþii, din punct de vedere cultural ºi social.

Din punct de vedere cultural

1) Apariþia unei gazete.
2) Înfiinþarea cursurilor serale de adulþi, în toatã þara.
3) O universitate popularã, þigãneascã.
4) Înfiinþarea de biblioteci ºi muzee ºcolare, cum ºi unul naþional.
5) Înfiinþarea grãdinilor de copii mici, ca sã nu mai hoinãreascã pe drumuri
când pãrinþii sunt duºi la lucru.
6) Publicarea de cãrþi pentru luminarea minþilor, în ceea ce priveºte apãra-
rea sãnãtãþii, a bunului trai, istoria neamului þigãnesc ºi altele.
7) Conferinþe educative, muzicã, strângerea cântecelor noastre bãtrâneºti ºi
tot felul de povestiri; ºcoli de dans pentru jocurile noastre etc.
8) Înfiinþarea de burse în þarã ºi strãinãtate pentru elevii meritoºi.
9) Înfiinþarea a tot felul de ateliere pentru meseriile potrivite firii neamului
nostru ºi bazare în toatã þara pentru desfacerea diverselor produse.
10) Înfiinþarea de ºcoli ambulante pentru þiganii nomazi ºi încadrarea lor în
Asociaþie.
11) Înfiinþarea de atenee, cinematografe ºi cãmine culturale etc.
12) Ajutorarea elevilor sãraci cu cãrþi, haine ºi mâncare.

Din punct de vedere social

1) Înfiinþarea unei asistenþe juridice pentru apãrarea tuturor împricinaþilor
în procese.
2) Asistenþa medicalã gratuitã pentru bolnavi ºi cercetarea lor acasã.
3) Ajutor gratuit pentru toate nevoile religioase.
4) Înfiinþarea unui mare cãmin popular unde fiecare þigan sãrac, fãrã casã,
ori strãin de localitate, poate sã doarmã ºi sã mãnânce pânã i se gãseºte de
lucru.
5) Înfiinþarea de cantine populare în toate cartierele sãrace din capitalã ºi
din celelalte oraºe ale þãrii.
6) Înfiinþarea unui spital al þiganilor, dispensare medicale pentru lehuze,
aziluri de bãtrâni ºi invalizi, societãþi de ajutor mutual reciproc – în caz de
moarte, cãsãtorii, pagube ºi începerea de negustorie sau alte meserii –,
oficii pentru procurarea de lucru, plasare ºi informaþiuni, bãi populare, co-
lonii ºcolare, adãposturi pentru copii mici etc.
7) Stãruinþa, pe toate cãile legale, ca primãria capitalei ºi autoritãþile în
drept sã ne dea terenuri în jurul capitalei ºi în fiecare oraº ºi sat din þarã sã
construiascã pe ele case.
8) Stãruinþa de a coloniza pe toþi þiganii nomazi, dându-li-se pãmântul
necesar în diferitele pãrþi ale þãrii.
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9) Organizarea în bresle a tuturor categoriilor de muncitori ºi recunoaºterea
lor ca meseriaºi, cu drepturile corespunzãtoare, la Casa Generalã a Asigu-
rãrilor Sociale.
10) Înfiinþarea de Tribunale judeþene ºi a unei Curþi Supreme de judecatã
pentru rezolvarea chestiunilor privitoare la cununii, divorþ, înmormântãri ºi
tot felul de infracþiuni ce ar necinsti neamul nostru ºi care vor fi judecate de
Sfatul Bãtrânilor, în frunte cu vãtafii respectivi ºi potrivit tradiþiei noastre.
11) Femeile fac parte de drept din Asociaþie ºi vor fi folosite în toate operele
culturale ºi de asistenþã socialã. Cele cu ºtiinþã de carte au aceleaºi drepturi
ca ºi bãrbaþii ºi vor putea fi admise ºi în Sfatul Bãtrânilor, dupã normele ce
se vor stabili.
12) Copiii de la 8 ani în sus ºi tinerii de ambele sexe, pânã la 21 de ani, vor
avea o organizaþie separatã unde vor fi pregãtiþi ºi instruiþi în toate proble-
mele vieþii.
13) Politica este cu desãvârºire interzisã pentru membrii Asociaþiei ºi nu
vor face decât politica intereselor noastre, indicatã de Comitetul Suprem al
Asociaþiei.
Ca urmare acestui apel, la început nu s-au înscris în Asociaþie decât vreo

3-400 þigani, dintre care majoritatea sunt din Bucureºti ºi din judeþele Sibiu,
Vlaºca ºi Teleorman. Propaganda pentru captarea a cât mai multor membri în
Asociaþie, la început a mers destul de greu, cu toate cã arhimandritul ªerbo-
ianu, pentru a le inspira mai multã încredere, s-a dat drept þigan. Greutatea a
fost datoritã faptului cã þiganii stabili sunt sãraci, iar nomazii, care sunt bogaþi,
din cauza nestabilitãþii lor, nu se împãcau cu ideea Asociaþiei.

Concomitent cu aceastã Asociaþie, în luna septembrie 1933 a luat fiinþã o
altã organizaþie intitulatã „Uniunea Generalã a Romilor din România”, din ini-
þiativa lui Gh.A. Lãzureanu-Lãzuricã – þigan de origine –, absolvent al ªcolii
Superioare de Comerþ, depozitar de lemne ºi furaje din Bucureºti ºi colabora-
tor la „Adevãrul Literar” ºi „Universul”.

De remarcat este faptul cã Lãzuricã, care pânã acum activa de comun acord
cu arh. ªerboianu, pe motive de suspiciune, cum cã arh. ªerboianu intenþio-
neazã sã converteascã þigãnimea cãtre Biserica Unitã ºi aflând în acelaºi timp cã
arhimandritul nu mai face parte din rândul clericilor, s-a despãrþit de el ºi obþi-
nând sprijinul Sfintei Patriarhii a început sã activeze singur.

Scopul Uniunii este sã lupte pentru a nu se permite imigrarea muzicanþilor
strãini în þarã, deoarece aceºtia au acaparat toate localurile din oraºe ºi staþiunile
climaterice, în dauna muzicanþilor þigani români; asemenea pentru zidari,
hornari, fierari, potcovari etc.; sã se înfiinþeze grãdiniþe de copii pentru copiii de
þigani ºi atenee populare. Sã se trimitã delegaþi la congresul þigãnesc care se þine
în fiecare an la Nancy (Franþa) ºi în special pentru a combate acþiunea „Aso-
ciaþiei Generale a Þiganilor din România”, de sub conducerea arhimandritului
ªerboianu. În propaganda sa, Lãzuricã este susþinut ºi de ziarul „Universul”.

Comitetul provizoriu al Uniunii este compus din: Gh.A. Lãzureanu-Lãzu-
ricã, preºedinte; Teodor Marinescu, negustor, din ºoseaua Iancului 83, vicepre-
ºedinte; Gheorghe Potra, doctorand în Litere, casier; Florica Constantinescu, e-
levã la Conservator, secretarã.
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De aici înainte ºi pentru motivele arãtate mai sus, între aceste douã organi-
zaþii a luat naºtere o adevãratã luptã de supremaþie. Lãzuricã îl acuzã pe arhi-
mandrit ca strãin de neam ºi partizan al clericilor, iar arh. ªerboianu pe Lãzu-
ricã, ca pe unul care intenþioneazã sã-ºi ajungã anumite scopuri politice, prin
înscrierea tuturor romilor în partidul naþional-agrar de sub conducerea d-lui
Octavian Goga, asigurându-ºi prin aceasta un mandat de deputat ºi câteva
locuri de consilieri comunali în capitalã, pentru principalii colaboratori ai sãi.

Lãzuricã, pentru a-ºi asigura popularitatea, în lupta pentru revendicarea
nevoilor þigãneºti, a vizitat diferite cãmine studenþeºti, pentru a le cere con-
cursul, a intrat în legãturã cu Corneliu Z. Codreanu, bazat ºi pe protecþia I.P.S.S.
Patriarhului Miron Cristea, a anunþat printr-un manifest primul congres al þiga-
nilor din România.

În ziua de 8 octombrie 1933, în sala „Ileana”, în prezenþa a circa 200 per-
soane, a avut loc primul congres al romilor, cu care ocazie s-a procedat ºi la
alegerea comitetului definitiv al Uniunii.

ªedinþa este deschisã de Lãzuricã, care a declarat cã va lupta pânã atunci
când va obþine o situaþie mai bunã pentru romii din România. În acelaºi sens
au mai vorbit: Gheorghe Bazna, preºedintele Asociaþiei Romilor din Brãila;
avocat Ilie Boruga, dr. Ilie Rãdulescu, D. Ioaniþescu, funcþionar public, docto-
rand Potra, Florica Constantinescu ºi D. Panaitescu, preºedintele Muzicanþilor
Romi din România.

Procedându-se la alegerea comitetului, a fost alcãtuit din urmãtoarele per-
soane: Gh.A. Lãzureanu-Lãzuricã, preºedinte activ; Grigoraº Dinicu, preºedin-
te onorific; Gh.A. Bazna, vicepreºedinte; T. Marinescu, vicepreºedinte; P. Ciu-
ciulan, casier; I.Gh. Ionelescu, secretar general; Petrache Marinescu, cenzor; I.
Dumitrescu, cenzor; Iordache Dinu, cenzor; d-na Margareta Nicolau, preºedin-
te de onoare a secþiei feminine; d-ra Florica Constantinescu, preºed. activ;
Elena Negulescu, vicepreºed.; d-ra Ketty Petrescu, secretarã. Membrii în comi-
tetul central executiv: V. Stãnescu, Lazãr C-tin, Auricã ªtefãnescu, I. Cristescu,
Ferciu Constant, Nicu Rãdulescu, Grigore Dobre. Pentru sprijinul moral dat
Uniunii au ales ca membri onorifici dintre conaþionalii români pe d-nii ªt.
Brãiloiu, sub-director la „Universul”, M. Sevastos, director la „Adevãrul Lite-
rar”, A. Mihail, ziarist[1], Adrian Maniu scriitor, dr. Ilie Lãzurescu, I. Teodoru,
director la revista „Ilustraþia Românã”, Corneliu Z. Codreanu, Mihail Tican Ro-
man, scriitor, Albu, secretar de legaþie la „Curentul”, Sulicã, senator, C-tin
Bron, preot, Andrei Ulman ºi Gh.L. Potra, doctorand în litere. Comitetul a fost
ales pe termen de 5 ani.

La urmã s-a dat citire urmãtoarei moþiuni: „Romii din România, adunaþi
astãzi 8 octombrie 1933 în primul lor congres organizat de Uniunea Generalã
a Romilor din România, sub preºedinþia activã a d-lui G.A. Lãzureanu-Lãzu-
ricã, recunoscut de acest congres ca singurul reprezentant ºi conducãtor al
nostru, ascultând expunerile cuvântãtorilor noºtri, primind în totul programul
expus ºi luând cunoºtinþã de mijloacele legale prin care sã se poatã realiza
dezideratele noastre, în lupta de redeºteptare ºi egalitate de tratament cetãþe-
nesc din partea forurilor competente, hotãrãsc:

Ratificã toate hotãrârile luate de acest congres, confirmã comitetul central
executiv, ales astãzi pe timp de 5 ani, cu drept de excludere a unuia din mem-
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bri pentru eventuale abateri grave, prin majoritatea de membri a celorlalþi
membri din acest comitet; ne declarãm solidari cu orice acþiune dusã de d-l
G.A. Lãzureanu-Lãzuricã în folosul cauzei noastre, pe terenul social, cultural
ºi spiritual, obligându-ne sã respectãm cu sfinþenie hotãrârile luate de d-sa cu
asentimentul comitetului central executiv. Delegãm pe d-l G.A. Lãzureanu-Lã-
zuricã împreunã cu un alt membru din comitetul executiv sã ne reprezinte la
congresul internaþional al romilor, care se va þine în Franþa, sau oriunde se va
þine. Considerãm renegat pe orice rom care duce o altã acþiune sau se alãturã
altei grupãri contrarii Uniunii Generale a Romilor. Ne legãm sã fim patrioþi,
dinastici ºi ortodocºi, respingând orice propagandã subversivã ºi periculoasã
Statului Român ºi Bisericii ortodoxe. Alegem ziua de Sf. Maria ca zi de recule-
gere anualã, când vom fi în pelerinaj la una din bisericile indicate de Sfânta
Patriarhie. Vom stãrui mereu pentru ca forurile competente sã doneze Uniunii
Generale a Romilor un teren, ca sã clãdim pe el un mare cãmin în care sã
fiinþeze un dispensar, un serviciu de contencios, un ateneu popular, un adã-
post pentru romii sosiþi din provincie, o grãdiniþã de copii ºi o salã de adunare
ºi de legiferare a exercitãrii meseriei de lãutari”.

Pentru ca aceastã iniþiativã sã fie cunoscutã de tot ce este þigan în cuprin-
sul acestei þãri, comitetul central al „Uniunii Romilor din România” a dispus o
serie de întruniri în oraºele mai însemnate din þarã.

Pânã în prezent, s-au þinut urmãtoarele întruniri: la 20 mai 1934, la Mediaº;
la 28 mai 1934, la Blaj; la 10 iunie 1934, la Diciosânmartin; la 15 iulie 1934, la
Blaj; la 12 august 1934, la Severin; la 9 septembrie 1934, la Sibiu, congresul
general al romilor; la 20 septembrie 1934, la Sighiºoara; la 30 septembrie 1934,
la Rãdãuþi; la 3 octombrie 1934, la Deva; la 7 octombrie 1934, la Diciosânmar-
tin; la 13 ianuarie 1935, la Orºova. La toate aceste întruniri a participat ºi Lãzu-
ricã. Scopul întrunirilor a fost pentru formarea comitetelor judeþene ºi strân-
gerea legãturilor cu Centrul.

Prin propaganda de ponegrire pe care a dus-o Lãzuricã contra arh.
ªerboianu, vedem cã majoritatea membrilor „Asociaþiei Generale a Þiganilor
din România” trec la „Uniunea Generalã a Romilor”. Primul pas îl face Asoci-
aþia Þiganilor din Oltenia, afiliindu-se la Uniune la 8 august 1934, prin întru-
nirea ce a þinut-o la acea datã în Severin.

Aºadar, arhimandritul ªerboianu, fiind pãrãsit de aceia care pânã la un
punct i-au dat concursul, nemaiputând activa ºi din cauza influenþei de la
Patriarhie – care o dãdea pe faþã lui Lãzuricã – dispare din aceastã luptã, rãmâ-
nând s-o ducã mai departe Lãzuricã. Dar ºi Lãzuricã, ca ºi arhimandritul ªer-
boianu, a avut aceeaºi soartã în conducerea Uniunii Romilor.

Gheorghe Niculescu, comerciant ºi consilier la Ministerul Muncii ºi Sfatul
Negustoresc, secondat de fratele sãu N. Niculescu, prim vicepreºedinte ºi se-
cretarul general al Uniunii, ambii luptãtori influenþi ai cauzei romilor, reuºeºte
sã debarce de la preºedinþie pe Lãzuricã, luând de data aceasta preºedinþia ºi
conducerea „Uniunii Generale a Romilor” Gheorghe Niculescu.

În calitatea lui de conducãtor al cauzei þigãneºti, primul act pe care
reuºeºte sã-l facã a fost recunoaºterea „Uniunii” ca persoanã juridicã, lucru pe
care de altfel l-a încercat ºi arhimandritul ªerboianu ºi Lãzuricã, fãrã însã ca
sã-l definitiveze. În prezent, sediul Uniunii este în Piaþa Sf. Anton no. 10[2].
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Pe de altã parte, se semnaleazã cã organizaþiile din Ardeal sunt nemulþu-
mite ºi protesteazã contra conducerii centrale din Bucureºti sub pretextul cã
se neglijeazã interesele romilor din Ardeal. De altfel, acesta a fost ºi scopul
congresului de la Sibiu, unde s-a ales un preºedinte al comitetului regional ar-
delean în persoana arhitectului [A.] Zima din Blaj. Comitetul ardelean va avea
grijã sã þinã legãtura strânsã între romii din Ardeal, pentru ca uniþii sã se
impunã faþã de Uniunea Generalã din Bucureºti, care, dupã cum spun, cautã
sã neutralizeze toatã conducerea în mâinile lor, neglijând în acelaºi timp inte-
resul celor din Ardeal[3].

Concluzii. În substratul acestor încercãri de organizare, în lupta de supre-
maþie pe care au dat-o conducãtorii care s-au perindat la preºedinþia Uniunii,
incontestabil cã scopul Asociaþiei nu poate fi numai acela: reuniunea tuturor
þiganilor într-un singur mãnuchi; intenþia tinde ºi spre alte sfere: formarea unei
platforme politice ºi îndeplinirea anumitor scopuri materiale.

Cu toate acestea, fãcând abstracþie de aceste postulate, ideea este frumoasã
ºi binevenitã, fiindcã nu se poate concepe ca aceastã naþie, care a cutreierat ºi
cutreierã þara în lung ºi în lat de sute de ani, sã nu fie la adãpostul nevoilor de
azi ºi cerinþelor de mâine printr-o organizare temeinicã ºi demnã de încredere.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.119-129)

[1] Mihail Alexandru este ºi autorul unui articol despre romi, Poporul enigmatic, în
„Realitatea ilustratã”, oct., 1933.
[2] La aceastã adresã se afla florãria „La doi trandafiri”, proprietatea lui Gh. Niculescu.
[3] Grupul ardelean în frunte cu A. Zima se va integra „Uniunii Generale a Romilor” de
sub conducerea lui Gh. Niculescu. Un tablou al preºedinþilor de filiale ardelene (ºi din þa-
rã), care au aderat la Gh. Niculescu, în „Glasul romilor”, II, 1935, nr. 1 (august), p.4 ºi II,
1937, nr. 3 (martie), p.4.

81
România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Bucureºti
No. 12.810/1935 aprilie 17

Domnule director general,

Avem onoarea a vã raporta cã în ziua de 13 aprilie a.c., la orele 15.30, în
sala berãriei „Picadily” din Ploieºti a avut loc o întrunire a asociaþiei – diziden-
tã – a romilor, din Ploieºti, la care au luat parte circa 30 persoane.

ªedinþa a fost deschisã de I. Vasilescu, preºedintele asociaþiei, care a prezen-
tat pe dl. Gh. Lãzãricã, preºedintele asociaþiei romilor dizidenþi de la Bucureºti,
care luând cuvântul ºi-a exprimat pãrerea de rãu cã la Ploieºti se gãseºte în faþa
unui numãr de romi atât de restrâns ºi cu atât mai mult este de regretat cu cât
este ºtiut de toþi cã „romii” mai toþi sunt huiduiþi ºi alungaþi de oricine, din care
cauzã nici unul din ei nu-ºi poate gãsi serviciu ºi sunt muritori de foame.
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„Mã gândeam – continuã oratorul – cã la Ploieºti se gãseºte o mare masã de
oameni care sã asculte aici lucruri interesante ºi sã se organizeze în aceastã aso-
ciaþie, care luptã pentru moralul ºi drepturile noastre, tinzând a vã deschide în
viaþã o nouã cale, pe care s-o puteþi strãbate cu mai multã uºurinþã”.

Le-a explicat apoi ce însemnã cuvântul „rom” ºi de unde vine acest cuvânt,
întrebând totodatã pe cei din salã dacã vor a fi împroprietãriþi.

Majoritatea au rãspuns cã... nu, ei vor a fi liberi.
Cuvântul „rom” vine de la libertate ºi înseamnã sã fiþi buni ºi cinstiþi.
A terminat, îndemnând pe participanþi a se boteza, a se supune legilor

creºtine ºi sã facã armata, pentru a putea cãpãta drepturile cetãþeneºti. „Orga-
nizaþi-vã ºi luptaþi pentru drepturile voastre”, a încheiat oratorul.

Întrunirea s-a terminat în liniºte.

Inspectoratul Regiunii I de Poliþie 
D.G. Bogdan

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.131-132)
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România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Bucureºti
No. 12.808/1935 aprilie 17

Domnule Director General,

Avem onoarea a raporta cã în ziua de 11 aprilie 1935 a avut loc la Vãlenii
de Munte, în grãdina d-lui I. Popa, o întrunire a romilor din acea localitate.

Din partea Uniunii Romilor filiala Prahova au luat parte preºedintele filialei
Stelian Barbu, d-l Romcescu Sinu, vicepreºedinte, Nae Constantinescu, Ticu
Rãducanu, Avram Gheorghe, Toma ºi  Gheorghe Geanã, precum ºi întregul co-
mitet din Ploieºti.

Întrunirea a început la ora 15.30, în prezenþa unui numãr restrâns de romi.
Au luat cuvântul Stelian Barbu, Romcescu, N. Constantinescu ºi Ticu Rãdu-

canu, explicând scopul moral, cultural ºi religios al acestei adunãri. Printre altele
s-a explicat ºi arãtat care este programul de urmat al acestei uniuni, luptând pen-
tru aducerea la îndeplinire a programului lor, ºi anume: conferinþe scrise pentru
copii ºi adulþi prin care sã se arate anumite fapte din timpul robiei þiganilor din
Þara Româneascã, epoca dezrobirii, cum s-au dezrobit din punct de vedere eco-
nomic ºi politic, anumite întâmplãri din viaþa þiganilor din þarã ºi strãinãtate;
introducerea muzicii vocale ºi instrumentale la copii, iar pentru adulþi învãþarea
notelor. Sã nu fie alterate ariile lor strãmoºeºti ºi sã fie ferite de inflaþia muzicii
moderne. Înfiinþãri de biblioteci pe centre, respingând orice activitate politicã.

Apel la medici, preoþi, pentru conferinþe, înfiinþãri de atenee populare.
Lupta dârzã contra muzicii mecanice ºi a radioului.
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Dupã aceste expuneri, a urmat alegerea preºedintelui romilor din acea localita-
te, fiind declarat preºedinte d-l Gheorghe Geanã, potcovar din Vãlenii de Munte.

Totul a decurs în perfectã ordine, îndemnând pe romi a da concursul lor
neprecupeþit guvernului în alegerile judeþene[1], deoarece Uniunea Romilor
din întreaga þarã numai de la acest guvern a avut sprijinul moral ºi material în
activitatea lor. 

Întrunirea a luat sfârºit în liniºte.

Inspectoratul Regiunii de Poliþie
D.G. Bogdan

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.133-134).

[1] Este vorba de guvernul prezidat de Gh.Tãtãrescu.

83
România                                                                  
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 17.674/1935                                                     [Înregistrat la 21 mai 1935]

Domnule Director General,

Avem onoarea a vã raporta cã în ziua de 12 mai 1935 a avut loc în oraºul Si-
biu, în sala restaurantului „Mielul Alb” din str. Faurului, o ºedinþã a Comitetului
Asociaþiunii Romilor din judeþul Sibiu, la care au luat parte preºedinþii organiza-
þiilor comunale ale romilor din judeþul Sibiu, în numãr de circa 70 de persoane.

Adunarea a fost prezidatã de dl. Constantin Braºoveanu, funcþionar la Ad-
ministraþia Financiarã din acel oraº, preºedintele Asociaþiunii Romilor din ju-
deþul Sibiu ºi vicepreºedintele Asociaþiunii Romilor din Ardeal. Din judeþul
Târnava Micã a luat parte la aceastã ºedinþã dl. Andrei Zima, arhitect din Blaj.

La adunare s-a discutat programul dupã care urmeazã sã se organizeze Aso-
ciaþiunile comunale din judeþul Sibiu, precum ºi din alte judeþe.

S-a fixat taxa de înscriere în Asociaþiune la 10 lei ºi cotizaþia lunarã de 5
lei. Totodatã s-a luat hotãrârea de a înfiinþa în oraºul Sibiu un birou de infor-
maþii referitoare la toate chestiunile romilor.

ªedinþa a început la ora 10 ºi a luat sfârºit la orele 15, decurgând în perfec-
tã liniºte ºi ordine.

Alãturat avem onoarea a vã înainta un exemplar din programul care s-a dis-
cutat la ºedinþa susmenþionatã.

Inspector de poliþie ªeful serviciului
[indescifrabil] I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.135)
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Detaºamentul poliþiei Huedin
No. 1044 din 15 mai 1935

Domnule Prefect,

Am onoare a vã raporta cã în conformitate cu dispoziþiunile ordinului
d-voastrã no. 11.113/1934 am împãrþit în unire cu pretura ºi primãria din loca-
litate 36 familii de þigani nomazi care, în cursul anului 1931, s-au stabilit pe
teritoriul rezervã de stat numit „Spinus” ºi care rezervã de stat, în urma dis-
poziþiunilor date de Ministerul Domeniilor în cursul anului 1934, a fost repar-
tizatã drept comunei Huedin, pentru a servi de pãºune comunalã.

Aceste familii de þigani nomazi în cursul anului 1932 au pãrãsit localitatea,
cutreierând þara pânã în vara anului 1934, când organele jandarmeriei, în urma
dispoziþiunilor date de Ministerul de Interne, i-a escortat pe toþi în aceastã lo-
calitate pe bazã cã ºeful poliþiei din anul 1931 le-a eliberat capilor de familie
buletine de înscriere la Biroul Populaþiei.

În toamna anului 1934, bazaþi pe ordinul d-voastre cu no. de mai sus, am
împãrþit familiile de þigani nomazi pe mai multe comune, tocmai aºa cum s-a
procedat în cursul anului 1931, însã primãriile respective, notariatele comune-
lor, unde au fost repartizaþi aceºti þigani, au refuzat primirea lor ºi primãria
oraºului Huedin, vãzând cã þiganii nomazi nu pot fi aºezaþi pe comune pentru
motivul de refuz ºi pentru timpul prea înaintat, dând frigul peste ei, le-a admis
ca pentru iarna anului 1934/35 sã-ºi facã colibe pe terenul propriu fost rezervã
de stat denumitã „Spinus”.

Acum, dupã ce natura permite ca aceºti þigani sã-ºi pãrãseascã colibele,
bazaþi tot pe ordinul d-voastre cu no. de mai sus, în colaborare cu pretura pla-
sei ºi primãria oraºului Huedin, am repartizat din nou familiile de þigani pe
comunele Almaº, Fildu de Sus, Fildu de Jos, Sfãraº, Jebucu, Izvorul Criºului,
Nearºova ºi Poieni, care comune – cu excepþia comunei Poieni[1] – toate au
refuzat primirea acestor familii de þigani pe motiv cã n-au rezerve de stat ºi cã
pretura Huedin, în colaborare cu primãria ºi poliþia, nu pot stabili domiciliul
forþat într-o comunã a unui þigan nomad fãrã a avea consimþãmântul comunei
respective, cu toate cã atât la repartizarea þiganilor din anul 1934, cât ºi repar-
tizarea recentã, þiganilor li s-a dat în mânã de noi o adresã în care ne referim
la ordinul d-voastrã dat în aceastã chestiune.

Pentru a demonstra acest refuz al primãriilor respective, anexãm adresa pri-
mãriei comunei Izvorul Criºului no. 578/1935, a Fildului de Jos no. 1020/1935,
a comunei Sfãraº no. 507/1935, menþiunea primarului comunei Fildu de Sus
fãcutã pe adresa noastrã cãtre acea primãrie ºi menþiunea primarului comunei
Almaº fãcutã tot pe adresa de însoþire a þiganilor datã de noi.

La repartizarea þiganilor nomazi am avut în vedere ca sã fie în cât se poate
clasaþi în comunele locuite în majoritate de minoritari pe de o parte pentru cã
prezenþa acestor þigani în acea comunã prezintã o sarcinã materialã, pe de altã
parte, þiganii aceºtia nomazi fiind de religie ºi sentiment românesc, comunele
acelea vor prezenta un numãr statistic mai mare de element românesc.
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Totodatã, am onoare a vã raporta cã prezenþa vremelnicã a acestor familii
de þigani nomazi în aceastã localitate, pe lângã inconvenientele materiale ra-
portate mai sus, mai prezintã inconvenientul imposibilitãþii de control ºi sta-
bilirea identitãþii din punct de vedere al poliþiei judiciare, pentru care motiv
vã rugãm domnule prefect sã binevoiþi a dispune comunelor Almaº, Fildu de
Sus, Fildu de Jos, Sfãraº, Jebucu, Izvorul Criºului, Nearºova ºi Poieni ca sã pri-
meascã familiile de þigani nomazi repartizaþi de noi cu domiciliul forþat în
comuna respectivã, luându-i în listele membrilor comunali, înscriindu-i ºi la
Biroul Populaþiei.

ªeful Det. Poliþiei
[indescifrabil]

D-sale, Domnului Prefect al judeþului Cluj

[ANEXÃ]

Circumscripþia notarialã Fildu de Jos
Nr. 1020/1935

Cãtre Poliþia Oraºului Huedin

Ca rãspuns la adresa d-voastre nr. 2483/1935, cu referire la plasarea þiga-
nilor nomazi aflãtori în oraºul Huedin la comunele Fildu de Jos ºi Fildu de Sus,
avem onoare a vã comunica cã aceste comune nu recunosc repartizarea aces-
tor þigani spre a se stabili cu domiciliul forþat în aceste comune, cu atât mai
vârtos nici înscrierea lor în listele de membri ai acestor comune, când disp. art.
13 din L.O.A.L.[2] sunt categorice, în sensul cã cetãþeanul care doreºte sã se
stabileascã cu domiciliul într-altã comunã este dator a se adresa la autoritatea
respectivã ºi numai dupã îndeplinirea formalitãþilor ºi condiþiunilor cerute de
suscitatul articol poate deveni membru al acelei comune, comuna putând
chiar ºi refuza acordarea calitãþii de membru în cazurile înºirate la ultimul
aliniat din art.13 al acestei legi, care în cazul din speþã numiþii þigani neavând
nici un mijloc cunoscut de a-ºi câºtiga traiul se poate aplica întocmai.

Chiar dacã aceste comune ar acorda cât de largã indulgenþã pentru sta-
bilirea domiciliului numiþilor þigani, pe lângã toatã bunãvoinþa, dar în lipsã de
pãmânt, neavând unde-i aºeza, nu le putem acorda stabilirea domiciliului în
comunele amintite, pentru care motiv am fost nevoiþi a-i retrimite la urma lor.

Fildu de Jos, la 11 mai 1935                                                                    Notar
[indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 101/1935, f.46, 48)

[1] În ºedinþa extraordinarã a consiliului comunal Poieni, din 26 august 1935, se va refuza
familiilor de þigani stabilirea pe raza acestei localitãþi (cf. Ibidem, f.37).
[2] Legea pentru organizarea administraþiei locale (publicatã în „Monitorul Oficial”, nr.
170 din 3 august 1929).
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85
Poliþia oraºului Caracal
Cãtre Insp. Reg. de Pol. Craiova                                                 [31 mai 1935]
Nr. 8805/1935

RAPORT

Avem onoare a raporta cã în ziua de 30 mai a.c. a avut loc în acest oraº o
adunare a asociaþiei „Barbu Lãutaru”, care s-a þinut în localul d-lui Mihail Fãget.

Adunarea s-a deschis la orele 11, unde a luat cuvântul Tãnãsicã Ionescu Lã-
utar, iniþiatorul acestei asociaþiuni, dând cuvântul lui Nae ªtefãnescu, þambal-
agiu din acest oraº. Acesta explicã adunãrii cã scopul acestei asociaþii este de
a nu se mai concura lãutarii între ei, când se tocmeºte o nuntã, botez sau lo-
godnã, ºi cã toþi lãutarii se vor califica pe categorii, adicã cei care cântã la þarã
sã fie clasa II, iar cei de la oraº sã fie clasificaþi cl. I. Le mai spune cã nici un
lãutar nu se va tocmi la nuntã, botez sau alte cântãri pânã nu va trece prin aso-
ciaþie, iar ei vor fi obligaþi ca din cântãrile ce le vor avea sã depunã la asociaþie
10% din suma ce a tocmit cântarea, ca din suma ce se va strânge sã poatã crea
un fond pentru ajutorare reciprocã, iar în caz de deces sã se ia de la asociaþie
suma de 2000 lei, tot din acel fond sã se dea ajutor pentru caz de boalã sau
dacã nu are cu ce trãi în timpul când nu sunt cântãri angajate.

Tãnãsicã Marinescu mulþumeºte adunãrii ºi îi roagã sã fie cu toþi uniþi pen-
tru aceastã asociaþie. Nae ªtefãnescu le spune cã taxa de înscriere este 20 lei; 10
lei este cartea de membru, care sunt obligaþi sã o poarte la ei în tot momentul,
10 lei pentru statut, iar 15 lei cotizaþia lunarã, care se va plãti în fiecare lunã.

S-a procedat dupã aceea la alegerea comitetului format din urmãtoarele
persoane: preºedinte de vârstã Petricã Rãdulescu; preºedinte activ Tãnãsicã Io-
nescu; secretar Tãnãsicã Marinescu; membrii Sima Dumitru, zis Bãlan, Nae
ªtefãnescu ºi Gh. Gheorghescu.

Adunarea a luat sfârºit la orele 12 în liniºte.

ªeful Poliþiei
Mâþulescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.14)
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România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj                       Cluj, la 24 iunie 1935
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 22.145/1935

Domnule Director General,

Avem onoare a vã raporta cã în parcul „Regina Maria” din Fãgãraº a avut
loc o adunare a societãþii „Înfrãþirea Neorusticã” din Calbor, judeþul Fãgãraº,
înfiinþatã de curând, în ziua de 18 iunie 1935.

Aceastã societate este constituitã din þiganii aflaþi în judeþul Fãgãraº, însã
numai o parte din ei, ºi are ca scop, dupã cum declarã þiganul Naftanailã Lazãr,
originar din comuna Calbor, preºedintele acestei societãþi, lupta pentru reven-
dicãrile þiganilor în vederea unui trai mai bun.

La orele 10 dimineaþa s-au adunat în Piaþa Unirii delegaþi din diferite co-
mune din acel judeþ, de unde au plecat în frunte cu muzica în parcul „Regina
Maria”, unde s-a þinut întrunirea. La acest congres au luat parte 1000 persoane.

Au vorbit: Naftanailã Lazãr, Cincan Ioan, precum ºi sãteanul Ioan Ganea,
care în cuvântãrile lor au cãutat sã încurajeze pe þigani, dându-le speranþã cã
lupta care o duc în prezent va da rezultate pozitive.

Inspector de poliþie                                                               ªeful serviciului
[indescifrabil]                                                                                      I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Dir. Sig. Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.136)

87
Prefectura judeþului Cluj                                                           25 iunie 1935

Domnului Prim-pretor Huedin

În conformitate cu ordinul nostru no. 11.113 din 6.VI.1934 dat primãriei
oraºului Huedin, în înþelegere cu dvs. ºi ºeful detaºamentului poliþiei, s-au re-
partizat familiile de þigani nomazi – escortaþi de jandarmerie încã în anul tre-
cut la Huedin – pe comunele Almaº, Fildu de Sus, Fildu de Jos, Sfãraº, Jebucu,
Izvorul Criºului, Nearºova ºi Poieni, însã aceste comune - dupã cât ne rapor-
teazã ºeful detaºamentului de poliþie – refuzã primirea acestor familii de þigani
ºi nu voiesc a-i înscrie în listele membrilor comunii. 

Având în vedere cã repartizarea fãcutã de dvs. o gãsim justã din toate punc-
tele de vedere, vã invitãm sã luaþi cele mai severe mãsuri ca ordinul nostru dat
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în aceastã cauzã încã în anul trecut ºi hotãrârea dvs. luatã în înþelegere cu
primãria oraºului Huedin, ºeful detaºamentului poliþiei ºi comandantul sec-
torului de jandarmi din acest oraº, sã fie executat în întregime de fiecare
comunã ºi în timpul cel mai scurt, destinându-se locul unde se pot aºeza
familiile repartizate ºi înscriindu-le în lista membrilor comunali.

De executarea întocmai ne veþi raporta în termen de 15 zile.

Prefect Demca

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 101/1935, f.45)

88
Domnule Primar, 

Subsemnaþii locuitori din cartierul „Între Ape” Cluj, cu onoare vã depunem
insistenta noastrã rugãminte sã binevoiþi a dispune evacuarea þiganilor din
strada Barbu Lãutaru, aflãtoare în acest cartier, ºi sã fie stabiliþi în colonia
þiganilor lângã fabrica de cãrãmizi a oraºului.

Din cauza acestor indivizi murdari, viaþa noastrã a devenit mai mult decât
insuportabilã: un infern în care n-avem nici aer curat ºi nici liniºte binefãcã-
toare, care ne-ar prii dupã munca istovitoare pentru câºtigul celor necesare
existenþei.

Sãnãtatea noastrã de asemenea e grav periclitatã ºi mulþi din rândurile
noastre cad rãpuºi de boalele molipsitoare, care îºi gãsesc mediul prielnic în
grãmezile de murdãrii þigãneºti.

Întreaga stradã Barbu Lãutaru, unde sunt înºirate hrubele þigãneºti, are
înfãþiºarea unui imens depozit de gunoaie, de unde se rãspândesc murdãriile
ºi acum, vara, duhoarea infectã care în valuri toxice pluteºte pe tot cuprinsul
cartierului „Între ape”.

Pe de altã parte, suntem în mare majoritate muncitori trudiþi, care la reîn-
toarcere acasã de la lucru avem absolutã lipsã de liniºte. ªi tocmai liniºtea ne
lipseºte. Cã haimanalele trândave ºi guralive se ceartã ºi se încaierã ziua ºi
noaptea, dezlãnþuind pe strãzi cele mai sãlbatice scandaluri. Ba de multe ori
dorm toatã ziulica, iar noaptea þipã, urlã ºi bat tobe sau zbiarã alergând în
galop de-a lungul strãzilor, dupã modelul celor mai primitive obiceiuri de trib.
La care se mai adaugã cã suntem insultaþi cu înjurãturi ºi scuipaþi în modul cel
mai neruºinos. Astfel cã ne este cu neputinþã sã ne gãsim cea mai micã como-
ditate cuvenitã în modestele noastre cãsuþe. 

Dacã pânã în prezent n-am fãcut nici un demers, e numai pentru cã ne cre-
dem înþeleºi de principalii noºtri conducãtori ºi ne aºteptãm dintr-o zi într-alta
sã aparã intervenþia care sã ne scape de aceste fiinþe trândave ºi murdare. Dar
pânã în prezent nici o miºcare. Acum suntem deciºi: ori sã scãpãm de ei, ori
sã ne pãrãsim casele noastre, altfel nu se poate continua[1].
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Primiþi vã rugãm, domnule primar, asigurarea sincerei noastre recunoºtinþe.

Cu deosebitã stimã,                                                     Cluj, la 26 iunie 1935
Locuitorii cartierului „Între ape”
[semneazã 52 persoane]

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 20187/1935, f.1-2)

[1] Pentru soluþionarea problemei, la 12 iulie 1935 s-a instituit o comisie în frunte cu
viceprimarul care sã cerceteze situaþia ºi sã facã propuneri.

89
România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj                        Cluj, la 28 iunie 1935
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 22.615/1935

Domnule Director General,

Avem onoare a vã raporta cã în ziua de 23 iunie a.c. a avut loc în oraºul
Fãgãraº congresul romilor din acel oraº, la care au luat parte pe lângã romii din
oraºul ºi judeþul Fãgãraº, în numãr de aproximativ 800, ºi delegaþii din alte
judeþe ca: Ilfov, Târnava Micã, Sibiu ºi Târnava Mare.

Acest congres s-a desfãºurat dupã urmãtorul program:
Începând de dimineaþa ºi pânã la orele 11.1/2 toþi romii s-au adunat pe un

loc viran din str. Hurezului, ce se aflã la marginea oraºului. De aici au plecat
în ordine în piaþa Unirii, unde la orele 12 s-a oficiat un serviciu religios pen-
tru sfinþirea drapelului romilor din judeþul Fãgãraº. 

Dupã serviciul religios, care a fost oficiat de canonicul Roºianu din Blaj,
împreunã cu preoþii gr. cat. din Fãgãraº, s-a procedat la baterea þintelor pe dra-
pel de cãtre acei ce au avut plãcerea sã contribuie cu ceva la acoperirea cheltu-
ielilor necesare confecþionãrii acestui drapel.

La orele 13.1/2, luând sfârºit aceastã solemnitate, romii au plecat în Parcul
Regina Maria, unde a avut loc congresul propriu-zis, în loc închis, adicã în sala
restaurantului din parc. Aici au vorbit urmãtoarele persoane:

1. Gogu Niculescu, preºedintele asociaþiei Uniunii Generale a Romilor din
România (venit de la Bucureºti).

2. Zimann [Zima] Anton, preºedintele org. romilor din Blaj.
3. [A.] Zorilã, preºedintele org. romilor din Sibiu.
4. C. Braºoveanu, vicepreºedintele org. romilor din Sibiu.
5. O. Motea [Costrea Motti], preºedintele org. romilor din Mediaº.
6. [V.] Lascu, secretarul org. romilor din Sibiu.
7. Grigore Niculescu, secretar al asociaþiei Uniunii Gen. a Romilor din

România (venit  de la Bucureºti)[1].
8. Precum ºi câþiva romi din diferite comune.
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Toþi aceºtia, în vorbirea lor, au cãutat sã scoatã în evidenþã ce însemnãtate
are acest congres, spunând cã organizaþia romilor din România nu are alt scop
decât lupta în vederea unui trai mai bun ºi descãtuºarea romilor de sub dis-
preþul oamenilor. Au evidenþiat cã nu urmãresc nici un scop politic. Toþi ºi-au
terminat vorbirea cu cuvinte de mulþumire pentru autoritãþile care au înþeles
sã dea voie romilor sã se organizeze, strigând în ovaþii generale sã trãiascã M.S.
Regele Carol al II-lea ºi Marele Voievod Mihai de Alba Iulia.

Congresul a luat sfârºit la orele 17 în perfectã liniºte. La orele 8 seara a avut
loc în aceeaºi salã un bal, care s-a terminat în dimineaþa zilei de 24 la orele
4.1/2[2].

Inspector de Poliþie ªeful serviciului
[indescifrabil] I. Stãnilã

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.137)

[1] Ca ºi în cazul numelor de mai sus, îndreptate de noi între croºete, inspectorul de poliþie
confundã pe fraþii Niculescu, Gheorghe fiind preºedinte, iar Nicolae secretar al Uniunii.
Mai exista un Gligore (Grigore) Niculescu, preºedinte organizator al Sectorului IV Verde
Bucureºti, ºi un altul, Ionicã Niculescu, preºedinte al Sectorului I Galben Bucureºti.
[2] O descriere a acestui congres în „Glasul romilor”, II, 1935, nr. 1 (august), p.2.

90
Poliþia Oraºului T.-Severin
Nr. 1000/1935

Cãtre Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova

Raport

Avem onoare a raporta cã în ziua de 11 august a.c., orele 15 p.m., a avut loc
pe plaja „Lido” din insula ªimian o serbare datã de „Uniunea Romilor din Ro-
mânia”, filiala Mehedinþi, unde au luat parte circa 150 persoane, printre care
30-35 romi.

La aceastã serbare a luat parte ºi d-l Simon Marin, preºedintele romilor din
Oltenia, care a strâns romii într-o parte a insulei ºi a început sã le vorbeascã
urmãtoarele: 

„Cu regret constat cã romii de la Mehedinþi nu sunt încã organizaþi; am sã
vin peste câteva zile sã organizez fiecare sat. Noi, romii, avem o lege dupã care
ne conducem; cel care nu respectã legea, nu are nici drepturi. Am vrut ca sã vã
þin o conferinþã referitoare la dreptul ºi rostul romilor în asociaþie”, dar fiind nu-
mãrul prea mic de romi nu poate sã o þinã; „însã sã-l ascultaþi pe preºedintele
vostru d-l Paraschiv, care luptã în continuu pentru câºtigarea drepturilor voas-
tre. Suntem organizaþi ca ºi C.F.R-iºtii, preoþii, învãþãtorii etc, de 700 ani trãim
în România ºi am colaborat cu românii în toate împrejurãrile, cum a fost în
rãzboi, ºi nu s-a gãsit nici un rom care sã trãdeze þara. Asociaþia luptã din punct
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de vedere cultural, economic ºi mai lucreazã ca toþi romii sã capete dreptul la
împroprietãrire ºi de aceea se cere unirea, cã numai atunci, când s-ar uni cei
1.250.000 romi, câþi sunt în România, putem sã ne reclamãm dreptul la viaþã.

Avem o domniþã a romilor, Eleonora Belcineanu-Craiova, care este bogatã
ºi ajutã foarte mult asociaþia ºi care actualmente se aflã în T.-Severin ºi a venit
expre pentru serbare ºi aceasta numai pentru cã þine mult la romi.

Asociaþia romilor este una din asociaþiile care echivaleazã cu toate asoci-
aþiile. Am cheltuit o jumãtate milion pânã am obþinut persoanã juridicã, din
cauzã cã romii aveau numai caziere de furturi, crime; astãzi nu mai merge, tre-
buie sã ne facem oameni de treabã.

Ca încheiere vã rog sã duceþi vestea ºi sã faceþi propagandã cã romii astãzi sunt
egali în drepturi cu orice popor de pe pãmânt. O sã facem un congres general pen-
tru a ne cere dreptul la împroprietãrire ºi totodatã trebuie organizaþi ºi cãldãrarii”.

Serbarea a luat sfârºit la ora 20, în liniºte.

ªeful Poliþiei
Mãltãneanu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.139)

91
România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Ploieºti
No. 21.130/1935 august 18

Domnule Director General,

Avem onoare a raporta cã în ziua de 17 august a.c., în Buzãu, a avut loc
adunarea Asociaþiei Uniunei Generale a Romilor din România, filiala Buzãu.

La aceastã adunare au luat parte circa 250 persoane, cum ºi d-l preºedinte
Gh. Niculescu de la centru, care a fost întâmpinat în gara Buzãu de un grup
de 30 romi.

Au vorbit d-nii:
D-l Matei Postelnicu, proprietar, averescan, din Buzãu, preºedinte de onoa-

re al asociaþiei din oraº ºi judeþ, cerând tuturor romilor sã se uneascã, cãci nu-
mai aºa vor putea sã-ºi ajungã scopul dorit ºi sã aibã aceleaºi drepturi ca ºi
fraþii lor români, cu care au luptat  pentru întregirea neamului, sã aibã dreptul
a da copiii lor la ºcoli normale, ca pentru mai târziu sã-ºi poatã câºtiga pres-
tigiul meritat prin muncã.

D-l preºedinte central al romilor, Gh. Niculescu, din Bucureºti, cere celor
prezenþi sã-l urmeze ºi sã se uneascã unul cu altul, cãci numai aºa vor putea
duce lupta ºi a-ºi câºtiga drepturile.

D-l Dumitru Crãciunescu, preºedintele romilor din judeþul ºi oraºul Buzãu,
mulþumeºte preºedintelui central ºi cere ca toþi sã se uneascã pentru a putea
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progresa întreg neamul romilor. D-l Stroe Tudor cere concursul fraþilor romi în
opera ce-au început.

D-l preºedinte central Gh. Niculescu încheie ºi mulþumeºte fraþilor romi
care au luat parte la aceastã adunare, asigurându-i cã va munci pentru a putea
câºtiga drepturile lor.

Adunarea a luat sfârºit la orele 12.

Inspectorul Regiunii de Poliþie 
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.140,142)

92
Asociaþia Uniunii Generale a Romilor din România
Persoanã Juridicã
Sediul Central:
Bucureºti, Piaþa Sf. Anton 10
Nr. 1267/28 august 1935

Domnule Prefect,

Contrar ordinului Onor. Ministrului de Interne, care interzice þinerea de
adunãri de orice naturã ar fi, pânã ce gruparea nu face dovadã cã este consti-
tuitã în asociaþie ºi recunoscutã „Persoanã juridicã”, totuºi în diverse locuri de
la periferie aceste adunãri se þin.

Un caz vi-l aducem noi la cunoºtinþã. Un grup de indivizi romi, sub con-
ducerea d-lor Nicolae G. Lache ºi Apostol Matei, þin aproape regulat întâlniri
în fiecare duminicã în cartierul Tei, la domiciliul d-lui Nicolae G. Lache din
strada Braºoveni-Tei nr. 11 loco.

Oricum aceºti 2 indivizi au fost excluºi din asociaþia noastrã, fãcându-se
palpabili de lucruri care nu se cadrau cu statutul asociaþiei noastre ºi care nu
cautã decât a învrãjbi pe romii din Capitalã prin manopere incorecte[1].

Pe aceste considerente, vã rugãm Domnule Prefect sã binevoiþi a ordona cir-
cumscripþiei respective oprirea acestei ºi acestor adunãri ilegale.

Cu deosebit respect, 

Secretar general, 
N. Niculescu

D-sale, D-lui Prefect al Poliþiei Capitalei. Loco

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.147)

[1] N.G. Lache ºi Apostol Matei au fost excluºi în ºedinþa din 10 august 1935, prezidatã de
G. Niculescu, ca „fiind elemente de dezordine”, ce au adus „injurii grave” la adresa lideri-
lor (cf. „Glasul romilor”, II, 1935, nr. 1, p.2).
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93
Asoc. Uniunii Generale a Romilor din România
Persoanã Juridicã
Sediul Central:
Bucureºti, Piaþa Sf. Anton no. 10
No. 1323/2 octombrie 1935

Domnule Prefect,

Asoc. Uniunea Gen[eralã] a Romilor din România, persoanã juridicã, de sub
conducerea d-lui G. Niculescu, preºedinte central activ, cu deosebitã onoare vã
comunicã prin prezenta înfiinþarea în oraºul Cluj a unei filiale a asoc. noastre
pentru jud. Cluj, sub conducerea d-lui Nucu Gligore, în calitate de preºedinte.

Cum aceastã filialã a noastrã are nevoie de un protectorat ºi de un ajutor pe
tãrâmul social, cultural ºi moral, cu respect vã rugãm domnule prefect sã bine-
voiþi a accepta calitatea de membru de onoare al filialei asoc. noastre din Cluj.

În consideraþie cã veþi binevoi a accepta aceastã calitate onorificã, respec-
tuos vã rugãm domnule prefect ca în limitele posibilitãþilor sã binevoiþi a spri-
jini prin concursul dv. filiala noastrã, pentru care vã mulþumim anticipat, asi-
gurându-vã de tot devotamentul nostru.

Cu deosebitã stimã.

Preºedinte central                                                                  Secretar general
G. Niculescu                                                                              N. Niculescu

D-sale, d-lui prefect al jud. Cluj, dr. Demca. Cluj

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 101/1935, f.60)

94
România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Timiºoara
No. 18.067/1935 nov. 9

Domnului Director General al Poliþiei,
Dir. Pol. de Sig. Bucureºti

Avem onoare a raporta cã în ziua de 3 noiembrie a.c. a avut loc în sala
restaurantului „Bojin” din Caransebeº o adunare pentru constituirea unei fili-
ale a romilor din judeþul Severin, pendinte de Uniunea Generalã a Romilor din
Bucureºti.
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Au luat parte circa 80 de þigani din Caransebeº ºi comunele din jud., adu-
narea fiind prezidatã de numitul Cãldãraº Cristea, care le-a explicat însemnã-
tatea acestei adunãri, îndemnându-i de a porni la luptã ca ºi celelalte naþiuni
pentru apãrarea drepturilor lor cetãþeneºti.

Dupã aceasta s-a procedat la alegerea comitetului compus din urmãtorii: 
1. Cãldãraº Cristea, preºedintele filialei Severin; 2. Cãldãraº Ioan, vicepre-

ºedinte; 3. Radoº Vasile, secretar general; 4. Sain Nicolae, casier, 15 membri în
comitet ºi 5 supleanþi.

Adunarea a luat sfârºit la orele 13, în perfectã ordine ºi liniºte.

Inspector general ªeful serv. Sig.
[Indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.141)

95
Chestura Poliþiei Mun. Lugoj
No. 9488/21 nov. 1935

Domnule Inspector Regional,

Avem onoare a raporta cã în ziua de 17 noiembrie a.c., orele 16, în sala
restaurantului „Steaua de Aur” din Orºova a avut loc o ºedinþã restrânsã numai
cu membrii Comitetului executiv, în numãr de 12 persoane, cu care ocazie s-a
citit membrilor cuprinsul unei circulãri trimisã de Comitetul Central din Bucu-
reºti, în care se arãta modul de organizare al filialelor, precum ºi taxele ce ur-
meazã a le plãti fiecare membru al Uniunii Generale a Romilor, anunþându-se
cã va sosi de la Bucureºti un delegat al centralei, care va arãta tuturor membri-
lor avantajele ce le prezintã aceastã Uniune, precum ºi scopul ce urmãreºte,
adicã de a uni pe toþi romii ºi a le acorda ajutoare în cazuri de nevoie. A mai
fixat apoi o nouã adunare pentru ziua de duminicã 24 nov. a.c., când se va face
alegerea unui nou comitet.

ªedinþa a decurs în perfectã ordine, fãrã a se discuta ceva contra siguranþei
statului.

Chestor Secretar
[indescifrabil] [indescifrabil] 

D-sale D-lui Inspector Regional de Poliþie Timiºoara 

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.144)
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Chestura Poliþiei Mun. Lugoj
Nr. 10.047/11 dec. 1935

Domnule Inspector Regional,

Avem onoare a raporta cã în ziua de 8 dec. a.c., în sala restaurantului „Deac”
din Orºova, a avut loc adunarea filialei romilor din localitate, la care a luat parte
un numãr de 30 persoane. ªedinþa a fost deschisã de cãtre preºedintele filialei
Ioan Stan, care a arãtat însemnãtatea ºi scopul organizaþiei, arãtând cã filiala
Orºova este pe cale de a se desfiinþa din lipsã de fonduri, nefiind sprijinitã, de-
oarece nu are membri, pentru care face apel la cei prezenþi de a da sprijinul lor
spre a putea progresa filiala. Nefiind numãrul necesar de membri, s-a decis a se
þine o nouã adunare, când se va alege un nou comitet de conducere.

Adunarea a luat sfârºit la orele 1 în perfectã liniºte ºi ordine.

Chestor Secretar
[indescifrabil] [indescifrabil] 

D-sale D-lui Inspector Regional de Poliþie Timiºoara

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.147)

97
Prefectura Poliþiei Municipiului Bucureºti
Chestura II Negru
Nr. 14/16 ianuarie 1936

Domnule Prefect, 

Ca urmare a ordinului Ministrului de Interne nr. 12.365 din 8 octombrie
1935, urmat de ordinul d-voastrã rezolutiv, am onoarea a vã înainta alãturatul
ordin, binevoind a cunoaºte cã din informaþiile fãcute am stabillit:

„Asociaþia Generalã a Þiganilor din România”, cu sediul în strada Vulturi nr.
137, este inexistentã. Pe vremuri, a avut sediul în strada Vulturi nr. 147 la un oa-
recare Constantin Urziceanu, care a avut rolul de secretar al acestei Asociaþii.

Existã în prezent „Asociaþia Generalã a Romilor din România”, actualmente
sediul ºi-l are pe strada ªerban Vodã 79, de la 23 aprilie 1935. Mai înainte de
aceastã datã a avut sediul în Piaþa de Flori Sf. Anton nr. 10. Alãtur ºi statutul
Asociaþiei[1].

În ºoseaua Iancului nr. 35 se aflã sediul circ. I Politicã Sect. II Negru a
„Uniunii Generale a Romilor din România”. Preºedintele acestei circ. este Va -
sile Bulgarul, comerciant. Aici însã nu se fac decât înscrieri de membri.
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