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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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Din informaþiile luate ºi din controlul fãcut în timp am stabilit cã aceastã
Asociaþie nu depãºeºte prin activitatea ei statutele ºi regulamentul, iar acþiunea
ei nu este împotriva bunelor moravuri ºi nici nu pericliteazã ordinea în  stat. 

Chestor, 
[indescifrabil]

D-sale, Domnului Prefect al Poliþiei Municipiului Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.106)

[1] Vezi în acest volum documentul nr. 52.
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Regatul României
Ministerul de Interne. Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Timiºoara
Poliþia Oraºului de Reºedinþã Oraviþa. Comisariatul de Poliþie Reºiþa
No. 639/20 ianuarie 1936

Cãtre Inspectoratul Regional de Poliþie Timiºoara

Avem onoare a raporta cã ieri, 19 ianuarie 1936, în localul restaurantului
„Dobra Iuliana” din acest oraº, strada Horia nr. 20, a avut loc o adunare, cu care
ocazie s-au pus bazele înfiinþãrii organizaþiei romilor din localitate ºi din jur ºi
unde au participat un numãr de circa 200 de þigani.

Întrunirea a fost deschisã de cãtre dl. Trãilã Peia, cãpitan de rezervã, care
a adus la cunoºtinþa adunãrii însemnãtatea înfiinþãrii acestei organizaþii pentru
romi, ºi dupã care a predat cuvântul domnului avocat Ioan Peia. Acesta, suindu-
se la tribunã, a citit statutele ºi procesul-verbal de constituire a acestei organizaþii.

Adunarea a aprobat legalizarea statutelor ºi plãtirea cotizaþiei de 15 lei lu-
nar, plus 20 lei taxa de înscriere.

S-a mai adus la cunoºtinþa adunãrii cã pentru viitor avocatul asociaþiei va fi
dl. avocat Peia Ioan, medic dl. dr. Dubovan Moise ºi secretar cãpitan de rezervã
Peia Trãilã.

Trecându-se la alegerea comitetului, au fost aleºi urmãtorii: Anton Cârpaci,
zis Toni, preºedinte, ªtefan Cârpaci ºi Ciurariu Ioan, zis Luca, vicepreºedinþi, iar
membrii din comitet au fost aleºi: Vasile Cãldãraºi, ªtefan Cârpaci, zis Ciorca, Iu-
þã Pavel, zis Turcu, Petru Cârpaci, Cârpaci Vasile, Ioan Cãldãraºi ºi Iosif Ciurariu .

Adunarea, care a început la orele 11 a.m., a luat sfârºit la orele 13.30 în per-
fectã liniºte, fãrã a se înregistra evenimente de natu rã a interesa ordinea publicã
sau siguranþa statului.

ªeful Comisariatului de Poliþie Reºiþa,
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.148)
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99
Domnule Ministru[1],

„Societatea Lãutarilor din România”[2] are onoare a supune binevoitoarei
dvs. atenþii urmãtoarea cerere:

Proprietarii de restaurante ºi cluburi din Cluj angajeazã de un timp încoace
numai „orchestre de jazz” aduse în Cluj din alte pãrþi.

Acest fapt atrage dupã sine douã mari neajunsuri.
1. Au rãmas pe drumuri peste 100 de familii de lãutari, care din tatã în fiu
s-au ocupat ºi întreþinut numai cu aceastã meserie. Aceste familii sunt
bãºtinaºe din oraºul Cluj, plãtitoare de impozite ºi în cea mai mare parte
proprietare de case în Cluj. Deoarece aceºti lãutari s-au nãscut, aºa-zicând,
cu vioara în mânã, nemaiputând învãþa la o vârstã înaintatã o altã meserie,
ei ºi familiile lor sunt expuºi celei mai negre mizerii.
2. Încetul cu încetul dispare muzica naþionalã ºi cântãrile populare româ-
neºti, cãci cu saxofon ºi cu tobã nu se poate face muzicã naþionalã. Or, prin
orchestrele de jazz, muzica popularã este înlocuitã cu muzica modernã, în
cele mai multe cazuri de o calitate inferioarã ºi fãrã nici o valoare muzicalã.
Din motivele de mai sus, respectuos vã rugãm Domnule Ministru de a dis-

pune ca pe viitor proprietarii de restaurante ºi cluburi din Cluj care þin orches-
tre sã fie obligaþi de a angaja orchestre mixte, adicã lângã fiecare orchestrã de
jazz sã se angajeze ºi câte 3-4 lãutari-þigani, aºa cum e obiceiul ºi în alte þãri,
ca astfel muzica naþionalã sã rãsune ºi mai departe în localurile publice.

Primiþi vã rog, Domnule Ministru, asigurarea profundului nostru respect.

Repr[ezentantul] Soc. Lãutarilor din România
Adalbert Puºcariu                                                    

Cluj, la 13 martie 1936

[Documentul poartã urmãtoarea rezoluþie: „17.III.1936. Se va trimite d-lui inspector
Costescu, Cluj, care va rezolva pe bieþii þigani. Ion Inculeþ”]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.21; o copie la Arh.St.
Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 9536/1937, f.2)

[1] Cererea este adresatã lui Ion Inculeþ, ministru de interne în guvernul prezidat de
Gheorghe Tãtãrescu.
[2] Înregistratã ca persoanã juridicã în 1932, la Cluj (dosarul se aflã la Arh.St.Cluj, Tribu-
nalul Cluj, secþia I, dos. 93/1932, 26 f.)
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Secþia I                                                                               1936 martie 27

REFERAT

Asociaþia Generalã a Romilor din România a luat fiinþã în urmãtoarele
împrejurãri:

În aprilie 1933, din iniþiativa arhimandritului Calinic I. Popp ªerboianu, s-a
constituit Asociaþia Generalã a Þiganilor din România, cu sediul provizoriu în
Bucureºti, str. Vulturului 147. Arhimandritul Calinic ªerboianu publicase în
1929 la Paris, în editura Payot, o lucrare a sa, intitulatã Les Tsiganes , cu subtit-
lul „Histoire, ethnographie linguistique, grammaire, dictionnaire”, în urma
cãreia a fost ales membru corespondent la „The Gypsy Lore Society” (Societa-
tea londonezã pentru studiul vieþii ºi istoriei þiganilor).

În primãvara anului 1933, arhimandritul a luat contact cu membrii comite-
tului Societãþii lãutarilor „Junimea Muzicalã”, reuºind sã formeze un comitet
provizoriu, care sã încaseze taxele membrilor Asociaþiei Generale a Þiganilor
din România ºi sã redacteze statutele acestei Asociaþii. La 27 august 1933 soci-
etatea a lansat un apel cãtre toþi þiganii din România, prin care îi cheamã cãtre
o nouã viaþã, expunând programul Asociaþiei, care tinde spre organizarea
þiganilor ºi ridicarea nivelului lor cultural, moral ºi social.

În urma acestui apel s-au înscris în Asociaþie circa 400 þigani, majoritatea
din Bucureºti ºi împrejurimi. Propaganda pentru captarea cât mai multor
membri în Asociaþie era grea, datoritã faptului cã þiganii stabili sunt sãraci, iar
nomazii nu se împãcau cu ideea de asociaþie, din cauza nestabilitãþii lor.

În luna septembrie 1933, paralel cu Asociaþia Generalã a Þiganilor din
România, ia fiinþã o altã organizaþie þigãneascã, intitulatã: „Uniunea Generalã
a Romilor din România”, din iniþiativa lui Gheorghe A. Lãzureanu-Lãzuricã,
þigan de origine, absolvent al ºcolii superioare de comerþ, colaborator la „Ade-
vãrul literar” ºi „Universul”. Acþiunea lui Lãzureanu, care pânã aici lucrase de
acord cu arhimandritul Calinic ªerboianu, se datoreazã faptului cã începuse
sã-l suspecteze pe arhimandrit, bãnuindu-l cã ar intenþiona sã converteascã pe
þigani la biserica unitã.

Scopul Uniunii Generale a Romilor este tot ridicarea nivelului cultural,
moral ºi social al þiganilor, precum ºi acela de a opri imigrãrile muzicanþilor ºi
meºteºugarilor strãini, în dauna þiganilor români. În propaganda sa, Lãzuricã
are sprijinul ziarului „Universul”, precum ºi al patriarhiei, deoarece arhiman-
dritul Calinic ªerboianu nu mai fãcea parte din clerul ortodox.

Între Asociaþia generalã a þiganilor ºi aceea a romilor, sau mai precis între
arhimandritul ªerboianu ºi Gh. Lãzureanu, începe lupta de supremaþie.

La 8 octombrie 1933, în sala „Ileana”, a avut loc primul congres general al
romilor, prezidat de Lãzuricã, la care au participat circa 200 þigani. S-a ales un
comitet de conducere sub preºedinþia activã a lui Gh. Lãzureanu-Lãzuricã,
preºedinte onorific fiind proclamat muzicantul Grigoraº Dinicu. De asemenea,
au fost aleºi o serie de membrii onorifici, dintre conaþionalii români, printre
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care: scriitorul Adrian Maniu; M. Sevastos, directorul „Adevãrului literar”;
Corneliu Zelea Codreanu, Mihail Tican ºi ªt. Brãiloiu, subdirector la
„Universul”.

În cursul anului 1934 s-au þinut o serie de întruniri ale romilor în diverse
oraºe ale þãrii.

În urma acþiunii lui Lãzuricã, „Asociaþia Generalã a Þiganilor”, de sub con-
ducerea arhimandritului ªerboianu, dispare, cedând definitiv locul Asociaþiei
Generale a Romilor.

În toamna lui 1934, Lãzuricã Lãzureanu este debarcat de la conducerea
Asociaþiei Generale a Romilor de cãtre Gh. Niculescu, comerciant, consilier la
Ministerul Muncii ºi Sfatul Negustoresc, care se alege voievod ºi preºedinte
general al romilor din România.

La 14 octombrie 1934, în cadrul unei adunãri a romilor la Ploieºti, se face
botezul a 100 de þigani nomazi. La solemnitate a asistat ºi I.P.S.S. Patriarhul Mi-
ron Cristea.

În 1935 apare ziarul „Glasul Romilor”, organ al Asociaþiei Uniunii Generale
a Romilor din România, cu sediul în Piaþa Sf. Anton nr. 10[1]. Uniunea este per-
soanã juridicã. Comitetul de conducere este format astfel: preºedinte Gh.
Niculescu, comerciant, domiciliat în Cal. ªerban Vodã 79; prim-vicepreºedinte
Niculae Niculescu; vicepreºedinte Nicolae ªt. Ionescu; membrii Duþan Vasile,
Ion Dumitrescu, Radu Neacºu, Stan Ionescu, Radu G. Radu, Ioan Constanti-
nescu, Ioan Stãnescu, Ioan G. Constantinescu, Ioan Albescu ºi Gheorghe Udrea.

Vã rog sã binevoiþi a dispune.

Comisar
Cernãian

[Însemnare marginalã: „Copie la Cotroceni, cu restituirea anexei”].

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.151-154)

[1] În realitate, „Glasul romilor” a apãrut în noiembrie 1934, având ca director fondator pe
Gh. Niculescu, ca administrator general pe N. Niculescu, redactor fiind N. Lenghescu. A
fost conceput sã aparã sãptãmânal, primul numãr acoperind intervalul 1-15 noiembrie. La
12 noiembrie 1934, Biroul Presei informa Ministerul de Interne despre aceastã apariþie,
concluzionând: „Scris într-un limbaj moderat, nu conþine nici un articol ce ar putea intere-
sa în mod special” (Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei,dos. 34/1922-1938, f.102).
Ziarul a fost editat pânã în 1940, cu mari intermitenþe (doar 14 numere). Un alt organ pro-
priu de expresie, însã cu o existenþã efemerã, a apãrut la Craiova în numai douã numere,
„O Róm”  (sept.-oct.1934), care a patronat ºi o colecþie de carte, Biblioteca „O Róm”, în cad-
rul cãreia, în 1934, au apãrut douã lucrãri de folclor þigãnesc întocmite de C.ª. Nicolãescu-
Plopºor: Cântece þigãneºti ºi Poveºti þigãneºti, ambele bilingve (þigãneºte ºi româneºte),
culese de la ursarii din Gubaucea (jud. Dolj). Tot ca organ de presã trebuie amintit ºi ziarul
„Timpul”, apãrut la Craiova între 1933-1938, sub conducerea lui Aurel Manolescu-Dolj.
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101
România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional I Ploieºti
No. 10.339/1936 martie 28

Domnule Director General,

Avem onoare a raporta cã în ziua de 24 martie a.c., la orele 18, s-a þinut în
casele d-lui Gh. Triþã, muzicant din oraºul Panciu, o întrunire a romilor din acel
oraº ºi din comunele vecine, la care au luat parte 20 romi.

Întrunirea a fost convocatã de d-l Sava Vrãbiuþã, rom pensionar, preºedin-
tele Asociaþiei Romilor din oraºul Adjud, care a cerut celor prezenþi sã se afili-
eze Asociaþiei Generale a Romilor din România, cu sediul în Bucureºti, Piaþa
Sf. Anton nr. 10, care este recunoscutã persoanã moralã ºi juridicã prin sentinþa
nr. 117 din 30 noiembrie 1934 a Tribunalului Ilfov, secþia I c.c.

Cu ocazia întrunirii s-a dresat un proces-verbal de afiliere la Asociaþia Ge-
neralã a Romilor din România a cãrui copie o anexãm.

Inspectorul Regiunii I de Poliþie, 
[indescifrabil] 

Domnului Director General al Poliþiei. Direcþia Siguranþei Bucureºti

[ANEXÃ]

Proces-verbal

Astãzi, 24 martie 1936. Noi, romii din oraºul Panciu, judeþul Putna, con-
statãm cum cã întrunindu-ne astãzi 24 martie 1936 în oraºul Panciu, judeþul
Putna, la locuinþa domnului Gheorghe Gh. Triþã.

Constatãm prin procesul-verbal cã ne-am constituit ºi ne afiliem onor
Uniunii Generale a Romilor din România sub conducerea domnului Gh. Nicu-
lescu, preºedintele general activ, cu sediul control Bucureºti, Piaþa Sft. Anton
nr. 10. Prin procesul verbal cã ne-am constituit în baza Asociaþiei Romilor din
România judeþul Putna, oraºul Panciu. Constatându-ne cã recunoaºtem pe dom-
nul Constantin Cataramã ca preºedintele organizaþiei a filialei romilor oraºului
Panciu, judeþul Putna, recunoaºtem ºi pe domnul Sava Vrãbiuþã, preºedintele
Filialei Adjud, ca iniþiator al Filialei romilor din oraºul Panciu, judeþul Putna,
vicepreºedinte domnul Constantin Creþul, secretar ºi casier domnul Baliu Baca-
lu, controlor domnul Jan Tinþoroi, cenzor domnul Gheorghe Triþã.

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în trei exemplare.
Preºedintele filialei: (ss) Const. Cataramã, Panciu; vicepreºedinte: (ss) Const.

Creþul, Panciu; secretar ºi casier: (ss) Baliu Bacalu, Panciu; controlor: (ss) Jan
Tinþoroi, Panciu; cenzor: (ss) Triþã Gheorghe, Panciu; consilier: (ss) Gheorghe
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Dinga, Panciu; membrii în consiliu: (ss) Petricã Cataramã, Panciu; (ss) Gegea
Dumitru, Neicu; (ss) Ion Toboºaru, Neicu; (ss) Const. Cãldãraru, Crucea de Jos.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.155-156)

102
România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional I Ploieºti
Nr. 11.848/1936 aprilie 7

Domnule Director General,

Avem onoare a raporta cã în ziua de 5 aprilie a.c. a avut loc în localul d-lui
Florea P.  Ionescu, din cartierul Mimiu, Ploieºti, adunarea romilor, la care au luat
parte circa 150 romi. ªedinþa s-a deschis la orele 18.30, sub preºedinþia d-lui
Stelian Barbu, preºedintele asociaþiei romilor din Ploieºti, care a dat cuvântul
d-lui Tudor Rãdulescu, secretarul asociaþiei, care spune cã romii din cartierul
Mimiu au fost chemaþi la aceastã adunare  pentru a li se arãta cã deºi sunt romi,
totuºi sunt cetãþeni români, au fost la rãzboi ºi se bucurã de toate drepturile ro-
mânilor. În toatã þara sunt 1.800.000 romi, care respectã Tronul, Þara ºi Biserica.
Îndeamnã a se rãspunde la toate chemãrile asociaþiei, dând ascultare preºe-
dintelui Stelian Barbu ºi sã nu mai stea nepãsãtori, ca moºii ºi strãmoºii lor.

D-l Ghiþã Romcescu spune cã sã se lase romii de beþie, cãci le cauzeazã
mult rãu atât lor, cât ºi familiilor lor. Îndeamnã sã dea ascultare preºedintelui
Stelian Barbu, care a stãruit la autoritãþi de a dat autorizaþie romilor pentru
comerþul ambulant, cerând sã se înscrie cu toþii în asociaþie, asigurându-i pe
acei care nu au buletin de populaþie ºi cãrþi de alegãtori [cã] li se vor procura
de la autoritãþile în drept, prin iniþiativa preºedintelui.

D-l preºedinte Stelian Barbu spune cã a luptat ºi alergat mult pentru intere-
sele romilor din Ploieºti, scoþându-le autorizaþii pentru ambulanþi, ajutând pe
cei sãraci ºi cã de sãrbãtori se va duce la Primãrie, unde va cere ºi sperã cã se
va acorda ajutor celor sãraci, bãtrâni ºi copii. În continuare spune cã li se vor
da cãrþi de alegãtori, însã sã ºtie cã întrucât au avut mult bine din partea guver-
nanþilor de azi, la alegerile de la 29 aprilie sã-l voteze pe d-l primar Predescu,
care le va face multe îmbunãtãþiri.

Romii au rãspuns cã vor da ascultare preºedintelui, dupã care apoi s-au în-
scris într-un registru toþi cei de faþã, pentru buletine de populaþie ºi cãrþi de
alegãtori, urmând a se face intervenþii pentru a li se elibera.

Adunarea a luat sfârºit la orele 20 în liniºte.

Inspectoratul regiunii I de poliþie,
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.157)

209



103
Bucureºti, 8 aprilie 1936

Domnule Ministru[1], 

Societatea Lãutarilor din Cluj, în ziua de 12 martie 1936, a înaintat o cerere
cãtre dvs., care cerere a sosit în Cluj cu ordinea dvs. la dl. Inspector de Sigu-
ranþã, cererea noastrã a fost cu nr. 1957[2]. Dl. Inspector de Siguranþã a dat ce-
rerea noastrã la dl. Prefect  de Poliþie, iar dl. Prefect de Poliþie a dat ordin sã se
prezinte toþi ºefii, conducãtorii lãutarilor.

Prezentându-se ºefii lãutarilor la Chestura Poliþiei, chestorul a spus acestor
ºefi sau conducãtori cã acei care au certificat de naþionalitate pot sã cânte,
deoarece scopul nostru fiind urmãtorul: „Noi, muzicanþii ºi lãutarii, care sun-
tem nãscuþi în Cluj ºi plãtim dãri ºi chirie, nu putem sã trãim în oraºul nostru,
întrucât proprietarii localurilor din acel oraº angajeazã numai orchestrã strã-
inã. Noi din cauza aceasta trãim într-o mizerie foarte grea ºi mare, cãci 80 de
familii suntem fãrã pâine ºi fãrã angajamente”.

Vã rog sã binevoiþi a da ordin la dl. Prefect al Poliþiei ca sã citeze propri-
etarii localurilor din Cluj ºi sã le spunã ca sã primeascã din fiecare dintre noi
mãcar câte trei sau patru membri lãutari, fiindcã numai noi lãutarii putem sã
executãm muzica naþionalã-româneascã, întrucât duba ºi saxofonul nu pot sã
cânte muzicã naþionalã româneascã.

Cu respect, vã rog, Domnule Ministru, sã binevoiþi a ne aproba aceastã ce-
rere, fiind lipsiþi de mâncare, neputând plãti dãri ºi nici chiria pentru locuinþã.

Cu profund respect, 
Societatea Lãutarilor Români din Cluj,
F. Molnar Andrei, preºedinte

Domniei Sale, Domnului Ministru de Interne. Bucureºti 

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.16)

[1] Este vorba de Ion Inculeþ.
[2] Vezi în acest volum doc. 99.
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Chestura Poliþiei Mun. Lugoj
Nr. 3716/2 mai 1936

Domnule Inspector Regional,

Avem onoare a raporta cã în ziua de 30 aprilie a.c., la orele 4 p.m., a avut loc
în grãdina „Trocadero” din acest oraº o adunare generalã a Asociaþiei Uniunii Ge-
nerale a Romilor din România cu scopul de a constitui o filialã în oraºul Lugoj,
adunare la care au participat circa 200 romi din oraº ºi satele din împrejurime.

Preºedintele delegat al asociaþiei Uniunii Generale a Romilor din România,
anume Nucu Grigoraº, a adus la cunoºtinþa celor prezenþi scopul acestei orga-
nizaþii, arãtând cã de la constituirea acesteia ºi pânã în prezent au zidit o bise-
ricã în Alba Iulia, unde serveºte ca preot un rom, au înfiinþat la Bucureºti un
azil pentru bãtrânii neputincioºi, iar în diferite oraºe mai multe ºcoli cu învãþã-
tori romi. Pentru apãrarea intereselor naþionale ºi sociale ale romilor, care în
România numãrã un milion opt sute de mii, îi invitã a se înscrie ca membri.

Pentru a fi demni a purta numele de membru îi îndeamnã ca sã se cãsãto-
reascã legitim, sã-ºi boteze copii ºi sã-i înscrie la ºcoalã, promiþându-le sub-
venþii din partea asociaþiei generale spre a putea studia copiii. Taxa anualã
pentru fiecare membru fiind de 40 lei. Dl. dr. Octavian Jucu, ajutor de primar
al municipiului Lugoj, propunându-le aceleaºi norme de ordine ºi moralã, le
promite a le da în limita posibilitãþii tot sprijinul.

Procedându-se la constituirea comitetului filialei din Lugoj, au fost aleºi
urmãtorii: 1. preºedinte de onoare dr. Alex. Birãescu, primarul municipiului Lu-
goj; 2. preºedinte Ioan Jurca; 3. vicepreºedinte Buþi Gheorghe. Consilieri: Iacob
Iosif 1, Iacob Iosif 2, Ciurariu ªtefan zis Marmelade, Cârpaci Traian, Schain
Ioan, Cârpaci Trifu ºi Ciurariu Nicolae. Casier Schain Nicolae ºi controlor Ciu-
rariu ªtefan zis Marmelade.

Adunarea a luat sfârºit la orele 6 p.m. în perfectã ordine.

Chestor
[Indescifrabil]

D-sale, Inspector Regional de Poliþie Timiºoara

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.159)
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Regatul României    Confidenþial
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã  a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Timiºoara
Poliþia Oraºului de Reºedinþã Oraviþa
Comisariatul de Poliþie Reºiþa
No. 7946/1936 mai 11

Cãtre Inspectoratul Regional de Poliþie Timiºoara

Avem onoare a raporta cã ieri, 10 mai a.c., la orele 17, organizaþia romilor
din localitate a þinut o adunare în sala cârciumii Ioan Fischer, din strada Con-
stantinescu (Colonia Lent nr. 2), unde au participat circa 70-80 de romi (þi-
gani), bãrbaþi, femei ºi copii.

Adunarea a fost deschisã de cãtre numitul Grigore Ioan, vicepreºedintele
organizaþiei romilor din România, care cutreierã toate localitãþile din þarã, în
scop de organizare a romilor în aceastã Asociaþie.

Susnumitul, printr-un discurs þinut þiganilor din localitate, a arãtat cã scop-
ul organizãrii lor în aceastã Uniune este în afarã de orice acþiune politicã ºi cã
organizarea lor nu are altã menire decât numai de a tinde la înãlþarea poporu-
lui de romi la un nivel de culturã egal celorlalte popoare, de care se bucurã sub
scutul statului român. Organizarea romilor va curma cu viaþa dezordonatã ºi
desfrâul la care se dedã acest popor contrar legilor þãrii.

Susnumitul a propus înfiinþarea ºcolilor necesare cultivãrii tineretului ro-
milor ºi crearea de aziluri, pentru ocrotirea celor bãtrâni lipsiþi de mijloacele
de trai.

S-a trecut apoi la înscrierea þiganilor în aceastã Uniune, dupã care aduna-
rea, care a decurs în perfectã liniºte, a luat sfârºit la orele 19.

ªeful Comisariatului de Poliþie Reºiþa
ªef de Poliþie cl. I.
[Indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.161)
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România                                                                            Cluj, 2 iunie 1936
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei Administrative 
No. 13.394/1936

Domnule Director General,

Referindu-ne ordinului domniei-voastre nr. 29.808-S, din 5 mai 1936, avem
onoare a vã raporta urmãtoarele:

Societatea Lãutarilor din România, prin reprezentantul ei dl. Puºcaº Adal-
bert, domiciliat în Cluj, a adresat personal d-lui I. Inculeþ, ministru de interne,
o cerere în care a solicitat sã se vinã în ajutorul lãutarilor din Cluj, care acum
sunt fãrã angajament, deoarece proprietarii locali de restaurante, cafenele ºi
cluburi angajeazã lãutari din alte oraºe. Tot în acea cerere, societatea mai aratã
cã lãutarii din alte oraºe, angajaþi în Cluj, înlãturã muzica naþionalã, cântând
numai cântece strãine.

Cererea acestei Societãþi, înregistratã la Ministerul de Interne sub nr. 1957
din 18 martie 1936, ne-a fost trimisã direct acestui Inspectorat, având pe ea
ordinul rezolutiv al d-lui ministru de interne ºi prin care ni se pune în vedere
sã luãm mãsuri de ocrotire a lãutarilor din Cluj. În baza cererii sus menþionatã
ºi executând ordinul în rezoluþie aflat pe ea, s-a dat noi dispoziþii Chesturii
Cluj sã ia urgent mãsuri pentru ca lãutarii locali sã fie angajaþi de patronii
restaurantelor, cafenelelor ºi cluburilor, care þin ºi muzicanþi în localurile lor.

Chestura Poliþiei Cluj, în urma înþelegerii cu patronii, a reuºit sã plaseze în
localurile de petrecere din Cluj orchestrele lãutarilor mai jos menþionaþi: 

1. Puºcaº Adalbert la restaurantul „America” Cluj.
2. Halász Laci la restaurantul „Gambrinus” Cluj.
3. Kalo Carol [la restaurantul] „Pop” din Parcul Bãrnuþiu Cluj.
4. Pongrácz Emil la restaurantul „Brânzas Paul” Cluj.
5. Szentkirályi Aladár, ºef de orchestrã, este plecat din localitate spre a gãsi

angajament la vreo staþiune balnearã.
6. Horváth Paul, ºef de orchestrã, este plecat la Bucureºti spre a cãuta anga-

jament.
7. Molnár Andrei, ºef de orchestrã, semnatarul cererii primitã în copie cu

ordinul de mai sus, are angajament la restaurantul „Otteteleºanu” din
Bucureºti.

Pentru completa satisfacere a artiºtilor lãutari, în ziua de 25 mai a.c., au fost
convocaþi într-o conferinþã la acest Inspectorat un numãr de 13 patroni de
restaurante, cafenele ºi cluburi principale din Cluj, la care a fost invitat ºi d-l
Puºcaº, reprezentantul Societãþii Lãutarilor, când aducându-se la cunoºtinþa
patronilor situaþia lãutarilor din Cluj, care neavând angajament nu au cu ce trãi
ºi plãti impozitele ºi pentru a se veni în ajutorul lor am propus, ºi patronii au
acceptat, sã primeascã în localurile lor pe toþi lãutarii locali fãrã angajamente,
care vor cere de acum înainte sã fie angajaþi, iar începând din toamnã, în vede-
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rea sezonului de iarnã ºi pe mãsurã ce expirã contractele în curs încheiate cu
muzicanþii din alte oraºe, sã se primeascã spre angajare numai muzicanþi locali.

În urma acestui fapt, s-a încheiat un proces verbal, pe care îl alãturãm în
original, ºi pe care l-a semnat ºi d-l Puºcaº Adalbert, precum ºi secretarul sãu,
care s-au declarat mulþumiþi de felul cum s-a soluþionat chestiunea plasãrii
lãutarilor din Cluj, nemaiavând nimic de obiectat.

Se alãturã de asemenea în original cererea Societãþii Lãutarilor adresatã d-lui
ministru de interne.

Inspector de poliþie
[indescifrabil]

[ANEXÃ]

PROCES-VERBAL

Astãzi, 25 mai, anul 1936

Noi, Vlad Aurel, sub-inspector de poliþie din Inspectoratul Regional de Po -
liþie Cluj, prin prezentul proces-verbal constatãm urmãtoarele:

În baza ordinului pus în rezoluþie de domnul ministru de interne pe cere-
rea Societãþii Lãutarilor din România înregistratã la no. 1957 din 18 martie
1936, conform cãruia urmeazã sã se facã plasarea lãutarilor din Cluj în loca-
lurile de petrecere din localitate. Pentru ziua de azi, data de mai sus, au fost
convocaþi la acest inspectorat într-o conferinþã patronii localurilor de petrecere
din Cluj, precum ºi dl. Puºcaº Adalbert, preºedintele Soc. Lãutarilor din Româ-
nia, Cluj, cu care împreunã am discutat problema plasãrii în localurile de pe-
trecere din Cluj a lãutarilor localnici, acum fãrã angajament.

În urma discuþiei, patronii locali ºi-au luat angajamentul sã primeascã spre
angajare în localurile lor pe lãutarii din Cluj care acum sunt fãrã angajament. 

S-a mai pus în vedere patronilor, începând din toamnã ºi în vederea sezonu-
lui de iarnã, neapãrat sã angajeze în localurile lor toate orchestrele lãutarilor lo-
cali. Patronii au acceptat aceastã propunere, declarând cã vor angaja în localu-
rile lor lãutarii ºomeri din Cluj. Totodatã s-a mai pus în vedere patronilor cã în
caz de nerespectare a angajamentului luat în conferinþa de astãzi, prin  poliþia
localã, lãutarii din alte pãrþi aflaþi în serviciul localurilor lor vor fi expulzaþi.

Domnul Puºcaº Adalbert, preºedintele Soc. Lãutarilor, ºi secretarul sãu s-au
declarat mulþumiþi cu aranjamentul intervenit astãzi în conferinþa þinutã la
acest Inspectorat. Nu mai au nimic de obiectat. 

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal

Subinspector de poliþie Preº. Soc. Lãut.
[indescifrabil] Adalbert Puºcaº

ªeful Serv. Pol. Adm. Secretar
[indescifrabil] Córos Horváth

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.19-20, 22)
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Chestura Poliþiei Timiºoara
Biroul de Siguranþã
No. 3973 conf./1936 august 18

Domnule Inspector,

Avem onoare a vã raporta cã Consiliul de Rãzboi al Corp. VII Armatã, secþia
a II-a Timiºoara, a emis autorizaþia nr. 117.255/1936 Asociaþiei Generale a Ro-
milor din România de a þine adunare în ziua de 17 august 1936 în localitate.

Aceastã adunare a fost deschisã de cãtre delegatul centralei Asociaþiei, Gri-
guraº, la care au participat cca. 60 persoane. Adunarea a avut loc în restauran-
tul „Marocan” din str. Dacilor. La aceastã adunare, pe lângã reprezentanþii ro-
milor din Banat, au mai fost prezenþi ºi preotul ort. Roman Sora ªtefan ºi ca-
pelanul catolic Heyer.

Griguraº, vorbind în limba românã, spune celor prezenþi cã toþi þiganii din
România trebuie sã se uneascã ºi sã fie solidari ºi sã devinã un popor. Combate
cu asprime concubinajul, care este înrãdãcinat atât de tare la þigani, sfãtuieºte
ca toþi aceia care trãiesc necununaþi sã se cãsãtoreascã legal ºi religios. Copiii
þiganilor trebuie trimiºi la ºcoalã. Aduce apoi la cunoºtinþã cã în þara româ-
neascã sunt aproape un milion ºi jumãtate de romi. Vorbitorul spune în conti-
nuare cã a constatat cã în colonia Kunst din acest oraº copiii de þigani nu
frecventeazã nici o ºcoalã. Din cauza indolenþei ºi nepãsãrii celor bãtrâni, þiga-
nii sunt dispreþuiþi ºi ridiculizaþi. Asociaþia Romilor, cu sediul ei în Bucureºti,
a fãcut progrese mari ºi anume în Bucureºti au un azil unde vor fi îngrijiþi
romii sãrmani. Mai existã ºi un azil al romilor în Cernãuþi. Tot prin munca
romilor s-au clãdit biserici în Alba Iulia, Becaº ºi Ciclova. În Dobrogea sunt 10
mii jughere pãmânt rezervã ºi vom cere din partea statului ca romii sã fie îm-
proprietãriþi cu acest pãmânt.

Aduce apoi la cunoºtinþã cã majoritatea romilor sunt muzicanþi ºi sunt
exploataþi de cãtre sindicatul artiºtilor instrumentiºti. Susnumitul spune cã în
sindicatul [artiºtilor] instrumentiºti, conform legii, pot fi membri numai aceia
care au absolvit o Academie de muzicã, respectiv conservatorul de muzicã, ºi
sfãtuieºte ca acei romi care sunt muzicanþi sã nu mai plãteascã nici o cotizaþie
sindicatului artiºtilor instrumentiºti.

Toate cele ce a vorbit în limba românã Griguraº, a vorbit ºi în limba maghia-
rã. Apoi s-a procedat la formarea comitetului filialei pentru Timiºoara ºi s-au
ales dupã cum urmeazã: ca preºedinte al Asoc. Timiºoara, Raþ Gusti; vicepre-
ºedinþi Savu Botin ºi Seres Alexa; secretar Munteanu; controlor Beke Paul,
Martin Iova. Numitul Savo Adam a fost ales din Mehala cu titlul de primar al
romilor. Pentru filiala din Colonia Kunst au fost aleºi ca preºedinte Savo
Sebastian junior, vicepreºedinþi Lakatos András ºi Petrovici Dumitru, iar ca
secretar Petrovici ªtefan.
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A luat apoi cuvântul pãrintele paroh. ort. român, care spune cã toþi acei
romi care trãiesc în concubinaj ºi ai cãror copii sunt nebotezaþi, Biserica ort.
drept mãritoare îi va cununa ºi boteza copiii în mod gratuit.

Din partea Bisericii rom. cat. a vorbit la fel capelanul Heyer. Adunarea a
început la orele 2 ºi s-a terminat la orele 7, fãrã sã se fi produs vreun incident
ºi fãrã sã se fi discutat ceva ce ar interesa ordinea ºi siguranþa statului nostru.

Chestor                                                                  ªeful biroului de siguranþã 
[indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.164)

108
România
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova
No. 5974/1936 august 27

Domnule Director General,

Urmare raportului nostru nr. 5885 din 23 august 1936, avem onoare a ra-
porta cã în ziua de 23 august a.c., în T. Severin, a avut loc o consfãtuire a ro-
milor din acel oraº, la care au participat 11 persoane.

Dumitru Lupescu, tipograf din T. Severin, a cerut schimbarea comitetului
de conducere al „Asociaþiei Romilor” din T. Severin, arãtând cã vioristul Radu
Marin zis Bãdãrãu, actual preºedinte, are cazier la poliþie. Toþi au aprobat pro-
punerea lui Dumitru Lupescu, încheind un proces-verbal pe care-l vor trimite
„Uniunii Romilor” din Bucureºti, spre a dispune.

Cu aceastã ocazie, s-au mai hotãrât sã cearã Uniunii ca sã înfiinþeze o soci-
etate pentru ajutorul romilor în caz de boalã ºi deces.

Consfãtuirea, care a început la orele 16, s-a terminat în liniºte la orele 17.

Inspector regional ªeful serviciului de siguranþã 
Constantin ªtefãnescu [indescifrabil]

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Poliþiei de
Siguranþã, Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.165)
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[Bucureºti] 5 octombrie 1936

De la Asociaþia Romilor

Ieri urma sã aibã loc o adunare a romilor, la sediul din str. Ferentari 89.
Neîntrunindu-se însã decât 30 de membri, adunarea  a fost amânatã pentru

o datã  ce se va fixa ulterior.
Scopul reuniunii era înfiinþarea unei cooperative de consum în acel sector.

S-a ales un comitet de propagandã care pânã la data de 11 octombrie a.c. sã
gãseascã un local pentru cooperativã.

Ieri s-au împãrþit manifeste celor prezenþi, din care alãturãm un exemplar.

[ANEXÃ]

ASOCIAÞIA „UNIUNEA GENERALÃ A ROMILOR DIN ROMÂNIA”

Sediul: Piaþa Sf. Anton, 10 Loco                          Secþia I, Sectorul III Albastru
Persoanã juridicã

FRAÞI  ROMI,
Duminicã 4 octombrie 1936, la orele 10 dimineaþa, va avea loc o mare

ADUNARE  A  ROMILOR
DIN SECTORUL III ALBASTRU

Ce se va þine în localul „Leonte” din str. Ferentari no. 91, unde vom avea
prilejul sã primim în mijlocul nostru pe cel mai mare fiu al neamului nostru
rom, în persoana d-lui Gh. Niculescu, preºedintele general ºi voievod al romi-
lor din România, însoþit de Comitetul Central, împreunã cu toþi preºedinþii ºi
comitetele de sectoare respective ale capitalei.

Este de datoria noastrã a tuturor romilor din sectorul III Albastru sã fim la
înãlþimea datoriei ºi sã-i primim cu toatã dragostea ºi cinstea ce se cuvine aces-
tor îndrumãtori ai neamului nostru.

Aceastã adunare, având o importanþã de care atârnã viaþa noastrã de toate
zilele, lãsaþi la o parte orice interese personale, orice fel de ambiþii ºi cu mic
cu mare, tânãr ºi bãtrân, veniþi sã arãtãm conducãtorilor noºtri cã ºtim sã ne
facem datoria atunci când nevoia o cere. Sã dãm dovadã cã ºtim iarãºi sã ne
respectãm ºefii noºtri care luptã pe toate cãile legale pentru a ne îmbunãtãþi
soarta vitregã pe care am avut-o pânã astãzi.

FRAÞI ROMI,

În aceste timpuri grele, când iarna bate la uºã, iubitul nostru preºedinte
general, în dragostea ce o are pentru tot ce e de neam rom, s-a gândit la lip-
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surile pe care voi le înduraþi ºi în de comun acord cu autoritatea respectivã a
pus bazele unei mari cooperative care va cuprinde întreaga capitalã ºi judeþul
Ilfov, înlesnindu-vã procurarea de alimente necesare vieþii de toate zilele ºi tot
ce e folositor pentru gospodãrie, cumpãrate pe preþ cu mult mai ieftin, dupã
cum se cumpãrã astãzi în comerþ[1].

Tot preºedintele nostru general Gh. Niculescu, în mãrinimia sa s-a gândit
cã majoritatea dintre noi, în diferite ocazii ce se ivesc, având nevoie de nume-
rar ºi neavând cine sã-i dea a înfiinþat ºi o Casã de Economie ºi Credit, unde
fraþii romi vor putea face împrumuturi în condiþii avantajoase ºi cu înlesniri
de platã, precum ºi alte îmbunãtãþiri.

Vor mai lua cuvântul, pe lângã preºedinte general Gh. Niculescu, ºi alþi ora-
tori, care vor expune pe larg binefacerile Cooperaþiei ºi Casei de Economii ºi
Credit a Romilor din întreaga þarã.

Veniþi dar cu toþii sã ascultãm pe cei care cu dragoste de frate vin sã ne
îndrume ºi sã ne conducã pe calea cea dreaptã la adevãrata izbândã.

Gh. Dragomir, preºedintele secþiei I a sect. III
Teodor Alexandru, vicepreºedinte
Pãun Alexandru, casier
Const. Drãghici, secretar

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.166-167)

[1] În legãturã cu aceastã iniþiativã vezi articolului avocatului Asociaþiei Romilor, Ilie
Diaconu, Scopul cooperativei romilor, în „Glasul romilor”, II, 1937, nr. 3 (15 martie), p.3;
nr. 4 , p.2. 

110
România Cluj, la 30 octombrie 1936
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 30.913/1936

Domnule Director General,

Avem onoare a vã raporta urmãtoarele:
În ziua de 21 octombrie 1936 a sosit în oraºul Bistriþa numitul Nucu Grigo-

raº, delegatul Uniunii Generale a Romilor din România, cu scopul de a organi-
za þiganii din oraºul ºi jurul Nãsãud.

Pentru aceasta, numitul, imediat dupã sosire, s-a prezentat d-lui prefect al
judeþului, care i-a dat autorizaþia nr. 15.803 din 21 octombrie 1936, în baza
cãreia sã poatã circula în întregul judeþ pentru organizarea romilor.

În dupã amiaza zilei de 21 oct. 1936, la orele 17, s-au adunat în sala festivã
a primãriei oraºului Bistriþa susnumitul delegat împreunã cu alþi romi, în
numãr de circa 30 persoane. Dupã ce delegatul a explicat celor prezenþi scopul
organizaþiei, care este acela de a ridica moralul romilor ºi a-i forma în minori-
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tate etnicã, formându-le celor ce n-au o stare civilã prin obligaþiunea de cãsã-
torii legitime, declararea naºterilor, înscrierea în listele electorale. De aseme-
nea se strãduieºte pentru ridicarea culturalã a lor prin crearea de ºcoli, bise-
rici, grãdini de copii mici, aziluri de bãtrâni etc. Mai departe se lucreazã pen-
tru crearea unei literaturi specifice a lor ºi cunoaºterea istoriei lor.

Dupã explicarea celor de mai sus, s-a procedat la alegerea comitetului în
modul urmãtor: preºedinte Armar Ioan; vicepreºedinte Tini Ioan; consilieri:
Pinzy Ioan, Legrandy Francisc, Tini Victor; secretar: Ciobucã Carol; casier: Tini
Iosif; controlori: Alexandru Moldovan, Tóth Zoltán; supleanþi: Petrovici Nicu-
lae, Károly Mihai; preºedinþi de onoare d-nii I. Parthene, prefectul judeþului,
dr. Cornel Mureºanu, preºedintele comisiei interimare, ºi Nicolae Pop Baldi,
ºeful poliþiei Bistriþa.

La orele 20 ºedinþa a luat sfârºit în liniºte ºi ordine, când asistenþa s-a
rãspândit.

Cu aceastã ocazie menþionãm cã romii din oraºul ºi judeþul Nãsãud erau
consideraþi ca fãcând parte din minoritatea pe lângã care se aflau alipiþi. Astfel
avem romi, unguri, saºi, români etc. Cu aceastã ocazie s-a recomandat sã fie
solidari ºi sã se apropie cât mai mult de români, deoarece organizaþia este a
romilor români.

Programul de activitate al noii organizaþii o vom urmãri ºi tot ce vom con-
stata vom raporta la timp.

Inspector de poliþie ªeful serviciului 
[indescifrabil]                                                                                    I. Stãnilã

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.168)

111
„Acþiunea patrioticã” Cluj

Cãtre Onor. Comisie interimarã a oraºului cu municipiu Cluj

Domnule Preºedinte, 

Dupã cum suntem informaþi, pentru construirea noului liceu ºi internat de
bãieþi „Gheorghe Bariþiu”, conducerea oraºului Cluj a hotãrât sã cedeze terenul
aºa numit „Mãieriºte” dintre Calea Traian ºi str. Decebal. Comitetul ºcolar s-a
declarat mulþumit cu acest teren, dat fiind cã conducerea oraºului nu a avut
deocamdatã la îndemânã alt teren mai potrivit ºi datã fiind urgenþa reclamatã
de situaþia ºubredã a vechiului edificiu al liceului „Gheorghe Bariþiu”.

Domnule preºedinte, suntem în mãsurã de a vã putea informa cã opinia
publicã româneascã – deºi recunoaºte larga bunãvoinþã manifestatã de condu-
cerea oraºului în aceastã chestiune – nu este pe deplin mulþumitã cu felul în
care s-a dezlegat aceastã prea importantã problemã de ordin naþional. Se accen-
tueazã în special cã aceastã soluþiune nu cadreazã: 1. nici cu prestigiul nostru
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