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Corpul Detectivilor                                                                   19 aprilie 1939
Grupa I

REFERAT

În urma delegaþiunii primite de a face informaþiuni cu privire la Uniunea
Generalã a Romilor din România ºi cu privire la Nicu Grigoraº, consilier cen-
tral ºi inspector pentru Ardeal al Uniunii, avem onoarea de a raporta urmã-
toarele:

Uniunea Generalã a Romilor a luat fiinþã în anul 1933 din iniþiativa P. C.
arhimandritului Calinic I. Popp ªerboianu, iar la 30 noiembrie 1934 a fost re-
cunoscutã ca persoanã juridicã. A fost ajutatã spiritualiceºte ºi material de cãt-
re I.P.S.S. Patriarhul Miron Cristea, care a fost ºi preºedinte de onoare, de A.
Bentoiu, col. A. Panaitescu, col. A. Ionescu.

Uniunea numã rã în Bucureºti circa 10.000 de membri, iar în toatã þara circa
480.000, având filiale în aproape toate judeþele. Aproape toþi membrii uniunii
sunt înscriºi în F.R.N.[1].

Scopul uniunii este de a strânge în grup toþi romii din þarã în vederea
ridicãrii nivelului moral ºi material al acestora, iar mijloacele sunt înfiinþarea
de biblioteci, aºezãminte de asistenþã medicalã gratuitã, ajutorul material ºi
plasarea în servicii a elementelor capabile.

Uniunea are ºi un contencios condus de av. Ilie Diaconu, asistat de av. D.
Costiniu ºi de av. Davila Ventura, care judecã neînþelegerile dintre romi. Orga-
nul de publicitate al uniunii este „Glasul romilor”, al cãrui director este G.
Niculescu, iar administrator general N. Niculescu. Ziarul este înscris în regis-
trul publicaþiilor periodice. În acest ziar se face o mare propagandã de strân-
gerea tuturor romilor, de intensificare a sentimentului religios, se publicã di-
ferite informaþiuni, sfaturi medicale îndemnuri la supunere faþã de legile þãrii
ºi membrii Familiei Regale. Colaboratori ai ziarului sunt: Neacºu Radu, Teodor
Pantazescu, Motti Costea, V. Duþan etc.

Primul preºedinte al uniunii a fost Lãzãreanu, în timpul cãruia preotul ªer-
boianu a fãcut dizidenþã, înfiinþând o altã asociaþie. Între cele 2 asociaþii s-au
dus lupte pe tãrâm politic ºi religios, asociaþia de sub preºedinþia preotului
ªerboianu începând chiar o acþiune de apropiere a romilor de catolicism.

În prezent, cele 2 asociaþii se gãsesc unite în Uniunea Generalã a Romilor,
sub preºedinþia lui G. Niculescu, având sediul central în Piaþa Sf. Anton nr. 10.
Vicepreºedinte al uniunii este G. Niculescu, consilier general Vasile Duþan,
consilier Radu Neacºu, iar membrii în comitetul central I. Dumitrescu, I. Al-
bescu, A. Ionescu ºi Radu Radu. I. Ioaniþescu, T. Pantazescu, V. Stan ºi C. Dra-
gomir sunt preºedinþi de sector în Bucureºti.

Fondurile uniunii sunt realizate din cotizaþiile membrilor (15 lei lunar), iar
din ei se ajutã familiile sãrace în timp de boalã, deces ºi sãrbãtorile mari ºi se
întreþin copii sãraci, cei dotaþi dându-i la ºcoalã.
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Nicu Grigoraº, inspector general al uniunii ºi delegat pentru Ardeal e nãs-
cut la Cluj în 1903 ºi a satisfãcut serviciul militar la regimentul 81 infanterie
cu ctg. 1924.

Din informaþiile obþinute am stabilit cã nu s-a ocupat ºi nu se ocupã cu
chestiuni de ordin politic subversive, având însãrcinarea din partea uniunii de
a grupa în filiale pe toþi romii din judeþele ardelene. Numitul se bucurã de
bune raporturi ºi consideraþiuni în rândurile negustorilor.

Din informaþiile obþinute am stabilit cã atât U.G.R. din România, cât ºi dele-
gatul ei Nicu Grigoraº, s-a menþinut în tot timpul în cadrul legii statului, neîn-
treprinzând acþiuni de ordin subversiv (dosar nr. 18900 A.S.).

Urmare a celor de mai sus vã rugãm a dispune

Comisar adjunct
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 251/1939, f.1-2)

[1] În urma Decretului-lege nr. 1422, publicat în „Monitorul Oficial”, nr. 75 din 31 martie
1938, sunt dizolvate toate asociaþiile, grupãrile sau partidele politice, în luna decembrie
acelaºi an publicându-se legea pentru înfiinþarea „Frontului Renaºterii Naþionale” („Moni-
torul Oficial”, nr. 293 din 16 decembrie 1938), organizaþie politicã.
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Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România
Recunoscutã persoanã juridicã
Sediul Central Bucureºti
P-þa Sf. Anton Anton nr. 10
Nr. 5439/1939 octombrie 2

Excelenþã,

În ultimile luni am primit o mulþime de scrisori prin care mai mulþi lãutari
ne roagã sã intervenim pentru suprimarea impozitului pe spectacole pe care po-
trivit art. 72 din Legea impozitului pe spectacole trebuie sã-l plãteascã patronii
localurilor cu muzicã – lucru pe care l-am fãcut adresând cereri Onor. Reziden-
þelor Regale respective, care ne-au rãspuns cã acest fapt nu cade în competenþa
rezidenþilor.

Am înaintat în acest sens un memoriu Majestãþii Sale Regelui, memoriu pe ca-
re secretariatul particular al Majestãþii Sale l-a trimis Onor. Ministerului de Finan-
þe, care ne-a comunicat cã impozitul fiind prevãzut de Lege, nu se poate reduce
sau suprima, dar faptul va fi luat în considerare la o eventualã modificare a legii. 

Þinând seama de mizeria în care trãiesc muzicanþii romi, care nu mai sunt
primiþi sã cânte în localuri, nici pentru banii ce se strâng la chetã, din cauzã cã
patronii nu vor sã plãteascã impozitul pentru ei; considerându-se faptul cã prin
aceasta familiile muzicanþilor sunt lipsite chiar ºi de existenþa zilnicã; având în
vedere cã patronii localurilor nu înþeleg cã acest impozit serveºte nevoilor þãrii,
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ºi astfel muzicanþii sunt puºi într-o situaþie din cele mai critice, fãrã ca nobilul
scop sã fie atins, cãci nefiind primiþi sã cânte în localuri nu se percepe impozit,
astfel cã la fondul  necesar nevoilor þãrii nu se adaugã nici o sumã, iar ei au
ajuns muritori de foame; considerând ºi faptul cã de la înfiinþare ºi pânã în
prezent am primit din partea membrilor noºtri numeroase cereri prin care eram
rugaþi sã intervenim pentru rezolvarea doleanþelor lor, cereri pe care le-am
înaintat forurilor competente, obþinând la multe dintre ele rezultate favorabile
ºi fiind deplin mulþumiþi de felul cum Onor. autoritãþile þãrii ne-au acordat con-
cursul pentru înfãptuirea programului ce ne-am trasat, în calitatea mea de pre-
ºedinte general al Asociaþiei „Uniunea Generalã a Romilor din România”, recu-
noscutã persoanã juridicã de Tribunalul Ilfov Secþia I c.c., respectuos vã rugãm
sã interveniþi pentru rezolvarea cât mai grabnicã a acestei probleme, de care
atârnã viaþa muzicanþilor ºi a familiilor lor.

Preºedinte General                                                                 Secretar general
Gh. Niculescu                                                                                N. Niculescu

Domniei Sale, Domnului Ministru al Ordinii Publice

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.223)
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Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România
Recunoscutã persoanã juridicã
Sediul Central Bucureºti
P-þa Sf. Anton Anton nr. 10
Nr. 5458/1939 octombrie 11

Excelenþã, 

Noi, Gh. Niculescu, preºedintele general al Asociaþiei „Uniunea Generalã
a Romilor din România”, vã rugãm a primi respectuoasele mulþumiri pentru
bunãvoinþa faþã de doleanþele lãutarilor romi, membrii ai Asociaþiei noastre.

La cererea noastrã, expusã în memoriul ce am înaintat Excelenþei Voastre,
respectuos expunem în rândurile de mai jos soluþiile prin care, dupã umila
noastrã pãrere, s-ar putea rezolva problema atât de tristã a pãstrãtorilor de
doine ºi cântece bãtrâneºti.

1. Avându-se în vedere cã în urma celor stabilite prin Legea impozitului pe
spectacole, 90% din lãutarii romi au ajuns muritori de foame, deoarece patro-
nii nu plãtesc impozitul ºi renunþã la muzicã, astfel cã statul nu poate percepe
acest impozit decât de la 1% din patronii localurilor.

Þinând seama cã impozitul fiind considerat prea mare de cãtre patron, ast-
fel cã ºi restaurantele de cl. I din Capitalã au început sã renunþe la muzicã, cre-
dem cã cea mai nimeritã soluþie ar fi micºorarea impozitului actual cu 75% ºi
obligarea patronilor sã-l plãteascã, fie cã au muzicã, fie cã nu au.
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Prin aceasta, impozitul ar fi plãtit de cãtre patroni, iar statul încasând mai
puþin însã de la toþi patronii va realiza o sumã mult mai mare decât încasând
impozitul de la 10% din localuri, iar lãutarii ar putea sã-ºi exercite meseria ºi
sã-ºi asigure existenþa zilnicã a familiilor lor.

2. În ceea ce priveºte pe patronii cârciumilor de la þarã, care nu au angajaþi
cu ziua, sãptãmâna, luna sau anul, sã fie scutiþi de plata acestui impozit, cãci
vânzarea în aceste cârciume este destul de redusã, întrucât patronii abia pot
face faþã celorlalte obligaþii. Aceºti patroni nu plãtesc nici muzicanþilor ºi nu-
mai arareori îi primesc în cârciumã, unde aceºtia cântã câte unui chefliu pen-
tru câþiva lei, pe care îi ia la chetã.

Excelenþã, 

Cunoscând starea deplorabilã în care trãiesc cei 3000 de lãutari romi din
Capitalã, respectuos facem Excelenþei Voastre o rugãminte:

În trecut lãutarii romi îºi aveau o bunã sursã de câºtig cântând în sãlile de
cinematograf, sursã ce a dispãrut odatã cu introducerea filmului vorbitor.

Pentru ameliorarea soartei lãutarilor, pentru reînvierea cântecelor bãtrâ-
neºti ºi pentru înfrumuseþarea sãlilor de spectacole, credem cã prin intervenþia
Excelenþei Voastre s-ar putea introduce la fiecare salã de spectacole o orchestrã
care sã cânte în hallurile sãlilor ºi în pauzele spectacolelor, încasându-se pen-
tru aceasta câte un leu de fiecare bilet pentru muzicã.

Prin aceasta s-ar reînvia cântecele naþionale care de la o vreme sunt lãsate
în uitare. Patronii sãlilor nu ar avea decât de profitat din aceastã cauzã, cãci
localurile s-ar înfrumuseþa, iar lãutarii ar putea sã-ºi câºtige existenþa, cãci
Asociaþia noastrã i-ar plasa prin rotaþie, astfel cã fiecare pe rând ar putea sã
cânte ºi sã fie plãtit din leul încasat pentru ei de la fiecare bilet.

Primiþi, vã rog, Excelenþã, asigurarea consideraþiei ºi a respectului ce vã
pãstrãm.

Sãnãtate!

Preºedinte general                                                                 Secretar general
Gh. Niculescu                                                                            N. Niculescu

Domniei Sale, Domnului Ministru al Ordinii Publice

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.222)
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135
Asociaþia Uniunea  Generalã a Romilor din România
Persoanã juridicã

Dare de seamã a Consiliului de Administraþie  
ºi Raportul Cenzorilor pe anii 1937 ºi 1938

Cãtre
Adunarea generalã ordinarã din 22 octombrie 1939

CONVOCARE

Domnule membru, 

Conform articolului 18 din statut, cu onoare sunteþi invitat a lua parte la
Adunarea Generalã a acestei Asociaþii, care va avea loc duminicã 22 octombrie
1939, la orele 10 dimineaþa, în sala de sus a restaurantului „Oituz” din strada
Halelor 27.

Dacã la ora indicatã nu se întruneºte numãrul prevãzut de art. 24 din statut,
ºedinþa se va amâna cu o orã, când se va deschide adunarea cu câþi membrii
sunt prezenþi.

La ordinea zilei:
– darea de seamã a Consiliului de Administraþie despre gestiunea sa pe anii
1937-1938.
– aprobarea bilanþului general pe anii 1937 ºi 1938 ºi descãrcarea Con-
siliului de Administraþie în gestiunea sa.
– raportul Comisiei Cenzorilor.
– aprobarea statutului ºi regulamentului.
– diverse chestiuni în interesul Asociaþiei.

Fiind siguri, domnule membru,  cã în interesul ce-l purtaþi „Asociaþiei” veþi
lua parte la Adunarea Generalã, vã rugãm a primi asigurarea deosebitei noas-
tre consideraþiuni.

Preºedinte general                                                                 Secretar  general
Gh. Niculescu                                                                            N. Niculescu
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*

Darea de seamã
de situaþia ºi operaþiile 

„Asociaþiei Uniunii Generale a Romilor din România”, 
persoanã juridicã, pe anii 1937-1938

Domnule membru, 

În conformitate cu art.18 din statut v-am convocat pentru a vã supune
bilanþul ºi contul de „profit ºi pierdere” pe exerciþiul anilor 1937-1938.

Din contul profit ºi pierdere rezultã cã din imprimate ºi ºtampile, festiva-
luri, cãrãmizi, cotizaþii ºi donaþii etc, în cursul anilor 1937 ºi 1938 s-a încasat
în total suma de Lei 183.511, ce reprezintã beneficiul.

Cum cheltuielile pentru întreþinerea propagandei, organizãrilor în þarã etc
întrec cu mult suma de mai sus, la cheltuielile însumând suma de Lei 396.599,
conform contului profit ºi pierdere, rezultã deci un deficit de Lei 213.088.

Suma, ca ºi în anii precedenþi, a fost depusã de preºedintele Asociaþiei,
care totalizându-se cu deficitul din anii trecuþi, de Lei 528.955, avem deci
deficit suma de Lei 742.043, creditorul principal fiind preºedintele Asociaþiei,
dl. Gh. Niculescu.

Justificarea tuturor încasãrilor ºi cheltuielilor se gãseºte trecutã cu acte în
regulã în procesele-verbale respective, care stau la dispoziþia noastrã.

Domnule membru, 

Prin mijloacele noastre proprii ºi munca fãrã preget depusã de Consiliul de
Administraþie în slujba neamului, având concursul oamenilor de bine ºi al au-
toritãþilor, care ne-au satisfãcut numeroasele cereri ale membrilor noºtri, am în-
fãptuit multe puncte din programul nostru. Pentru aceasta, aducem ºi pe aceas-
tã cale tuturor celor care ne-au sprijinit respectuoasele noastre mulþumiri.

De asemenea, aducem mulþumiri Onor. presei, care ne-a a cordat o largã
bunãvoinþã în toate manifestãrile noastre.

Domnule membru, 

Redãm în mod fidel, spre cunoaºterea generalã, filialele ºi subcentrele din
întreaga þarã, înfiinþate în cursul anilor 1937 ºi 1938, urmând ca în scurt timp
sã strângem în jurul steagului nostru tot poporul rom:

În Capitalã: filialele sectoarelor: I Galben, II Negru cu secþia I Iancului ºi
secþia II Simbol, III Albastru cu secþia I Ferentari, secþia II Sebastian, secþia
III Lupeasca, IV Verde cu secþia I Giuleºti.
Judeþul Ilfov: Berceni, Buciumeni, Budeºti, Buftea, Bobeºti, Bragadiru, Câm-
purelu, Cilobaºi, Ciocãneºti, Curcani, Dobreni, Dârvari, Hereºti, Jilava,
Obedeni, Olteniþa, Prundu, ªindriliþa, Ulmeni, Valea Argeºului, Vãrãºti.
Judeþul Brãila: Brãila.
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Judeþul Buzãu: Buzãu, Albeºti, Balta Plopului, Cãrpineºti, Costeºti, Fun-
deni, Maxeni, Meteleu, Mizil, Pogoanele, Simileasca, Stâlpu, Zãrneºti.
Judeþul Dâmboviþa : Vizureºti.
Judeþul Ialomiþa: Cãlãraºi, Urziceni, Bãrbuleºti.
Judeþul Muscel: Stâlpeni, Beleþi.
Judeþul Prahova: Plãeºti, Colceag.
Judeþul Râmnicul Sãrat: Jãdeni, Jirlãu.
Judeþul Vlaºca: Cãscioarele, Cârtojani, Corbii Mari, Giurgiu, Gratia, Petreºti.
Judeþul Dolj: Craiova, Lipov, Negoi.
Judeþul Gorj: Tg. Jiu.
Judeþul Mehedinþi: Turnu Severin, Traian, Vânãtori, Cujmiru.
Judeþul Romanaþi: Caracal, Corabia.
Judeþul Vâlcea: Drãgãºani, Cãrãmidari.
Judeþul Bacãu: Buda.
Judeþul Iaºi: Frumoasa, Iaºi, Lungani, Tg. Frumos.
Judeþul Nemþ: Buhuºi.
Judeþul Putna: Adjud, Focºani, Mândriºca, Panciu.
Judeþul Roman: Roman, Ruptura.
Judeþul Tecuci: Corbasca, Cosmeºti.
Judeþul Cetatea Albã: Cetatea Albã.
Judeþul Caraº: Berzovici, Ciclova Montanã, Greovi, Mãgura, Oraviþa.
Judeþul Severin: Lugoj, Maciova, Orºova, Teregova, Tufari, Fãget, Târgoviºte.
Judeþul Timiº-Torontal: Becicherecul Mic, Besenova Nouã, Alioº, Biled, Be-
recuþa, Ceacova, Cenadul Mare, Cerneateaz, Cheveraº, Checia, Cuncz, De-
ta, Denta, Felmac, Gãtaia, Grabãþ, Igris, Jecia Mare, Jamul Mare, Jimbolia,
Lipova, Mãnãºtur, Otelec, Pãdureni, Pesac, Satchinez,  Sânpetru German,
Sânpetru Mare, Sãcãlaz, Sânandrei, Sânnicolaul Mare, Timiºoara, Tomna-
tic, Vinga, Variaº.
Judeþul Arad: Aradul Nou, Arad, Bocºig, Chiºineu-Criº, Comlãuº, Covãºinþ,
Curtici, Engelsbrun, Glogovãþ, Grãniceri, Ineu, Nãdlac, Pãuliº, Pâncota,
Perianu, Rovine, Sânmartin, Sânnicolaul Mic, Sebiº, ªeitin, ªemlac, ªiria,
ªimandrul de Jos, Socodor, Zãrand, Zerind.
Judeþul Bihor: Ciumeghiu, Marghita, Oradia, Oradia-Veneþia, Salonta, Sã-
lard, Sãcueni, Tileagd, Tinca.
Judeþul Maramureº: Sighet.
Judeþul Satu Mare: Baia Mare, Baia Sprie, Beltiug, Botiz, Coltãu, Copalnic
Mãnãºtur, Craidorolþ, Halmeu, Nicula, Medieºul Aurit, Odoreu, Satu Mare,
Seini, ªomcuþa Mare, Turulung.
Judeþul Alba: Alba Iulia, Abrud, Calnic, Cioara, Ciumbrud, Cricãu, Ighiu,
Miraslãu, Rãchita, ªoard, Sibiel Teiuº, Valea Vinþ, Vinþul de Jos, Vingard,
Zlatna.
Judeþul Braºov: Codlea, Cribav, Fedioara, Prejmer, Satu Nou, Tohanu Vechi,
Þânþari, Vulcan.
Judeþul Cluj: Almaº, Aghireº, Apahida, Aschilãul Mare, Bãciu, Cluj-Mãnãº-
tur, Cluj-Irizii, Cojocna, Dragu, Floreºti, Huedin, Luna de Sus, Luna de Jos,
Mesteacãn, Mera, Mãnãstireni, Panteceu, Sãrmaº, Sânpaul, Sânpetru de
Câmpie.
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Judeþul Fãgãraº: Bruiu, Cincul Mare, Fãgãraº, Þicuºul Vechi.
Judeþul Hunedoara: Bãcia, Brad, Costãu, Dobra, Geoagiu, Haþeg, Iscroni,
Romoº, Romoºel, Spini, Turdaº, Vulcez.
Judeþul Mureº: Aluniº, Band, Beica de Jos, Beica de Sus, Brâncoveneºti,
Cojva, Corunca, Eremitul, Gurghiu, Gorneºti, Ibãneºti, Lechinþa de Mureº,
Lunca Mureºului, Mãdãraº, Petrilaca, Pãgãceana, Reghin, Sãrãþeni, Sãulia,
Solovãstru, Subcetate, Târgu Mureº, Topliþa, Ulieºul Mare, Urieºul de Sus,
Teaca.
Judeþul Nãsãud: Arcalia, Bistriþa, Budacul de Sus, Crainimãt, Dumitriþa,
Ghinda, Herina, Jelna, Lechinþa, Orheiul Bistriþei, Petriº, Ragla, Rodna Veche,
ªanþ, Sãrata, ªieu-Mãgheruº.
Judeþul Odorhei: Praid, Sângiorgiul de Pãdure, Vârghiº, Vidacutul.
Judeþul Sãlaj: Cheud, Ciumeºti, Curtuiuºani, Jibou, ªimleul Silvaniei, Valea
lui Mihai, Vaºad, Zalãu.
Judeþul Sibiu: Apoldul de Sus, Dobârca, Gârbova.
Judeþul Someº: Beclean, Cãºeiu, Fizeºul Gherlei, Ileanda, Dej, Poienii Blen-
chii, Reteag.
Judeþul Târnava Mare: Caþa, Laslea, Daneº, Mediaº, Majna, Mercheaºa,
ªeica Mare, Criþ, ªoard, Sighiºoara, Racoºul de Jos, Vorumloc.
Judeþul Târnava Micã: Adãmuº, Baziaº, Boian, Bãgãciu, Corneºti, Craieºti,
Diciosânmartin, Hoghilag, Iernut, Laslãul Român, Laslãul Mic, Nadeº,
Ogra, Proºtea Mare, Sântioana, Sânmiclãuºi, Tigmandru, Vesãuºi, Zagar,
Cenade, Chirileu, Jidvei, Gãneºti, Mãnãrade, ªona, Sãnpaul, Vidrascãu.
Judeþul  Trei Scaune: Baraolt.
Judeþul Turda: Corneºti, Gheja, Luduº, Luna, Luncani, Iara, Moldoveneºti,
Mihai Viteazu, Plãeºti, Poiana, Sãlciua, Triteni, Turda, Unirea, Valea Largã,
Vãleni, Viiºoara, Zãul de Câmpie.

Toate aceste filiale ºi subcentre sunt constituite cu procese-verbale certificate
de onor. autoritãþile respective.

Domnule membru, 

Gazeta „Glasul Romilor”, al cãrui fondator ºi proprietar este dl. Gh. Nicu-
lescu, preºedinte general al Asociaþiei, intrând în al 4-lea an de existenþã, a fost
pentru cauza noastrã sufletul cu care am putut lua contact periodic cu organis-
mele afiliate din întreaga þarã. Cheltuielile fãcute cu imprimarea, redacþia ºi
expediþia gazetei au fost suportate tot de dl. Gh. Niculescu, fãrã a obliga întru
nimic Asociaþia.

Comitetul aduce viile sale mulþumiri preºedintelui general ºi voievod al
romilor Gh. Niculescu pentru aceastã mãrinimoasã ofrandã adusã pe altarul
cauzei poporului rom.

Consiliul de administraþie roagã adunarea ºi propune sã încuviinþeze ca
toþi membrii Asociaþiei sã fie obligaþi a se abona la gazetã, dând dovadã prin
aceasta cã suntem pãtrunºi de recunoºtinþa ce o datorãm voievodului nostru
pentru sacrificiile ce le face pentru ridicarea ºi emanciparea poporului rom.
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Domnule membru, 

Se cuvine deosebitã atenþie pentru persoana d-lui chestor Paximade, care la
apelul preºedintelui nostru a patronat serbãrile ºi balurile noastre, contribuind
atât moral, cât ºi material la ridicarea prestigiului Asociaþiei noastre, pentru
care îl rugãm sã primeascã recunoºtinþa noastrã.

Domnule membru, 

Biroul nostru de contencios, înfiinþat prin iniþiativa d-lui preºedinte ºi con-
dus de dl. avocat Ilie Diaconu, a umplut un gol însemnat în programul Asoci-
aþiei, prin susþinerea a numeroase procese intentate fraþilor noºtri romi, cu
câºtig de cauzã pentru aceºtia. Consiliul de administraþie aduce mulþumiri
publice d-lui avocat Ilie Diaconu ºi Dumitru Costiniu ºi Ventura, care au sus-
þinut procesele cu totul gratuit.

Domnule membru, 

Se cuvine sã amintim pe dl. Iorgu Niculescu, preºedintele de vârstã al
Asociaþiei, care încã de la înfiinþare a fost alãturi de noi ºi care a contribuit, în
mod cu totul dezinteresat, ca miºcarea noastrã sã ia avântul pe care îl are acum
ºi îl rugãm sã primeascã sincerele noastre mulþumiri de recunoºtinþã.

Domnule membru, 

Supunându-vã la cunoºtinþa d-voastrã cele relatate mai sus despre activi-
tatea noastrã în decursul anilor 1937 ºi 1938, rugãm onorata Adunare a da cu-
venita descãrcare consiliului de administraþie de gestiunea sa, pentru care vã
exprimãm mulþumirile noastre.

Preºedinte general                                                            Prim-vicepreºedinte
Gh. Niculescu                                                                            N. Niculescu

Vicepreºedinte
P. Dumitrescu 

Consilieri: V. Duþan, Radu Neacºu, Ioan Dumitrescu, Radu Radu, T. Pantazes-
cu, Ioan Albescu, Gr. Niculescu I, Alecu Ionescu, Manolidi Ene, Mitoi Alexan-
drescu, Ion Constantinescu, Gr. Niculescu II.
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*
Raportul Cenzorilor

cãtre Adunarea Generalã Ordinarã
de la 22 octombrie 1939

Domnilor secretari, 

Avem onoarea a vã face cunoscut cã la toate verificãrile ce am fãcut regis-
trelor Asociaþiei noastre, precum ºi casierului în cursul anilor 1937 ºi 1938,
am constatat cea mai perfectã ordine ºi exactitate. Veniturile ºi cheltuielile
Asociaþiei corespund cu registrele chitanþiere, registrul jurnal ºi actele
prezentate.

Acestea fiind constatãrile noaste, vã rugãm d-lor societari a aproba darea de
seamã cu bilanþul ºi contul de profit ºi pierdere pe anii 1937 ºi 1938 ºi a da cu-
venita descãrcare Consiliului de Administraþie  de gestiunea pe anii expiraþi.

Comisia de verificare: P. Dumitrescu, Ioan Albescu, Gr. Niculescu

*
Bilanþ încheiat la 31 decembrie 1938

Contul de profit ºi pierderi

Încheiat la 31 decembrie 1938.

Preºedinte general                                                              Contabil autorizat
Gh. Niculescu                                                                  Constantin Stãnescu

Comisia de verificare: P. Dumitrescu, Ioan Albescu, Gr. Niculescu

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.215-218)
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Activ                                                                  PasivActiv                                                                  Pasiv
Casa
Cont drapel
Mobilier
Profit ºi pierdere1934-36:   528.955
Profit ºi pierdere 1937-38:  213.088

5073
6450
6230

742.043

769.796

Cont creditori       769.796

                              769.796

Debi t                                                   Act ivDebi t                                                   Act iv
Cheltuieli generale
Salarii
Chirii
Cont comision
Gratificaþii
Profit ºi pierdere
(deficit 1934-36)

284.432
38.300
20.480
39.807
13.580

528.955

925.554

Cont imprimante ºi ºtampile
Organizaþii baluri
Cont cãrãmizi
Cont cotizaþii
Cont donaþii
Profit ºi pierdere
1934-36                          28.955
1937-38                        213.088

45.323
1.673

99.559
9.946

27.050

742.043

925.554


