
16

Direcþiunea Poliþiei ºi Siguranþei Generale                                 1930 aprilie 4
Brigada 1

NOTÃ

Muzicanþii din Capitalã s-au adunat azi la sediul societãþii lor din Piaþa Sf.
Gheorghe, de unde apoi în grup de vreo 50 persoane, sub conducerea lãutari-
lor Ioan Panaitescu ºi Oprea, domiciliaþi pe str. Criviteni, vor merge la Minis-
terul Muncii ca sã protesteze contra prelungirilor de ºedere în þarã a muzi-
canþilor strãini.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.1)
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Domnule Preºedinte al Comisiei Interimare, 

Subsemnaþii, locuitori din str. Nãdãºel, cu profund respect venim a vã ruga
sã binevoiþi a lua în considerare urmãtoarea noastrã cerere de mai jos:

Am intervenit în nenumãrate rânduri ca sã binevoiascã conducerea
municipiului ca sã ia mãsuri ca þiganii aºezaþi în dosul fabricii „Turnãtoria de
fier” sã fie mutaþi. La nenumãratele noastre cereri însã, dureros, dar n-am pri-
mit nici un rezultat, pentru aceasta ne adresãm din nou domniei voastre cu
ferma convingere cã veþi binevoi a ne rezolva favorabil aceastã cerere din
urmãtoarele motive:

1. Au o purtare necuviincioasã.
2. Sunt murdari ºi astfel este un focar permanent de boli.
3. Zilnic se expun în poziþii necuviincioase ºi absolut nemorale faþã de noi
ºi faþã de copiii noºtri, mai ales acum, în timpul verii, pe malul Nãdãºelu-
lui, în partea spre stradã, stau la soare absolut goi.
4. Creºterea copiilor noºtri este periclitatã, cãci au zilnic contact cu cei
dimprejur ºi astfel copiii noºtri contracteazã obiceiurile ºi apucãturile lor
dãunãtoare.
5. Furã tot ce poate fi furat.
6. Zilnic au certuri ºi gâlceavã, astfel cã zgomotul ne rãpeºte odihna, plus
cã copiii noºtri, ca fiecare copil curios, asistã necontenit la aceste scene,
care sunt de multe ori fãcute în mod de nedescris.
7. Noaptea stau la pândã pentru a observa când plecãm la lucru, ca apoi în
lipsa noastrã sã se introducã sã fure.
Întrucât acum, cu ocaziunea inundaþiilor, colibele lor au fost în mare parte

distruse, ar fi uºor acum mutarea lor, la care absolut cred cã va da ºi Serviciul

91



Sanitar pãrere favorabilã. Municipiul are destule locuri unde s-ar putea apro-
ba aºezarea lor ºi astfel am scãpa de cele enumerate ºi nu ar face nici daune,
nici imoralitãþi nimãnui.

În speranþa cã de aceastã datã va fi ascultatã cererea noastrã pe care am
fãcut-o în timp de 7 ani, fãrã nici un rezultat, cunoscând bunãvoinþa ºi drepta-
tea ce o purtaþi ºi veþi face în interesul locuitorilor acestui municipiu ºi ni se
va da prin mutarea lor o posibilitate de a ne putea creºte ºi noi copiii dupã cum
se cere ºi ce este de dorit, am scãpa ºi de permanenta teamã de furturi care ne
ameninþã încontinuu, primiþi, vã rugãm, domnule preºedinte al Comisiei inte-
rimare, asigurarea deosebitei noastre stime ºi consideraþiuni, precum ºi antici-
pata mulþumire.

Cluj, la 14 aprilie 1932
[urmeazã mai multe semnãturi]

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 3692/1934, f.68)
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Consiliului Municipal Cluj,

Subsemnaþii, locuitori din Cluj, str. Chintãului, din dosul turnãtoriei de fier
„Jonás”, Colonia Þiganilor, fiind informaþi cã onoratul Consiliu voieºte a ne
muta din aceastã Colonie, care hotãrâre aþi binevoit a o afla de cuviinþã, dupã
ce v-aþi convins cã suntem în pericol atâtea familii cu inundaþia Someºului ºi
Nãdaº, cu onoare vã rugãm ca sã binevoiþi a dispune sã ni se dea loc lângã
dealul Sf. Gheorghe, pe râtul de lângã hingheri (Szentgyörgy), care loc ne-a fost
aprobat de dl. Negruþiu încã în luna mai 1930 ºi nu ne-am mutat fiindcã aveam
colibe fãcute în dosul turnãtoriei de fier, dar acum, cu ocazia inundaþiei,
aproape jumãtate din noi am fost distruºi, deci, în întregime, cu toþii cerem
acel loc ºi totodatã alãturãm ºi un tablou despre câte familii suntem ºi întrucât
e posibil sã primim fiecare familie atâta loc ca sã putem sã ne facem o cãsuþã,
coteþ, adicã sã avem fiecare familie o micã ogradã separatã[1].

Primiþi vã rog, On. Consiliu, asigurarea deosebitei noastre consideraþiuni.

Delegaþii Coloniei                                                                       Cluj, la 21.IV.1932

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 3692/1934, f.55)

[1] Iniþial, autoritãþile s-au gândit sã dea þiganilor un teren în str. Fabricii de zahãr, însã
acesta era situat lângã calea feratã, ceea ce ar fi oferit o imagine deloc plãcutã cãlãtorilor
pe ruta internaþionalã (s-a propus chiar plantarea de salcâmi pentru a feri colonia de
priviri). S-a ales apoi un alt loc, „între hingheri ºi fabrica Iris”, însã acesta nu a convenit
bulibaºei Martin Zabola. Cât priveºte dealul Sf. Gheorghe, proprietarii de vie de acolo s-au
opus în mod vehement. Astfel, problema celor 65 de familii de þigani a rãmas nerezolvatã,
deºi autoritãþile s-au strãduit a gãsi o soluþie mai bine de un deceniu (pentru acest aspect
vezi V. Lechinþan, Probleme cu þiganii din strada Nãdãºelului, 1932-1934, în „Monitorul de
Cluj”, I, 1998, nr. 66, p.9A, nr. 67, p.8A, nr. 68, p.9A).
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