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România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional Bucureºti
No. 2359/4.3.1933

Domnule director general,

Avem onoare a vã raporta cã în ziua de 15 feb. a.c., un domn anume [N.]
Niculescu, preºedintele sindicatului muzicanþilor din România cu sediul cen-
tral în Bucureºti, a fost la Brãila.

Numitul a fost la cafeneaua lãutarilor unde are sediul „Asociaþia muzi-
canþilor brãileni” ºi a avut o consfãtuire cu membrii numitei asociaþiuni, pro-
punându-le sã se organizeze în sindicat profesional ºi sã se afilieze la
Sindicatul Central al Muzicanþilor din Bucureºti.

D-l Niculescu a stârnit pe lângã muzicanþii brãileni cã este vorba de o acþiu-
ne pe întreaga þarã pentru organizarea muzicanþilor, care sã ducã lupta pentru
desfiinþarea orchestrelor militare ºi a armoniºtilor care cântã prin localuri.

De asemenea, Niculescu a propus lãutarilor brãileni ca din cotizaþiile care
se vor încasa de la membri sã dea o cotã sindicatului din Bucureºti pentru for-
marea unui fond de ajutor ºi acoperirea cheltuielilor necesare pentru ducerea
campaniei de susþinerea dezideratelor arãtate mai sus. În principiu, muzicanþii
brãileni au acceptat cele expuse de d-l Niculescu, urmând ca propunerea sã fie
supusã spre aprobarea adunãrii generale a membrilor asociaþiei muzicanþilor
brãileni „Lãutarul”. De la Brãila d-l Niculescu a plecat prin judeþele din Mol-
dova, pentru a pune la punct misiunea pe care o are de la centrul sindicatului
muzicanþilor din România.

Inspectorul Regiunii I de Poliþie            ªeful Serv[iciului] Pol[iþiei] de Siguranþã
[indescifrabil]                                                        Comisar ºef [indescifrabil]

Domnului Director General al Poliþiei

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.15)

20
Domnule Primar, 

Subsemnaþii, Zabola Martin, nãscut în Cluj, în Colonia Þiganilor, lângã
turnãtoria de fier „Jonás”, voievod al coloniei, de 34 de ani, religie reformatã,
de naþionalitate românã, ºi Vorgo Peter, ajutor de voievod, în numele tuturor
familiilor din colonie vã rugãm sã binevoiþi a acorda terenul de locuit lângã
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fosta ªcoalã de Arte ºi Meserii, actualmente închisoare, situatã la periferia
oraºului.

Locul pretins se aflã lângã rampa C.F.R., cu o întindere de aproape 2 (douã)
jughere, din care cerem o porþiune de locuit. În primul rând, on. primãrie ne-a
acordat loc lângã fabrica de cãrãmizi, str. Sf. Gheorghe, care acel loc era favora-
bil de locuit, fiind ferit de inundaþii. Dar acel loc în str. Sfântu Gheorghe a fost
luat, dupã cum rezultã mai sus, ºi on. primãrie,  probabil cineva de la serviciul
economic, ne-a dus pe subsemnaþii într-un loc cuprins de jur împrejur, mai
bine zis  „insulã” de apã, unde este un prundar, având ideea sã pãrãsim locul
de la vãrsarea Nadãºului în Someº pentru acel prundar în mijlocul apei. 

Întrucât locul oferit nu este bun sã ne instalãm ºi nici mãcar un arbore nu
îºi face rãdãcini adânci în pãmânt, cãci este ameninþat de primejdii, rãs-
turnându-l cu rãdãcinile în sus. 

Aºa ºi noi, domnule primar, o colonie compusã din 60-65 de familii, cu câte
6-7 copii în fiecare familie, ba chiar mai mulþi, suntem informaþi de conºtiinþa
sfântã ca sã nu ne pãrãsim locul pe care-l avem pentru acel loc de prundar
între ape, unde am fi toate nopþile cu frica-n spate cã oare nu ne mânã apa, ca
sã înece atâtea suflete. Suntem siguri cã nu-ºi ia nimeni rãspunderea cã în acel
loc n-o sã fim mânaþi de apele Someºului.

Deci, Domnule Primar, cu cele mai vii rugãminþi vã cerem sã vã fie milã nu
de noi, ci de copiii nepricepuþi ºi nevinovaþi, dându-ne locul bun de locuit
cerut sau altul mai favorabil.

În numele Coloniei Þiganilor, vã rãmânem recunoscãtori.

Zabola Martin                                                             Cluj, la 24 aprilie 1933
Vorgo Peter

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 3692/1934, f.71)

21
Secþia I                                                                                  1 septembrie 1933

REFERAT

„Asociaþia Generalã a Þiganilor din România” a luat fiinþã din iniþiativa
arhimandritului Calinic I. Popp ªerboianu, în luna aprilie a.c., când acesta,
luând contact cu comitetul societãþii lãutarilor „Junimea Muzicalã” (recunos-
cutã persoanã juridicã prin sentinþa no. 18/1927, a Trib. Ilfov secþia I civ. cor.,
cu sediul în str. Vulturului no. 147), a hotãrât formarea unui comitet provizo-
riu din membrii comitetului de conducere al Soc[ietãþii] „Junimea Muzicalã”,
sub preºedinþia sa, care sã primeascã înscrierile în asociaþie, sã încaseze taxele
de înscriere ºi sã redacteze statutele.

Sediul provizoriu al acestei asociaþii este tot în str. Vulturului no. 147, la
cafeneaua lui Constantin Urziceanu, casierul Asociaþiei ºi al Soc. „Junimea
Muzicalã”.
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Din membrii mai importanþi ai comitetului provizoriu de conducere sem-
nalãm pe: Iancu Panaitescu, preºedintele Societãþii „Junimea Muzicalã”, domi-
ciliat în str. Labirint no. 189; M. Niculescu, str. Vulturului 113 ºi ªt. Salomea,
din str. Trinitãþii no. 70, ambii vicepreºedinþi la aceeaºi societate, toþi lãutari.

Scopul asociaþiei a fost redat in extenso în manifestele intitulate: „Apel
cãtre toþi þiganii din România”, care s-au împãrþit în propaganda fãcutã de arhi-
mandritul ªerboianu în ziua de 27 august a.c., prin cartierele mãrginaºe ale
capitalei.

Punctele mai însemnate din acest program sunt: editarea unei gazete; înfi-
inþarea de cursuri pentru adulþi; înfiinþarea de biblioteci, atenee, spitale,
cãminuri, cantine, a unei universitãþi þigãneºti; colonizarea þiganilor nomazi
etc[1].

În asociaþie nu s-au înscris pânã în prezent decât 3-400 þigani, dintre care
majoritatea sunt din Bucureºti ºi din judeþele Sibiu, Vlaºca ºi Teleorman.

Suma strânsã din taxele benevole, de înscriere – variind între 5-20 lei –, se
ridicã la circa 2000 lei.

Dorinþa de reclamã a conducãtorilor asociaþiei, unitã cu dorinþa de repor-
taje senzaþionale a unor cotidiene din capitalã, a fãcut ca cei dintâi sã declare
numãrul înscriºilor la câteva mii, iar ziarele sã înregistreze câteva zeci de mii.

La 15 septembrie a.c., membrii comitetului de conducere al asociaþiei se vor
prezenta la Trib[unalul] Ilfov spre a cere ca „Asociaþia Generalã a Þiganilor din
România” sã fie recunoscutã ca persoanã juridicã. Se sperã cã pânã la acea datã
se vor putea strânge fonduri suficiente pentru tipãrirea statutelor asociaþiei.

În ceea ce priveºte „Congresul þiganilor”, însuºi arhimandritul ªerboianu
afirmã cã ºtirea este din domeniul fanteziei, ziarul care a publicat-o fãcând
aceasta din dorinþa de a avea un reportaj de senzaþie.

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 mãnãs-
tirile Oltene, în special la Cozia ºi Stâniºoara.

În anul 1929 pleacã la Paris, unde îºi tipãreºte lucrarea sa intitulatã: Les
Tsiganes ºi care are ca subtitlul: „Histoire – Ethnographie – Linguistique –
Grammaire – Dictionnaire”, într-un volum de 397 pagini, în Editura Payot, Paris
(lucrarea se gãseºte de vânzare la „Cartea Româneascã” ºi costã 280 lei)[2].

În urma publicãrii acestei cãrþi este ales membru corespondent la „The
Gypsy Lore Society” (Societatea londonezã pentru studiul vieþii ºi istoriei þiga-
nilor), care îi inspirã – pentru prima datã – ideea de a încerca organizarea þiga-
nilor în România.

Propaganda pentru captarea a cât mai multor membri în asociaþie merge
foarte greu, cu toate cã arhimandritul ªerboianu vorbeºte perfect þigãneasca,
iar ca sã capete deplina încredere a þiganilor se dã drept þigan. Aceastã greu-
tate este datoritã faptului cã þiganii stabili – la care propaganda prinde – sunt
sãraci, iar nomazii, care sunt bogaþi, din cauza nestabilitãþii lor nu sunt sus-
ceptibili de a primi ideea de asociaþie.
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Arhimandritul ªerboianu pretinde cã a expus aceastã idee de asociere a
þiganilor ºi domnului ministru Gusti[3], care înþelegându-l, l-a încurajat,
îndemnându-l sã ducã la bun sfârºit acþiunea sa.

Asupra faptului dacã pãrintele ªerboianu este sau nu arhimandrit, cerând
relaþiuni la Cancelaria Sf. Patriarhii ni s-a rãspuns cã nu a fost „sfinþit” în acest
rang în cuprinsul Arhiepiscopatului Bucureºti, dar cã – se poate – sã fi fost
sfinþit de Episcopia de Argeº sau a Noului Severin.

Arhimandritul ªerboianu, fiind întrebat asupra acestui lucru, a rãspuns
evaziv, cã „arhimandritul” nu constituie o treaptã preoþeascã care sã necesite o
nouã sfinþire, ci este un grad onorific, neprecizând cine i l-a dat[4].

Comisar ªef, 
Dim.D. Gheorghiu

[ANEXÃ]

APEL
Cãtre toþi þiganii din România

Fraþi þigani!

Trãim de veacuri pe pãmântul ospitalier al þãrii româneºti, pe care-l iubim
ca pe însuºi trupul ºi sufletul nostru. Din neamul romilor sau al þiganilor, cum
ni se spune, n-au ieºit niciodatã trãdãtori ºi vânzãtori de þarã; nu am fãcut com-
ploturi contra nici unei autoritãþi de stat ºi nu am fraternizat cu nici un
vrãºmaº al neamului românesc.

Ne-am jertfit ºi noi pentru România Mare; i-am dat oameni de seamã, pe
care istoria-i aminteºte cu recunoºtinþã ºi – dupã putinþã – ne îndeplinim toate
datoriile de cetãþeni. Totuºi, nici un alt neam nu este mai umilit, mai urgisit ºi
dispreþuit, mai nebãgat în seamã ºi amãrât ca neamul nostru þigãnesc.

Pentru a arãta lumii întregi cã dorim o soartã mai bunã ºi cã nu meritãm
atât dispreþ, am luat iniþiativa întemeierii unei Asociaþii Generale a Þiganilor
din România , al cãrei program – pe scurt – este urmãtorul:

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 dru-
muri, 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 merituoºi.
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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 cãminuri culturale etc.
12) Ajutorarea elevilor sãraci cu cãrþi, haine ºi mâncare.

ASISTENÞA SOCIALÃ
1) Înfiinþarea unei asistenþe juridice, pentru apãrarea tuturor împricinaþilor
în procese.
2) Asistenþã 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 începere de negustorie sau alte meserii; [Bãnci
Populare regionale ºi diferite Cooperative, precum ºi]* oficii pentru procu-
rarea de lucru, plasare ºi informaþiuni; bãi populare, colonii ºcolare, adã-
posturi 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 ºi
sã construiascã pe ele case-tip pentru cei fãrã locuinþã proprie ºi plãtibile
în cursul a 20-30 ani.
8) Stãruinþa de a coloniza pe toþi þiganii nomazi, dându-li-se pãmântul
necesar în diferitele pãrþi ale þãrii, Asociaþia luându-ºi întreaga rãspundere
pentru statornicirea ºi buna lor îndreptare, stârpind furtul ºi cerºitoria.
9) Asociaþia va îngriji ca orice muncã agricolã sau de altã naturã sã nu mai
fie speculatã de cei interesaþi ºi va face ea însãºi contracte colective, con-
form legilor þãrii, supraveghind respectarea obligaþiunilor de ambele pãrþi,
condiþiile de trai ºi igienã etc.
10) Organizarea în bresle a tuturor categoriilor de muncitori ºi recunoaºte-
rea lor ca meseriaºi, cu drepturile corespunzãtoare, la Casa generalã a Asi-
gurãrilor Sociale.
11) Înfiinþare de Tribunale judeþene ºi a unei Curþi Supreme de judecatã
pentru rezolvarea chestiunilor [morale]* privitoare la cununii, divorþ, în-
mormântãri ºi tot felul de infracþiuni ce ar necinsti neamul nostru ºi care
vor fi judecate [prin diferite metode de corecþie]* de Sfatul bãtrânilor în
frunte cu vãtafii respectivi ºi potrivit tradiþiei noastre.
12) Femeile fac parte, de drept, din Asociaþie ºi vor fi folosite în toate ope-
rele 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.
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13) 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.
14) Politica este cu desãvârºire interzisã pentru membrii Asociaþiei ºi nu
vor face decât politica intereselor noastre, indicatã de Comitetul Suprem al
Asociaþiei.

Cel ce s-ar abate de la indicaþiunile Asociaþiei va fi exclus din ea; va fi so-
cotit ca lepãdat de neamul nostru ºi nu i se va da nici un sprijin la vreme de
nevoie.

Acesta este foarte pe scurt programul nostru, care cheamã la noua viaþã
milionul de þigani-români ce trãieºte pe pãmântul României.

Fraþi Þigani,

Grãbiþi-vã de vã înscrieþi imediat în Asociaþia generalã, care este singurul
sprijin al vieþii noastre de astãzi ºi mâine.

Fiþi solidari, unindu-vã în cugete ºi simþiri, cãci nu trãim numai pentru noi,
ci ºi pentru copiii noºtri ºi pentru generaþiile viitoare.

Cele 27 mii de înscrieri, sosite nouã pânã astãzi, din diferitele colþuri ale
þãrii, sunt o dovadã ºi ne aratã deplin marele entuziasm cu care a fost îmbrãþi-
ºatã ideea noastrã.

Nu plecaþi urechea la cei ce voiesc sã vã abatã din drumul cel drept ºi sã vã
rãtãceascã, cu ameninþãri sau fãgãduinþe.

De-i veþi asculta, sã ºtiþi cã vã va ajunge blestemul tuturor morþilor noºtri,
împuºcaþi ºi spânzuraþi de nedreptãþile veacurilor trecute, în multe þãri din
lume!

De rãspundeþi însã cu drag la chemarea ce v-o facem, Dumnezeu sã vã
binecuvânteze pe voi, pe copiii voºtri ºi casele voastre.

Comunicaþi în scris orice pãsuri ºi nevoi aveþi ºi trimiteþi adeziunile de
înscriere în Asociaþie, pe adresa:

Asociaþia Generalã a Þiganilor din România  
Bucureºti IV – Str. Vultur no. 147
Cu Dumnezeu înainte!
Preºedintele Asociaþiei, 
Arhimandrit Calinic I. Popp ªerboianu[5]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.30-32; vezi ºi Prefectura
Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.4, unde sunt câteva adãugiri marcate de noi în text prin [ ]*)

[1] Pentru obiectivele Asociaþiei vezi ºi „Timpul”, II, 1933, nr. 11-12 (25 sept.), p.1-2.
[2] Deºi, în mare, lucrarea lui ªerboianu este meritorie, ea conþine ºi o sumã de concluzii
eronate, amendate de Ion Chelcea în cartea sa Þiganii din România. Monografie etnogra-
ficã, Bucureºti, Imprimeria Institutului Statistic, 1944. Însã acest ultim autor, I.Chelcea,
recomanda închiderea în ghetouri ºi sterilizarea anumitor categorii de þigani.
[3] Dimitrie Gusti (1880-1955), profesor universitar ºi sociolog, a ocupat în cadrul
guvernãrii Al. Vaida-Voevod ministerul Instrucþiunii, Cultelor ºi Artelor (9 iunie-17
octombrie 1932; 14 ianuarie-9 noiembrie 1933). Activitatea desfãºuratã de el ca ministru a
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fost expusã în volumul Un an de activitate la Ministerul Instrucþiei, Cultelor ºi Artelor,
1932-1933, Bucureºti, 1562 p., ce cuprinde discursuri, programe, proiecte, circulare.
[4] Informaþiile sumare asupra lui Popp ªerboianu nu acoperã suficient biografia acestuia.
Nãscut la 16 octombrie 1882 la ªerboieni (Argeº), arhimandritul a fost - în afara misiunilor
bisericeºti - profesor de francezã, greacã ºi latinã la Curtea de Argeº, imediat dupã primul
rãzboi mondial. Pentru trei luni a îndeplinit ºi funcþia de inspector misionar al Eparhiei
Buzãu. Revenit de la Paris (în 1931), a fost timp de doi ani stareþ la Mãnãstirea Crasna
(Dolj), iar apoi - pânã în 1938 - preot la Crematoriul din Bucureºti.
[5] Apelul este publicat ºi în vol. Minoritãþile naþionale din România, III, 1931-1938, coord.
I. Scurtu, Bucureºti, Arhivele Naþionale ale României, 1999, p.180-182.

22
România
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova
Nr. 4820/13 sept.1933

Domnule Director General,

Avem onoare a vã raporta cã în ziua de 10 septembrie 1933, orele 18, a avut
loc în casele din str. Alexandru cel Bun nr. 33, la sediul Asociaþiei Þiganilor
din România, secþia Craiova[1], o adunare prezidatã de Marcu Simion[2], þi-
gan, subofiþer pensionar, originar din Piteºti, ºi la care au participat un numãr
de circa 20 persoane.

Preºedintele cere ca toþi þiganii sã se înscrie în aceastã asociaþie ºi prin coti-
zaþiunile ce le vor face sã se poatã împãrþi ajutoare de boalã sau deces.

Apoi citeºte alãturatul apel primit de la centru[3].
Adunarea a luat sfârºit la orele 20 în liniºte.

Inspector regional                                                                      ªeful serv. Sig.
Const. 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.33)

[1] În fapt, sediul Asociaþiei, filiala Craiova, era în casele lui Parulea Miclescu, din str. Faþa
Luncii nr. 3.
[2] Corect, numele este acela de Marin I. Simion, preºedintele filialei Craiova, care era toto-
datã ºi „voievodul” þiganilor din Oltenia, investind bani în diversele activitãþi ale organi-
zaþiei. În gazeta „Timpul”, Craiova, III, 1934, nr.23 (14 ian.), p.1, este prezentat ºi ca poet,
publicându-i-se fotografia. Acelaºi ziar îl va cultiva mereu, numai la superlativ, la un
moment dat tipãrindu-se un articol, pe o paginã întreagã de format mare, intitulat: Poetul
Marin I. Simion „voievodul þiganilor” din Oltenia (III, 1934, nr.28-29, p.2).
[3] „Apelul” din anexã este cel de la documentul nr. 21 din acest volum. La 25 septembrie
1933 va avea loc alegerea consiliului de conducere, în care au fost aleºi M.I. Simion,
Parulea Miclescu, G. Bãlteanu, Gr. Neamþu, Tudor Vãduva º.a. (cf. „Timpul”, II, 1933, nr.13,
6 oct., p.2).
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23
România
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova
Nr. 4825/14 sept. 1933

Domnule Director General,

Avem onoare a raporta cã în ziua de 6 septembrie a.c. a  avut loc în oraºul
Corabia adunarea þiganilor pentru a înfiinþa o Societate de ajutor reciproc.

În urma discuþiunilor a mai multor þigani s-a ales un comitet format din
preºedinte, vicepreºedinte, un casier, 5 consilieri, 3 cenzori ºi 3 supleanþi.

Inspector regional                                                                   ªeful Serv. Sig. 
Const. 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.35)

24
[Direcþia Generalã a Poliþiei]                                            30 septembrie 1933

REFERAT

„Uniunea Generalã a Romilor din România” este abia în proiect de constitu-
ire ºi pornitã din iniþiativa lui Gheorghe A. Lãzãrescu-Lãzuricã, de originã þi-
gan, absolvent al ºcolii superioare de comerþ, depozitar de lemne ºi furaje, în
tovã rãºia fratelui sãu Dumitru Lãzãrescu, având depozitul în str. Gura
Oborului no. 32, ºi literat (scrie la „Adevãrul Literar” ºi „Universul”).

Numitul Gh.A. Lãzãrescu-Lãzuricã (ultimul nume este adoptat ca fiind nu-
mele bunicului sãu ºi ca adevãrat þigãnesc), domiciliazã în Bucureºti, str. Sâr-
beascã no. 8, unde ocupã o singurã camerã, cu chirie, ºi unde pentru moment
este ºi sediul „Uniunii romilor”.

Scopurile principale ale acestei uniuni sunt: sã lupte ca sã nu se mai per-
mitã imigrarea muzicanþilor strãini în þarã, care au acaparat toate localurile din
oraºe ºi staþiuni climaterice, în dauna muzicanþilor þigani români, care
ºomeazã. De asemenea ºi cu meseriaºii zidari, hornari, fierari, potcovari etc. Sã
se înfiinþeze grãdiniþe de copii pentru copii þigani, precum ºi un Ateneu popu-
lar þigãnesc cu program de conferinþe, declamaþii, muzicã etc. Sã se poatã tri-
mite delegaþi ai þiganilor din România la congresul internaþional þigãnesc, care
se þine în fiecare an la Nancy-Franþa ºi unde pânã în prezent România nu a fost
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niciodatã reprezentatã, precum ºi pentru a contrabalansa acþiunea „Asociaþiei
Generale a Þiganilor din România” de sub conducerea arhimandritului Calinic
I. Popp ªerboianu, care cautã sã converteascã pe romi (þigani) de la ortodoxism,
la biserica unitã.

La început, când s-a luat iniþiativa unirii tuturor þiganilor din România, atât
arhimandritul ªerboianu, cât ºi Lãzuricã activau de comun acord, însã acesta
din urmã pretinde cã vãzând pe ªerboianu cã intenþioneazã sã converteascã
þigãnimea cãtre biserica unitã ºi mai ales aflând cã acesta nu mai face parte din
rândul clericilor s-a despãrþit de ªerboianu ºi, obþinând sprijinul Sfintei
Patriarhii, a început sã activeze singur.

Sprijinul Patriarhiei constã în aceea cã însãºi I.P.S. Patriarh[1], vãzând cu
ochi buni acþiunea lui Lãzuricã, l-a îndemnat sã lupte mai departe pentru
înfãptuirea Uniunii romilor, ajutându-l sã tipãreascã cele 5000 manifeste, care
au fost tipãrite pe contul Patriarhiei, la „Tipografia Cãrþilor Bisericeºti – Bucu-
reºti” ºi prin care se anunþã „Congresul romilor” care se va þine în ziua de 8
octombrie a.c. în sala „Ileana” din Câmpul Moºilor. De asemeni, chiria acestei
sãli pentru ziua congresului este promisã tot de Patriarhie.

Acest sprijin din partea Patriarhiei este fãcut prin preotul C. Dron, eforul bi-
sericii creºtine ortodoxe române, de la Sf[în]ta. Patriarhie, care este ºi scriitor.

În propaganda sa, Lãzuricã este susþinut ºi de ziarul „Universul”, al cãrui
colaborator este în ramura literarã[2].

Comitetu l provizoriu al Uniunii este compus din:
Gh. A. Lãzãreanu-Lãzuricã, preºedinte.
Teodor Marinescu, negustor din ªoseaua Iancului 83, vicepreºedinte.
Gheorghe Potra, doctorand în litere, din str. Ceair 15, casier[3].
Florica Constantinescu, bacalaureatã ºi elevã la Conservatorul de muzicã,

ca secretarã.
Pânã în prezent are aderenþi – în mod platonic – cam circa 3000 de per-

soane, fãrã a se fi încasat vreo taxã sau vreo cotizaþie.
Congresul anunþat pentru ziua de 8 octombrie c. – dacã se va þine – are de

scop de a se arãta pe larg rostul „Uniunii romilor”. La acest congres urmeazã a
lua cuvântul: senatorul guvernamental Sulicã, avocatul Gheorghe Murgãºea-
nu, Lãzuricã, Potra, d-ra Constantinescu ºi un delegat al Patriarhiei.

Lãzuricã intenþioneazã sã scoatã ºi o gazetã sãptãmânalã „Glasul Romilor”
cu sprijinul material al Societãþii Savanþilor din Londra: „The Gypsy Lore
Society”, societate care se intereseazã ºi studiazã îndeaproape viaþa ºi limba
þiganilor din Europa. Lãzuricã, în calitate de singur literat þigan din România,
este în strânse legãturi de corespondenþã cu aceastã societate.

Arhimandritul Calinic I. Popp ªerboianu, preºedintele „Asociaþiei Generale a
Þiganilor din România”, care din informaþiunile obþinute în adevãr nu mai face
parte dintre clerici ºi care în timpul când activa alãturi de Lãzuricã a fost multã
vreme întreþinut de acesta, este actualmente revoltat asupra acþiunii lui Lãzuricã
ºi mai ales asupra faptului cã acþiunea acestuia este sprijinitã de Patriarhie.

ªerboianu vede în aceastã nouã „Uniune” un vrãjmaº puternic acþiunii sale,
care poate prinde rãdãcini mai uºor ºi mai adânci în rândurile þigãnimii, care
ºtiu cã ceata este sprijinitã de Sf-ta Patriarhie iar scopurile urmãrite mai uºor
de realizat, dat fiind cã se ignoreazã complet orice scop material.
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Aceasta l-a fãcut chiar pe ªerboianu sã dea un comunicat în gazete prin
care „aduce la cunoºtinþã tuturor organizaþiunilor din þarã cã aºa numitul con-
gres al romilor sau þiganilor, de care au vorbit unele ziare, nu se va þine decât
dupã organizarea generalã a tuturor filialelor ºi secþiunilor, iar data ºi locul
þinerii vor fi anunþate la vreme. Orice comunicãri despre alte congrese sau con-
stituiri de noi uniuni sã se ºtie cã nu sunt pornite de la Asociaþia generalã ºi
nici de la þigani, ci de la persoane strãine de neam, care vroiesc prin aceasta sã
împiedice nobila þintã a acestei asociaþiuni ºi sã-ºi ajungã anumite scopuri
politice imediate”.

Prin acest comunicat vizeazã pe Lãzuricã „ca strãin de neam”, ori Lãzuricã
este în adevãr þigan pe când ªerboianu nu este þigan – dupã cum singur a afir-
mat când s-au fãcut informaþiuni asupra „Asociaþiei Generale a Þiganilor din
România” –, ci se dã numai drept þigan, pentru a putea cãpãta încredere în rân-
durile þiganilor.

Lupta între „Asociaþia þiganilor” (ªerboianu) ºi „Uniunea romilor” (Lãzãres-
cu-Lãzuricã) începe abia acum, iar rezultatul nu se poate întrevedea decât în 2
ipoteze: ori reuºeºte Uniunea romilor, contopind asociaþia, ori se desfiinþeazã
amândouã. Gheorghe A. Lãzãreanu-Lãzuricã este necunoscut la fiºele acestei
Direcþiuni.

Comisar ºef, 
Dim. Gheorghiu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.44-45)

[1] Este vorba de Miron Cristea, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române între 1925-1939.
[2] „Universul” era un cotidian de informaþii politice ºi culturale, având ca director între
1916-1943 pe Stelian Popescu. Ziarul s-a impus ca o publicaþie independentã care, însã,
promova combinaþiile politice, fiind când proguvernamentalã, când împotriva acestuia. În
aceastã publicaþie s-au tipãrit în anii '30 diverse anunþuri ale Asociaþiei romilor. În afarã
de colaborãrile la „Universul”, Lãzãrescu-Lãzuricã (n. 1893) a mai publicat în „Îndrepta-
rea”, „Neamul românesc”, „Ilfovul” º.a., iar în 1927 a condus ziarul „Ateneul”.
[3] George I. Potra, nãscut în 1907, era originar din com.Sãcuieu, jud. Cluj, ºi a absolvit fa-
cultatea de litere ºi filosofie din Bucureºti. A devenit doctor în istorie în 1936, fiind pro-
fesor în învãþãmântul gimnazial (1932-1967). Este autorul unei importante lucrãri asupra
istoriei romilor, Contribuþiuni la istoricul þiganilor din România, Bucureºti, Fundaþia Regele
Carol I, 1939, 376 p. Pasionat cãutãtor de documente inedite, a mai publicat totodatã o
seamã de cãrþi ºi studii asupra istoriei oraºului Bucureºti ºi asupra învãþãmântului:
Hanurile Bucureºtene, Bucureºti, 1943, 100 p. (cu o nouã ediþie îmbogãþitã, Istoricul hanu-
rilor bucureºtene, Bucureºti, 1985, 221 p.); Documente privitoare la istoria oraºului Bucu-
reºti, 1594-1821, Bucureºti, 1961, 820 p.; Petrache Poenaru, ctitor al învãþãmântului în þara
noastrã, Bucureºti, 1963, 400 p.; Tezaurul documentar al judeþului Dâmboviþa, 1418-1800,
Târgoviºte, 1972, 994 p.; Din Bucureºtii de altãdatã, Bucureºti, 1981, 471 p. (cu o ediþie
extinsã, în douã volume, Din Bucureºtii de ieri, Bucureºti, 1990, 536 p., 363 p.); Documente
privitoare la istoria oraºului Bucureºti, 1634-1800, Bucureºti, 1982 º.a.
Aºa cum mãrturisea în Introducerea la vol. Contribuþiuni la istoricul þiganilor din România,
din 1936, interesul pentru o atare lucrare a fost stimulat, pe de o parte, de activitatea tot mai
intensã a acestei etnii în direcþia organizãrii „în diferite asociaþii ce urmãresc ridicarea lor
moralã ºi materialã”, pe de alta, „prin numãrul lor însemnat din þara noastrã, prin contac-
tul zilnic pe care îl avem fiecare cu ei, prin þigãnuºii care vând ziare, lustragii, florãresele,
lãutarii ºi alte multe ocupaþii cu care se îndeletnicesc ei ºi de care noi avem nevoie” ºi, nu
în ultimul rând, prin numãrul apreciabil de documente referitor la aceastã etnie (p.4).
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25
[septembrie 1933]

Asociaþia Generalã a Þiganilor din România
CHEMARE

Fraþi þigani!

De sute de ani, noi, romii sau þiganii, cum ni se mai spune, îndurãm toate
umilinþele din  partea tuturor, suntem urgisiþi, dispreþuiþi, nebagãþi în seamã ºi
amãrâþi, mai mult decât oricare neam ce trãieºte pe pãmântul þãrii româneºti.

A vrut bunul Dumnezeu ca la vremea ce El a gãsit de cuvinþã sã ne trimitã
un mântuitor în persoana preotului arhimandit Calinic I. Popp ªerboianu, þigan
de origine, ºi care înþelege durerile neamului sãu, nu se leapãdã de el, vrea sã-l
îndrumeze pe drumul civilizaþiei, al nãzuinþelor curate ºi ferite de otrava politi-
cianismului josnic ºi sã ajungã ca numele de „þigan” sã fie rostit cu cinste, iar
nu cu dispreþ.

Acest preot este ºi un mare învãþat, el a scris despre neamul nostru þigãnesc
cãrþi de valoare în limbile francezã, englezã ºi nemþeascã ºi stã în legãturã cu
toþi þiganii din lume, care ne vor ajuta ºi pe noi la orice nevoie vom avea, cãci
ei sunt mai bogaþi decât ai noºtri ºi cu ºtiinþã de carte.

Fraþi þigani!

Acest preot învãþat a venit la noi cu ideea sã înfiinþãm o mare Asociaþie, în
care sã fie cuprinºi toþi þiganii din România, ºi ne-a spus cã numai acolo unde
este unire este ºi putere. Ne-a înfãþiºat ºi un program al Asociaþiei, care cuprin-
de lucruri mari pentru neamul nostru ºi care a fost publicat ºi prin diverse
gazete.

Totuºi, ca la orice bun început, s-au gãsit ºi oameni rãi, puºi în slujba diferi-
þilor politiciani, care cautã sã amãgeascã neamul nostru; sã ne împrãºtieze prin
neunire ºi sã-i facã a crede cã sunt mai multe asociaþii cu þigani ºi nu numai
una. Aceºti oameni rãi nu se sfiesc sã arunce pe spatele Asociaþiei noastre ºi a
energicului preot ce ne conduce tot felul de insulte ºi calomnii, numai ºi
numai ca sã ne împiedice de la drumul bun pe care am apucat ºi sã ne þinã în
starea de robie josnicã, în care am trãit pânã acum.

Fraþi þigani!

Nu daþi ascultare nimãnui decât Asociaþiei Generale a Þiganilor din
România, recunoscutã în mod legal de Tribunalul Þãrii Româneºti ºi condusã
de învãþatul preot arhimandrit Calinic I. Popp ªerboianu, în frunte cu un
comitet al cãrui sediu central este în strada Vulturi 147 ºi al cãrei secretar gene-
ral este dl. Lache Gheorghe, din strada Braºoveni (Tei) 48.
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Vã chemãm deci la 
O MARE ADUNARE

care se va þine
duminicã 8 oct a.c., la orele 9 dimineaþa,

în sala d-lui Ionicã Palade (strada Teiul Doamnei 48),
iar nu în sala „Ileana” din Câmpul Moºilor, cum s-a anunþat de unii.

Fraþi þigani!

Veniþi în numãr cãt se poate de mare ca sã arãtãm tuturor cã noi suntem
uniþi în cugete ºi simþiri ºi cã nu mai voim sã fim calul de bãtaie al nimãnui.
Acolo veþi auzi pe cei mai de seamã oameni din neamul nostru: avocaþi, doc-
tori, studenþi, expunând programul nostru ºi sfãtuind numai de bine.

Noi nu ne luptãm nici pentru politicã, nici pentru bisericã, ci pentru nevo-
ile noastre, pentru izgonirea întunericului ºi a nedreptãþii în care trãim de vea-
curi, sã nu vã amãgeascã cei care vã fãgãduie toate bunãtãþile pãmântului ºi pe
urmã vã dau sabia ºi religia.

Unde este preotul, acolo este Dumnezeu, deci nu vã lãsaþi amãgiþi de acei
care vã cinstesc numai din buze, iar cu inima stau departe de voi.

Veniþi în numele dreptãþii, al iubirii de neamul nostru ºi al nãdejdii unor zi-
le mai fericite, veniþi duminicã 8 octombrie 1933, ora 9 dimineaþa, în sala d-lui
Ionicã Pandele, Teiul Doamnei 48.

Cu Dumnezeu înainte ºi cu ochii atenþi la duºmanii ce ne pândesc pe toate
cãrãrile ca sã ne þie în robie ºi întuneric.

Asociaþia Generalã a Þiganilor din România
Sediu: Bucureºti, strada Vulturi 174, sector IV

Rãspunzãtor arhimandrit C.I.P. ªerboianu, strada Turnu Roºu 11

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos.123/1933, f.10)

26
Patriarhia Românã                                               Bucureºti, 5 octombrie 1933
Consiliul Central Bisericesc                           Strada Matei Millo nr. 10, etaj III
Nr. 8919

Domnule Prefect,

Urmãtor cererei d-lui G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã, înregistratã sub nr.
8824/1933, avem onoarea a vã aduce la cunoºtinþã cã pentru activitatea literarã
ºi cultural-religioasã în sens ortodox desfãºuratã printre þiganii din România,
recunoaºtem drept conducãtor al þiganilor pe dl G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã, publi-
cist, preºedintele „Uniunii Generale a Romilor (Þiganilor) din România”.
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În vederea adunãrii romilor (þiganilor), pe care d-sa a convocat-o cu scop
cultural, social ºi spiritual, socotim cã în cadrul legilor existente i se poate în-
gãdui þinerea acestei adunãri în scopul arãtat mai sus.

Primiþi vã rugãm, Domnule Prefect, asigurarea deosebitei noastre conside-
raþiuni ºi arhiereºti binecuvântãri.

Preºedinte                                                     Consilier Referent
[indescifrabil]                                                                           [indescifrabil]

Domniei Sale, Domnului Prefect al Poliþiei Capitalei

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos.123/1933, f.2)

27

UNIUNEA GENERALÃ A ROMILOR DIN ROMÂNIA

Fraþi romi!

Ne adresãm vouã nu cu titulatura de „þigani”, pentru cã este o denumire
falsã ºi batjocoritoare, ci pe numele nostru adevãrat de „romi”, adicã oameni,
iubitori de libertate, jocuri ºi muzicã. Acest lucru trebuia sã-l ºtie acel preot
care se intituleazã „arhimandrit” ºi „preºedinte” al Asociaþiei Generale a Þiga-
nilor din România, titluri însuºite fãrã drept ºi prin uzurpare, din care cauzã a
ºi fost izgonit din asociaþie ºi seviciile bisericeºti, fiind acuzat de catolicism ºi
duºman al religiei noastre ortodoxe. E vorba de Calinic ªerboianu.

Fraþi romi!

Numãrãm în þara româneascã aproape un milion de suflete, împrãºtiate pe
tot cuprinsul þãrii, la sate ºi la oraºe, îndeplinind cu sfinþenie toate îndatoririle
de cetãþeni, adicã: plãtim dãri, facem armatã, avem meserii bine definite, sun-
tem asimilaþi elementului românesc, vorbind aceeaºi limbã ºi pãstrând aceeaºi
religie creºtinã-ortodoxã. Ba suntem pãstrãtorii cântecelor, jocurilor, baladelor
ºi datinilor româneºti, ca niºte harnici ºi pasionaþi cronicari ºi colecþionari.

Suntem patrioþi ºi dinastici, nu suntem trãdãtori de þarã, nu dezertãm de la
datorie, nu pactizãm cu inamicii þãrii ºi nu ne lãsãm influenþaþi de elemente
extremiste, care sunt dãunãtoare statului român. Acestea sunt calitãþi care aco-
perã puþinele noastre defecte ºi, recunoscându-le, trebuie sã recunoascã ºi con-
cetãþenii noºtri cã nu noi greºim mai mult în faþa legilor.  

Suntem totuºi dispreþuiþi, huliþi ºi consideraþi ca o paria a societãþii, fiind
lipsiþi de drepturi egale ca oameni ºi cetãþeni.

Trãim în prezent sub apãsarea unui materialism feroce, iar criza economicã
ºi financia rã noi o simþim mai mult. Meseriile noastre sunt acaparate de strã-
inii care ne concureazã ºi ne azvârle în braþele ºomajului.
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E timpul ca sã ne miºcãm, sã ne organizãm ºi sã ne manifestãm ca un organ
puternic, având ca scop unic apãrarea intereselor noastre sociale.

Nu intenþionãm sã constituim un nou partid politic, cãci, din pãcate, avem
destule în þara româneascã ºi rãsar ca ciupercile alte noi.

Vrem însã ca uniþi într-un bloc sã putem cere organelor conducãtoare rea-
lizarea dezideratelor noastre drepte ºi legale, fãrã sacrificii mari ºi fãrã sã dãu-
neze cu nimic þãrii noastre, înþelegând sã luãm parte la necazuri, ca ºi la bu-
curii, alãturi de concetãþenii noºtri români.

Vrem sã arãtãm cã în manifestaþiile noastre nu ignorãm ºi scopul cultural
ºi spiritual prin care sã cucerim simpatia opiniei publice, a presei ºi a facto-
rilor competenþi, mai dovedind cã la noi existã mai puþinã þigãnie decât în
manifestaþiunile cotidiene ºi strãine nouã.

De aceea vã chemãm stãruitor sã participaþi la

PRIMUL MARE CONGRES AL ROMILOR
Care va avea loc irevocabil la

SALA ILEANA din Câmpul Moºilor, 
la Bucureºti, în ziua de 8 octombrie a.c. la orele 10 dimineaþa.

Veniþi la acest Congres în numãr cât mai mare ºi cu curajul oamenilor care
n-au nimic ce sã-ºi impute, ca cetãþeni dornici de o viaþã nouã, înfruntând vi-
tregia vremurilor grele.

Lãutari, geambaºi, fierari, potcovari, meºteri lãcãtuºi, spoitori, rudari, vãc-
suitori, strângãtori de fiare, vânzãtori de ziare ºi haine vechi, hornari, mici
comercianþi ºi alþi meseriaºi romi, veniþi cu toþii sã ascultaþi pe reprezentanþii
noºtri cei mai calificaþi, aleºi din clasa intelectualã, ca: publiciºti, avocaþi, pro-
fesori, medici ºi arhitecþi, care vã vor arãta care sunt necazurile voastre, cine
sunteþi, ce vreþi ºi ce puteþi voi.

Sã nu lipseascã nici o femeie intelectualã din neamul romilor, pentru ca ele
sã dea un imbold fraþilor, pãrinþilor ºi soþilor lor în marea luptã de emancipare
ce se începe.

Facem un apel cãlduros cãtre toþi romii care au parvenit prin muncã ºi abne-
gaþie ca sã nu-ºi renege neamul, ci sã vie în mijlocul nostru, încurajându-ne,
iubindu-ne, ca o chemare a sângelui. Nu ne dispensãm nici de prezenþa conce-
tãþenilor noºtri români, invitându-i la congres ca observatori, pentru a vedea ºi
auzi cã nu depãºim cu nimic de la programul nostru iniþial: moral, social, cul-
tural ºi spiritual.

Fraþi romi!

Congresul nostru mai are un scop. El vã dã prilejul ca uniþi într-un singur
glas, într-o singurã bãtaie de inimã, sã ne manifestãm pentru Þarã, Rege ºi
Patriarh; sã salutãm presa româneascã ce a susþinut ºi pe toþi acei oameni de
bine care ne-au încurajat ºi ajutat în lupta noastrã.

Dumnezeu sã ne binecuvânteze aceastã luptã ºi sã pedepseascã pe trãdã-
torii cauzei noastre.
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Rugãm ca toate comunicãrile ºi adeziunile sã se trimitã pe adresa de mai jos:
Uniunea Generalã a Romilor din România, cu sediul în Bucureºti, strada

Sârbeascã nr. 8

Preºedinte                                                                                        Secretarã
G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã                                                      Florica Constantinescu

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos.123/1933, f.3)

28

[Direcþia Generalã a Poliþiei]                                                 7 octombrie 1933

NOTÃ

Duminicã 8 crt., are loc primul congres al þiganilor din România. Congre-
sul a fost anunþat printr-un manifest semnat de G.A. Lãzuricã, publicist, pre-
ºedintele Uniunii Generale a Romilor din România, cu sediul în str. Sârbeascã
nr. 8. Congresul se va þine în sala „Ileana” din Câmpul Moºilor, la Bucureºti,
ora 10 a.m.

Uniunea Romilor din România este pusã sub protecþia I.P.S.S. Patriarhului
României, care i-a dat ºi i-a promis lui Lãzuricã tot sprijinul în vederea con-
gresului, spunându-i cã îi va aloca lunar ºi o subvenþie de 10.000 lei, în vede-
rea dezvoltãrii asociaþiei þigãneºti.

I.P.S.S. Patriarhul susþine pe G. Lãzuricã împotriva fostului arhimandrit
Calinic ªerboianu, un alt conducãtor al þiganilor, care, dupã spusele lui, fiind
trimis în America pentru a face propagandã creºtinã ortodoxã printre românii
de acolo, a compromis totul. De asemenea, G. Lãzuricã este susþinut ºi de preo-
tul Dron, care îi dã chiar ajutoare materiale.

În vederea congresului þigãnesc, G. Lãzuricã face toate eforturile pentru a
avea sala congresului cât mai populatã. A vizitat chiar diferite cãmine stu-
denþeºti pentru a cere concursul studenþilor, a intrat în legãturi cu Corneliu
Zelea Codreanu, ºeful Gãrzii de Fier, care i-a promis 20 de legionari pentru
congres[1] .

În discursul sãu de la 8 crt., G. Lãzuricã va expune asistenþei câteva puncte
din programul Asociaþiei Romilor, printre care citãm: înfiinþãri de cãmine þigã-
neºti, ºcoli, spitale ºi un ziar þigãnesc. De asemenea, el va ridica ºi chestiunea
radioului, care a lãsat mulþi þigani muzicanþi muritori de foame.

În programul sãu are ºi chestiunea prohibirii imigrãrii þiganilor strãini. Va
mai arãta cã a fost chemat la Siguranþa Generalã pentru a da relaþii referitoare
la asociaþia þigãneascã ºi va cita persoanele care îi dau tot concursul, printre
care sunt: prefectul poliþiei capitalei, colonel Gabriel Marinescu, primarul
Dem. Dobrescu ºi chiar ministrul de interne[2]. Preºedinte de onoare al Uni-
unii Romilor din România va fi proclamat Dinicu[3]. G. Lãzuricã afirmã cã
pentru realizarea dezideratelor sale, primãria capitalei i-a promis ºi un teren.
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Peste câteva luni, Uniunea Generalã a Romilor din România va trimite dele-
gaþi la congresul internaþional þigãnesc de la Nancy. G. Lãzuricã este în legãturã
ºi cu „The Gypsy Lore Society” (Societatea pentru studierea literaturii ºi a obi-
ceiurilor þigãneºti) din Londra, din care face parte ca membru corespondent.

Susnumitul mai afirmã cã a primit propuneri de colaborare de la diferite
partide politice româneºti. Primarul capitalei a cerut lui Lãzuricã o statisticã a
þiganilor infirmi, cerºetori etc.

Pe lângã romii din capitalã ºi judeþul Ilfov, vor participa ºi delegaþi din
provincie, iar cuvântãtori au fost aleºi din clasa intelectualã a romilor, ca avocaþi,
profesori, publiciºti, precum ºi personalitãþi române, prietene cetãþenilor romi.

Se va alege comitetul executiv, se va expune programul social, cultural ºi
spiritual al Uniunii ºi se va arãta care sunt mijloacele legale prin care dezidera-
tele romilor sã fie realizate de cãtre organele oficiale.

G. Lãzuricã va legaliza statutele Uniunii sale chiar astãzi.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.46)

[1] Desprins din Liga Apãrãrii Naþional Creºtine, Corneliu Zelea Codreanu ºi-a creat pro-
pria grupare politicã, de extremã dreapta, sub denumirea de Garda de Fier, cu obiective
declarat anti-comuniste, antisemite ºi xenofobe. De altfel, în noiembrie 1933 acest partid
a fost scos în afara legii.
[2] Gh.Gh. Mironescu, ministru de interne în guvernul prezidat de Al.Vaida-Voevod.
[3] Grigoraº Dinicu (1889-1949) se trãgea dintr-o vestitã familie de interpreþi bucureºteni,
din care Costache Dinicu (1810-1884) a fost lãutarul domnitorului Gr. Ghica, iar Angheluº
Dinicu (1838-1905) a interpretat celebra „Ciocârlia” la Expoziþia Universalã de la Paris din
1889. Absolvent al Conservatorului din Bucureºti, Grigoraº a avut o carierã de excepþie,
susþinând aproape pretutindeni în lume concerte unanim apreciate. Asemenea strãmo-
ºului sãu, a concertat ºi la Expoziþia internaþionalã de la Paris din 1937, cântând cu acest
prilej la recepþia oferitã mamei preºedintelui american, Sarah Roosevelt. Totodatã, Gri-
goraº Dinicu a fost un militant fervent pentru emanciparea socialã ºi culturalã a þiganilor.

29
Pe cale particularã
9 octombrie 1933
D-lui Prefect al Poliþiei Municipiului Bucureºti

Domnule Prefect,

Subsemnatul G.A. Lãzuricã, publicist, preºedintele Uniunii Generale a Ro-
milor din România, am onoarea sã vã duc la cunoºtinþã urmãtoarele:

În acþiunea de emancipare a semenilor mei, pe terenul cultural, social ºi
spiritual, sunt considerat de cãtre Patriarhul României ºi Consiliul Central
Bisericesc ca misionar în mijlocul poporului romilor, ferindu-i de orice unel-
tire sau încercãri subversive din partea unor oameni certaþi cu morala ºi bise-
rica noastrã ortodoxã. Pentru acest motiv, Sfântul Patriarh m-a recunoscut pe
mine conducãtor al romilor ºi a intervenit chiar printr-o adresã cãtre dvs., ca
sã-mi autorizaþi congresul ce-l organizasem pentru 8 octombrie a.c[1].
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Dv aþi aprobat þinerea acestui congres ºi adunarea v-a ovaþionat pentru ges-
tul dv.

Or, în aceeaºi zi, un preot care se intituleazã „arhimandrit” ºi „preºedinte”
al Asociaþiei Generale a Þiganilor din România, fãrã sã cearã autorizaþie, a în-
cercat o adunare care, de altfel, i-a ºi fost zãdãrnicitã. Acest preot anunþã prin
ziare cã în ziua de 15 octombrie va þine adunarea cu orice preþ.

Þin sã vã atrag atenþiunea, domnule prefect, cã acest preot nici nu este arhi-
mandrit, cum se intituleazã, ºi nici nu are calitatea moralã de a se erija în con-
ducãtor al romilor, pentru urmãtoarele motive:

Îl acuz de duºman al Bisericii noastre ortodoxe prin faptul cã s-a vândut
bisericii catolice, faþã de care s-a angajat sã atragã pe þigani la aceastã religie,
în schimbul unei subvenþii ºi altor asigurãri de ordin material. E vorba de preo-
tul Calinic Popp ªerboianu.

Episcopia de Vâlcea l-a degradat din rangul de arhimandrit în ziua de 1
februarie 1933, l-a gonit din conducerea stãreþiei Mãnãstirii Crasna ºi l-a exclus
din raza acestei episcopii pentru abateri grave de la moralã ºi învãþãturile sale
de preot ortodox.

Patriarhul ºi Consiliul Central Bisericesc îl considerã un excomunicat, ele-
ment tulburãtor ºi periculos, având dovezi despre acþiunea sa subversivã ºi
acte de imoralitate.

Îl acuz cã în toate împrejurãrile faþã de þigani înjurã, calomniazã ºi unelteº-
te contra Î.P.S. Patriarh, dându-le sã înþeleagã cã ei trebuie sã adopte o altã re-
ligie ºi sã recunoascã un alt reprezentant spiritual. În prezent chiar membrii
din comitetul lui îl repugnã.

Sunt autorizat, în caz cã nu luaþi ca bune acuzaþiunile mele, sã vã adresaþi
Consiliului Central Bisericesc al Patriarhiei Române, strada Matei Millo 10, ca
sã confirme spusele mele.

Pentru acest motiv, vã rog respectuos sã nu autorizaþi adunarea de dumini-
cã, organizatã de pãrintele Calinic ªerboianu, care strângând 30 de oameni ºi
ducându-i în eroare au semnat un statut ºi l-a legalizat la Tribunal, iar la adã-
postul acestei forme de aparenþã legalã încearcã sã tulbure ºi sã unelteascã
contra bisericii ºi organismului nostru de stat.

I se poate pretinde ca sã dovedeascã prin documentul recent emanat de la
Patriarhie care este situaþia sa, din ce trãieºte, unde domiciliazã, unde slujeºte
ºi dacã în prezent mai este slujitor oficial al bisericii noastre. Dânsul nici nu
este þigan!

Iar dacã cele afirmate de mine sunt pure calomnii, sunt gata sã trag con-
secinþele.

Primiþi, Domnule Prefect, asigurarea stimei ºi consideraþiunii ce vã pãstrez.

G.A. Lãzuricã
Preºedintele Uniunii Generale a Romilor din România
Strada Sârbeascã 8

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.8)

[1] Vezi în acest volum documentul nr. 26.
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30
[Direcþia Generalã a Poliþiei]                                                    9 octombrie 1933

NOTÃ

În legãturã cu organizarea romilor din România, aderenþii lui G.A. Lãzu-
reanu [Lãzãrescu]-Lãzuricã spun cã s-au despãrþit de preotul Popp ªerboianu,
deoarece acesta urmãrea ca dupã organizarea romilor sã-i treacã la Biserica
Unitã.

Pe de altã parte, cei rãmaºi credincioºi preotului Popp ªerboianu pretind cã
Lãzureanu-Lãzuricã urmãreºte scopuri politice ºi înscrierea tuturor romilor în
Partidul Naþional Agrar, de sub preºedinþia d-lui Octavian Goga[1], asigurân-
du-ºi prin aceasta un mandat de deputat ºi câteva locuri de consilieri comu-
nali în capitalã, pentru principalii colaboratori ai sãi.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.55)

[1] Datoritã atitudinii anticarliste a lui Al. Averescu, Octavian Goga pãrãseºte Partidul
Poporului ºi pune bazele propriului partid, Naþional Agrar (la 10 aprilie 1932). Alãturi de
el s-au mai aflat o serie de profesori universitari, precum I. Petrovici, I. Lupaº ºi S. Drago-
mir, iar în dorinþa obþinerii de cât mai multe voturi la alegerile viitoare, Goga era interesat
ºi de potenþialul electoral al romilor. 

31
Direcþiunea Generalã a Poliþiei                                            10 octombrie 1933
Nr. 13.700

NOTÃ
Congresul romilor þinut în capitalã

În ziua de 8 a.c. a avut loc în sala „Ileana” congresul romilor.
ªedinþa a fost deschisã la orele 11 de cãtre G.A. Lãzureanu-Lãzuricã, care a

anunþat cã prefectura poliþiei capitalei a interzis adunarea ce proiecta sã þinã
preotul Popp ªerboianu ºi a autorizat congresul convocat de cãtre el.

Au vorbit apoi Gheorghe Basna, preºedintele asociaþiunii romilor din Brã-
ila, avocat Ilie Boruga, dr. Ilie Rãdulescu, D. Ioaniþescu, funcþionar public,
d[octoran]d [Gh.] Potra, d-ra Florica Constantinescu, D. Panaitescu, preºedinte-
le muzicanþilor romi din România, ºi preºedintele G.A. Lãzureanu, care au arã-
tat cã romii sunt conservatori ºi transmiþãtori ai datinilor româneºti. Declarã cã
vor lupta pânã ce va obþine o situaþie mai bunã pentru romii din România, care
se declarã strânºi uniþi în jurul Tronului ºi Steagului românesc[1].

Dupã aceasta s-a procedat la alegerea comitetului Uniunii Generale a Romi-
lor din România. Apoi au expediat o telegramã M.S. Regelui[2] ºi au votat mo-
þiunea care va fi înaintatã membrilor guvernului. Au asistat circa 200 persoane.
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În moþiunea votatã se spune: „Considerãm renegat pe orice rom care duce
o altã acþiune sau se alãturã altei grupãri contrarii Uniunii Generale a Romi-
lor”; „Ne legãm sã fim patrioþi, dinastici ºi ortodocºi, respingând orice propa-
gandã subversivã ºi periculoasã statului român ºi bisericii ortodoxe”; „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 dis-
pensar, un serviciu de contencios, un ateneu popular, un adãpost pentru romii
sosiþi în mod temporar din provincie, o grãdiniþã de copii, o salã de adunare ºi
de legiferare a exercitãrii meseriei de lãutari”[3].

[ANEXA I]

MOÞIUNE

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-Lãzuricã, recunoscut de acest congres ca singurul re-
prezentant 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 egali-
tate de tratament cetãþenesc 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-
bri, pentru eventuale abateri grave, prin majoritate de membri ale celorlalþi
membri din acest comitet; ne declarãm solidari cu orice acþiune dusã de dl.
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 dl. G.A. Lãzureanu-Lãzuricã, 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 – ºi confirmãm d-lui Grigoraº Di-
nicu – chiar peste voinþa d-sale – preºedinþia de onoare.

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 propa-
gandã subversivã ºi periculoasã statului român ºi bisericii ortodoxe.

Alegem ziua de Sf. Maria ca zi de reculegere anualã, când vom fi în peleri-
naj la una din bisericile indicate de Sfânta Patriarhie.

Vom stãrui mereu pentru ca forurile competente sã doneze Uniunii Gene-
rale 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 adãpost pen-
tru romii sosiþi din provincie în mod temporar, o grãdiniþã de copii, o salã de
adunare ºi de legiferare a exercitãrii meseriei de lãutar.

Preºedintele Uniunii Generale a Romilor
G.A. Lãzureanu-Lãzuricã
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[ANEXA II]

MAIESTATE!

Romii din România, adunaþi în primul lor congres sub auspiciile Uniunii
Generale a Romilor din România, þin sã Vã asigure de tot devotamentul ºi patri-
otismul lor faþã de Tron ºi Þarã.

În manifestarea celor 3000 de romi, care au participat la congres, pentru
Maiestatea Voastrã, s-a dovedit cã ei înþeleg sã ia parte cu trup ºi suflet la
bucuriile sau necazurile poporului român ºi ca cetãþeni dornici de mai bine pe
terenul social, cultural ºi spiritual, ei îºi îndreaptã gândul cãtre Maiestatea
Voastrã, încredinþaþi cã ei vor fi sprijiniþi în dezideratele lor drepte ºi legale,
prin preþioasa solicitudine a M. Voastre.

Suntem, Maiestate, ai Voºtri prea plecaþi ºi supuºi cetãþeni în timp de pace,
patrioþi ºi desãvârºiþi soldaþi în timp de rãzboi.

Preºedintele Uniunii Romilor
G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.51-54)

[1] Alãturi de cei enumeraþi, a mai vorbit ieromonahul Dionisie Lungu, care i-a îndemnat
pe romi sã nu se mai punã în slujba ateilor, ci sã serveascã de misionari ai bisericii.
[2] O telegramã s-a expediat ºi Patriarhului Miron Cristea. Totodatã ºi-au pronunþat sim-
patia pentru ªt. Brãiloiu, C. Zelea-Codreanu, Adrian Maniu, Ilie Rãdulescu º.a., declaraþi
ca membri onorifici ai Uniunii.
[3] Amãnunte asupra acestui congres în „Universul”, nr. 277 din 10 oct. 1933. Congresul
a ales în funcþiile de rãspundere, pe 5 ani, urmãtorul comitet: Grigoraº Dinicu (preºedinte
de onoare), G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã (preºedinte activ), G.D. Baºno ºi T. Marinescu (vice-
preºedinþi), P. Ciuciuan (referent), I.Gh. Ioaniþescu (secretar general), P. Marinescu, I.
Dumitrescu ºi Iordan Dinu (cenzori); la secþia de femei Margareta Nicolau (preºedintã de
onoare), Florica Constantinescu (preºedintã activã), Elena Negulescu (vicepreºedinte),
Ketty Petrescu (secretar general).  Un document relativ la acelaºi congres a fost publicat în
Minoritãþile naþionale din România, III, 1931-1938, coord. I. Scurtu, Bucureºti, Arhivele
Naþionale ale României, 1999, p.184-186.

32
13 octombrie 1933

Referat

Arhimandritul Calinic I. Popp ªerboianu solicitã, în calitate de preºedinte
al þiganilor din România, autorizaþie pentru a þine duminicã 15 octombrie a.c.
o întrunire în sala „Ionicã Pandele” din strada Teiu Doamnei 48.

În sânul acestei asociaþii ce abia se formeazã s-a produs o scindare. O parte
din þigani urmeazã ºi recunosc ca preºedinte al lor pe G.A. Lãzuricã, care a
solicitat ºi þinut duminica trecutã o întrunire în sala „Ileana”, iar o altã parte
urmeazã ºi recunosc ca preºedinte pe arhimandrit Calinic I. Popp ªerboia-
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nu[1], care în ziua de 2 octombrie a.c., având nr. necesar de membrii, a depus
la Tribunalul Ilfov statutele ºi actul constitutiv al Asociaþiei Þiganilor, în scop-
ul recunoaºterii personalitãþii juridice a acesteia.

Ceea ce este adevãrat însã, este cã þiganii încã nu sunt pe deplin lãmuriþi
asupra scopului Asociaþiei ºi oscileazã în a trece alãturi de unul dintre cei doi
preºedinþi, intitulaþi aºa fãrã o prealabilã adunare generalã a membrilor fonda-
tori ºi fãrã defintivarea formelor legale în acest scop.

De aceea, întrucât duminicã 15 octombrie o parte a þiganilor au sã se întâl-
neascã pentru a se lãmuri, suntem de pãrere a se aproba.

ªeful Biroului de Informaþii 
Comisar ajutor [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.7)

[1] De partea lui ªerboianu era ºi cea mai puternicã filialã a Asociaþiei romilor, cea din
Oltenia, care prin N.G. Nicolaescu dezaprobã acþiunea lui G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã (Pe
marginea unu congres, în „Timpul”, II, 1933, nr.15, 21 oct., p.1-2). Într-o consfãtuire din
12 decembrie 1933 þinutã la Caracal s-a hotârât ca în viitorul apropiat, la Craiova, sã se
punã bazele Asociaþiei Regionale Olteneºti, cu delegaþi din cinci judeþe, care sã adere la
miºcarea lui ªerboianu (Ibidem, nr.20, 16 dec., p.1-2).

33
14 octombrie 1933

Domnule Ministru,

Cu deosebit respect, vã rog sã binevoiþi a dispune sã ni se dea o autorizaþie
pentru o întrunire a membrilor din Asociaþia Generalã a Þiganilor din Româ-
nia, care se va þine duminicã 15 octombrie a.c., ora 9 dimineaþa, în sala „Ionicã
Pandele” din str. Teiul Doamnei 48 (Tei), unde vom discuta scopul, statutele ºi
programul Asociaþiei. 

Adaug cã duminicã 8 octombrie a.c. am voit sã þinem tot acolo o întrunire,
dar am fost opriþi de poliþie, întrucât nu am ºtiut cã trebuie autorizaþie. Am
fãcut o cerere ºi cãtre onor poliþie, dar am fost necontenit amânaþi, pânã azi.
Dorim sã se trimitã oameni de-ai Siguranþei Statului, ca sã audã tot ce se vor-
beºte. Alãtur ºi un manifest, ale cãrui puncte sunt cuprinse ºi în statute.

Cu cel mai profund respect.
Arhim. C.I. Popp ªerboianu, 
Preºedintele Asociaþiei Gen. a Þiganilor din România
Str.Vultur 147

Domnului Ministru de Interne

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.58)
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34
[Direcþia Generalã a Poliþiei]                                            [14 octombrie 1933]

REFERAT

„Asociaþia Generalã a Þiganilor din România” a luat fiinþã în luna aprilie
1933, din iniþiativa preotului Calinic I. Popp ªerboianu – care se intituleazã
arhimandrit – care, dupã ce s-a unit cu membrii societãþii lãutarilor „Junimea
Muzicalã” (recunoscutã persoanã juridicã), în scop de a strânge pe toþi þiganii
din România într-o mare asociaþie, a tipãrit ºi rãspândit manifeste în care se
aratã scopul urmãrit de asociaþie, ºi anume: editarea unei gazete, înfiinþarea de
cursuri pentru adulþi, înfiinþarea de biblioteci, atenee, a unei universitãþi
þigãneºti, colonizarea þiganilor nomazi etc. În aceastã organizaþie s-au înscris,
pânã în prezent, 3-400 þigani, în majoritate din capitalã ºi judeþele Sibiu, Vlaº-
ca ºi Teleorman.

Calinic I. Popp ªerboianu domiciliazã în Bucureºti, este licenþiat al Facul-
tãþii de teologie, a slujit ca diacon la capela românã din Paris în anii 1909-1911,
dupã care, venind la Bucureºti, a fost numit paroh la biserica Kalinderu din
Bucureºti. Între anii 1923-1927 a fost în America. În 1929 a plecat la Paris,
unde a tipãrit o lucrare a sa intitulatã Les Tsiganes. În urma publicãrii acestei
cãrþi, a fost ales membru corespondent la „The Gypsy Lore Society” – Socie-
tatea londonezã pentru studiul vieþii ºi istoriei þiganilor. Aceastã alegere îi
inspirã ideea de a încerca organizarea þiganilor în România. Susnumitul nu
este þigan de origine, vorbeºte însã perfect þigãneºte ºi se dã drept þigan pentru
a cãpãta încrederea deplinã a acestora.

În luna septembrie a.c. a luat fiinþã o altã organizaþie þigãneascã, intitulatã
„Uniunea Generalã a Romilor din România”, din iniþiativa lui Gheorghe A.
Lãzãrescu-Lãzuricã, þigan de origine, absolvent al ºcolii superioare de comerþ,
depozitar de lemne ºi furaje din Bucureºti ºi colaborator la „Adevãrul Literar”
ºi „Universul”.

Scopul acestei uniuni este: sã lupte pentru a nu se mai permite imigrarea
muzicanþilor strãini în þarã, deoarece aceºtia au acaparat toate localurile din
oraºe ºi staþiuni climaterice în dauna muzicanþilor þigani români; asemenea
pentru zidari, hornari, fierari, potcovari etc; sã se înfiinþeze grãdiniþe de copii
pentru copiii de þigani ºi un ateneu popular. Sã se trimitã delegaþi la congresul
internaþional þigãnesc, care se þine în fiecare an la Nancy (Franþa), precum ºi
pentru a combate acþiunea „Asociaþiei Generale a Þiganilor din România”, de
sub conducerea arhimandritului Calinic I. Popp ªerboianu, care cautã sã con-
verteascã pe romi (þigani) sã treacã de la ortodoxism la biserica unitã.

Uniunea numãrã vreo 3000 membri.
Acþiunea lui Gh. Lãzãrescu-Lãzuricã este opritã de Patriarhie. Lãzuricã in-

tenþioneazã sã scoatã o gazetã sãptãmânalã „Glasul Romilor”, cu sprijinul ma-
terial al „Societãþii Savanþilor din Londra” („The Gypsy Lore Society”, menþio-
natã mai sus).
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Arhimandritul ªerboianu combate la rândul sãu acþiunea lui Lãzuricã pe
motivul cã acesta din urmã urmãreºte numai scopuri politice ºi pentru a-ºi
asigura un loc în Parlamentul þãrii[1].

„Uniunea Generalã a Romilor” a þinut un congres în Bucureºti la 8 octom-
brie a.c., la care au vorbit Lãzuricã ºi alþi membri marcanþi ai uniunii, care au
declarat cã vor lupta pânã vor obþine o situaþie mai bunã pentru romii din Ro-
mânia, care se declarã strâns uniþi în jurul Tronului ºi steagului românesc. Au
expediat o telegramã M.S. Regelui ºi au votat o moþiune.

Pentru duminicã 15 octombrie a.c., orele 9 dimineaþa, arhimandritul ªerbo-
ianu a hotãrât, la rândul sãu, þinerea unui congres în Bucureºti al „Asociaþiei
Generale a Þiganilor”.

Urmeazã a se aviza asupra autorizaþiei solicitatã de susnumitul prin petiþia
înregistratã la nr. 9401 din 14 octombrie a.c., pentru þinerea congresului.

[Rezoluþie: „S-a aprobat congresul”]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.60-61; dublet la f.37-38,
cu menþiunea: „originalul dat d-lui director Negulescu pentru d-l ministru Cãlinescu”)

[1] Se afirma cã Gh. Lãzãrescu urmãreºte înscrierea romilor în Partidul Naþional Agrar, al
lui O. Goga, în vederea obþinerii unui mandat de parlamentar ºi a câtorva locuri de con-
silieri comunali în Bucureºti. 

35
Monsieur le rapporteur permanent                                    [17 octombrie 1933]
de la Commision internationale de police criminelle, 
Vienne

Nous référant à votre lettre No. I.K.K. 140/33 du 22 septembre a.c. nous
avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'il existe en Roumanie deux
groupes de tziganes: dont l'un s'appelle „Association générale des tziganes en
Roumanie” et compte 3 à 400 membres et a été crée au mois d'avril 1933 par
l'initiative du prêtre Calinic J. Popp ªerboianu.

Au cours de l'année 1929, Popp ªerboianu s'est rendu à Paris où il a fait
imprimer un ouvrage intitulé Les Tziganes.

A la suite de la publication de cet ouvrage, Popp ªerboianu fut élu membre
correspondant de „The Gypsy Lore Society”, une société londonienne qui s'oc-
cupe de l'étude sur la vie et l'histoire des tziganes.

Il a eu l'intention de faire une réunion à Bucarest qui fut interdite étant
donné le manque d'autorisation nécessaire en pareille occurrence.

Au mois de septembre a.c. fut fondée la seconde organisation tziganes inti-
tulée „Union générale des romanichels de Roumanie”, par l'initiative de
Gheorghe A. Lãzãrescu-Lãzuricã. Cette dernière association compte près de
3000 membres.

„L'Union Générale des Romanichels” a tenu un congrés le 8 oct. a.c. à Bu-
carest auquel assisterent près de 200 personnes.
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Le but de ces organisations est d'élever les tziganes à un certain niveau
intellectuel; à cet effet ils vont fonder des bibliothèques populaires, des athé-
nées, une université tzigane, des cours pour les adultes, coloniser les tziganes
nommades et éditer des journaux etc.

Vu les faits exposés plus haut, il ressort que les affirmations de l'article paru
dans le journal „Neues Wiener Tageblatt” sont exagérées.

Le sous-directeur général de la Police générale 
de Roumanie et vice-président de la C.I.P.C.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.39-40)

36
[Direcþia Generalã a Poliþiei]                                                5 noiembrie 1933

NOTÃ

„Asociaþia Generalã a Þiganilor din România” îºi are sediul în Bucureºti, str.
Vulturului no. 147 (în localul cafenelei lui Constantin Urziceanu, care este ºi ca-
sierul asociaþiei). A luat fiinþã în cursul lunii mai a.c. din iniþiativa arhimandri-
tului Calinic I. Popp ªerboianu, iar la 20 septembrie c. a luat fiinþã în mod legal.

Scopul acestei asociaþiuni este: editarea unei gazete pentru apãrarea ºi reli-
efarea drepturilor ºi intereselor membrilor, înfiinþarea de ºcoli pentru adulþi, în-
fiinþarea de atenee populare þigãneºti, spitale, cãmine, cantine, crearea unei
universitãþi þigãneºti, colonizarea þiganilor nomazi etc.

Fondurile asociaþiei se compun din taxa de înscriere, care este de 12 lei, coti-
zaþiile lunare care variazã între 2 ºi 10 lei, la care se adaugã donaþiunilor bene-
vole ºi tot ce se va realiza din serbãrile ce se vor da la ateneele þigãneºti.

Comitetul de conducere se compune din preºedinte, arhimandrit Calinic I.
Popp ªerboianu, care nu are domiciliu stabil ºi care, din informaþiile culese ºi
raportate la aceastã Direcþiune, nu mai are nimic de-a face cu lumea clericilor,
întitulându-se, fãrã drept, arhimandrit, nefiind nici þigan de origine, ci dându-se
numai ca atare spre realizarea scopurilor propuse; vicepreºedinþi, M. Niculescu
din str. Vulturului no. 113 ºi ªtefan Salomia din str. Trinitãþii 70; casier, Con-
stantin Urziceanu, patronul cafenelei din Str. Vulturului no. 147, unde este ºi
sediul Asociaþiei. Secretar general Alexandru Ionescu, str. Petre Carp no. 32.

Menþionãm cã mai este o altã asociaþie, „Uniunea Generalã a Romilor din
România”, de sub preºedinþia scriitorului þigan G. Lãzãrescu-Lãzuricã, care are
sprijinul Patriarhiei, ºi cam aceleaºi scopuri ca ºi Asociaþia þiganilor, aceasta din
cauzã cã la început au lucrat împreunã, atât aºa-zisul arhimandrit Calinic I.
Popp ªerboianu ºi Lãzãrescu-Lãzuricã, iar acesta din urmã aflând cã ªerboianu
se dã fãrã nici un drept „arhimandrit” ºi cã urmãreºte mai mult scopuri politice
ºi materiale, s-a despãrþit.

Deºi scopurile asociaþiei sunt destul de frumoase ºi bine întemeiate, însã
iniþiatorul ºi conducãtorul ei Calinic I. Popp ªerboianu, având situaþia mai sus
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arãtatã, ºi pe lângã aceasta având ºi tendinþa de a converti þigãnimea cãtre
Biserica unitã, suntem pentru a se refuza avizul favorabil cerut, ca aceastã aso-
ciaþie sã devie persoanã juridicã.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.63-64)

37
Uniunea Generalã a Romilor din România
Nr. 90/1933 noiembrie 8

Domnule Prefect, 

Uniunea Generalã a Romilor din România, în urma congresului de la 8
octombrie a.c., v-a ales ca membru consilier de onoare al Uniunii pentru sim-
patia cu care aþi privit miºcarea noastrã ºi pentru sprijinul cu care ne-aþi ono-
rat, acordându-ne þinerea congresului.

Încredinþaþi, domnule prefect, cã nu vã opuneþi la aceastã alegere ce am fã-
cut în persoana dvs., vã rog sã primiþi asigurarea deosebitei noastre stime.

Preºedintele Uniunii                                                              Secretar general
G.A. Lãzuricã                                                                         Gheorghe Lache

Consilier 
Cãlin Niculae

D-sale, D-lui Gabriel Marinescu, Prefectul Municipiului Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.11)

38
Statutul ºi Regulamentul 
„Uniunii Generale a Romilor din România”, 
persoanã juridicã recunoscutã de Tribunalul Ilfov, secþia Notariat 
cu procesul-verbal nr. 31.620 din 16 noiembrie 1933

Act constitutiv

Se înfiinþeazã în Bucureºti „Uniunea Generalã a Romilor din România”, cu
sediul provizoriu în strada Sârbeascã nr. 8, din iniþiativa d-lui G.A. Lãzãrescu-
Lãzãricã.

Scopul acestei Uniuni este: cultural, social ºi spiritual, înlãturând de la
început orice substrat politic, ºi în aceastã Uniune se încadreazã orice cetãþean
rom, indiferent de profesia ºi activitatea sa publicã.
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Pentru a fi sprijiniþi cu simpatie de presã, de autoritãþile publice ºi opinia
publicã, în „Uniunea  Generalã a Romilor din România” vor putea intra ca
membri de onoare ºi concetãþenii români, pentru a ne cunoaºte pãsul, sã ne
aprecieze ºi sã ne încurajeze acþiunea noastrã de redeºteptare.

ªi întrucât dl. G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã, publicist, rom de originã, luptãtor
devotat cauzei noastre, a desfãºurat o vie activitate pentru binele neamului
nostru, îi cunoaºtem programul sãu, program expus ºi la Congresul romilor de
la 8 octombrie a.c., însuºim acest program, ne solidarizãm cu dânsul, luptând
pentru apãrarea intereselor noastre de breslaºi ºi cetãþeni modeºti ai þãrii prin
cãi legale.

Acest program este arãtat pe larg în statutul alãturat.
Existenþa legalã a Uniunii se considerã de la data legalizãrii acestui act de

cãtre Tribunalul Ilfov ºi organele în drept.
Ne legãm sã fim patrioþi, dinastici ºi ortodocºi, sã luãm parte la bucuriile ºi

necazurile þãrii noastre, respingând orice uneltiri viclene, dãunãtoare statului
ºi bisericii noastre.

Voim sã dãm pildã cã noi, romii, suntem cei mai dornici de o viaþã nouã,
emancipându-ne printr-o intensã activitate culturalã dusã prin atenee popu-
lare, ºezãtori artistice, literaturã originalã ºi prin moralã, adoptând tot ce este
folositor cauzei noastre, pentru a nu mai fi consideraþi o paria a societãþii.

Þintim ca printr-o atitudine demnã, prin publicitate ºi intensã propagandã,
sã obiºnuim pe concetãþenii noºtri români a nu ne mai denumi „þigani”, ci
„romi”– adevãratul nostru nume, care înseamnã „om” iubitor de libertate.

Ne legãm sã pãstrãm din tatã în fiu muzica, jocurile, datinile ºi cântecele
populare româneºti, ca niºte harnici cronicari.

Comitetul Central de conducere a Uniunii este acela prevãzut în urmãtorul
tablou, valabil pe 5 ani, cu drept de prelungire pentru G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã
preºedinte ºi Niculae Gh. Lache ca secretar general.

Recunoaºtem ca membri de onoare ai Uniunii pe urmãtoarele persoane:
I.P.S.S. Patriarhul dr. Miron Cristea, pe d-nii miniºtri ai muncii, justiþiei ºi
ºcoalelor[1], pe d-nii ªt. Brãiloiu, preot Constantin Dron, Aurel Crãciunescu,
Adrian Maniu, Mihail Sevastos, Ion Teodoru, Margareta Nicolau, dr. Ilie Rãdu-
lescu, Alexandru F. Mihail, Pamfil ªeicaru, Nae Ionescu, Richard Franasovici,
dl. prim preºedinte al Tribunalului Ilfov, dl. prim procuror al Tribunalului
Ilfov, dl. prefect al Poliþiei Capitalei. Pe dl. Mihail Berceanu îl alegem ca preºe-
dinte de onoare[2].

Fãcut azi, 16 noiembrie 1933

Preºedinte activ G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã; prim vicepreºedinte Apostol Matei;
vicepreºedinte Ion Niculescu; vicepreºedinte Ion Paraschiv; vicepreºedinte
Gh.V. Creangã; secretar general Niculae Gh. Lache; casier central Niculae Nicu-
lescu; casier ajutor Nicolae Matei; prim-cenzor Sotir I.Niculescu; cenzor Gh.
Niculae; cenzor Ion Costache; cenzor Ioniþã Gheorghe; cenzor supleant Pãun
Nicolae; cenzor supeant Efta N. Ion; secretar de ºedinþã Gh. Dumitru; prim-
consilier Gh.G. Pãun; consilier Vasile Busuioc; consilier Cãlin Niculae; con-
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silier Anghel Marin; consilier Stoica Vasile; consilier Ion Simion; supleant con-
silier Marin Ionescu; supleant consilier Simion Marin; supleant consilier Gh.
Niculescu; membru în comitet Stan Niculae; membru în comitet Costache N.
Gheorghe; membru în comitet Radu Cristache; membru în comitet Gh. Nicu-
lescu; membru în comitet Tudor Gheorghe; membru în comitet Gh. ªerban;
membru în comitet Constantin Gheorghe.

Redactor ºi martor pentru identitate
Avocat Ilie Boruga
Strada Italianã 13

*

STATUT

Art.1 Se înfiinþeazã în Bucureºti pe ziua de 16 noiembrie 1933, conform
actului constitutiv, „Uniunea Generalã a  Romilor din România”, cu sediul în
strada Sârbeascã nr. 8 provizoriu.

Art.2 Aceastã Uniune este condusã de un comitet central ales pe termen de
5 ani, conform hotãrârii luate la congresul þinut la 8 octombrie a.c. în
Bucureºti, comitet compus din preºedinte activ, un prim vicepreºedinte, 2
vicepreºedinþi, un secretar general, un casier, un secretar de ºedinþã, un prim-
cenzor, 4 cenzori ºi 2 supleanþi, un prim-consilier, 5 consilieri ºi 2 supleanþi, un
bibliotecar-arhivar ºi 5 membri.

Art.3 Uniunea va putea înfiinþa ºi o secþie femininã pentru educarea ºi spri-
jinirea romelor, care se va conduce separat.

Scopul Uniunii

Art.4 Scopul Uniunii este: cultural, social ºi spiritual.
1. Pe terenul  cultural, Uniunea va activa organizând ºezãtori ºi festivaluri

artistice, membrii sãi se vor manifesta pe ogorul literar, artistic ºi muzical, pen-
tru a arãta cã posedã talente în aceste ramuri de activitate.

2. Pe terenul social, Uniunea va stãrui pe lângã toþi oamenii de bine ºi pe
lângã toate forurile competente ca sã realizeze urmãtoarele deziderate:

Sã obþie un teren în Bucureºti pe care sã clãdeascã o mare construcþie în care
sã funcþioneze o grãdiniþã pentru copiii romi, un ateneu popular, o bibliotecã,
un azil pentru lehuze, un contencios, un dispensar ºi un cãmin pentru adãpos-
tul romilor veniþi temporar din provincie sau pentru cei urgisiþi de soartã.

Sã stãruie la organele în drept pentru a pune stavilã imigraþiei meseriaºilor
strãini, care concureazã pe meseriaºii romi sau chiar români, în branºa zidã-
riei, salahoriei, hornãriei, potcovãriei ºi lãutãriei.

Sã intervie în mod paºnic ºi pe cãi legale la autoritãþi pentru a fi indulgente
cu florãresele, vãxuitorii ºi negustorii ambulanþi romi care voiesc sã-ºi câºtige
o pâine în mod cinstit, fãrã a mãri numãrul ºomerilor.
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Sã se stãruiascã pentru nomazi ca sã fie fixaþi la sate, pe terenuri mãrginaºe,
la oraºe sau la sate, astfel cã nemaiumblând vagabonzi, nu vor mai putea sã se
dea la furturi, necinstind neamul romilor, ca o paria a societãþii.

Sã se încadreze toþi lãutarii ca breslaºi, pentru ca plãtind cotizaþii la Casa
Centralã a Asigurãrilor Muncitoreºti, ei sã poatã beneficia de ajutor în caz de
boalã, de bãtrâneþe sau deces.

Sã se fixeze de organele în drept 2 staþiuni de varã, climaterice ºi balneare,
pentru copiii romi, care vor fi trimiºi cu colonia la curã de aer, de soare sau nã-
mol, fiind ºtiut cã aceºti copii dau numãrul cel mai mare de decese, din cauza
mizeriei în care trãiesc, fiind seceraþi de tuberculozã sau alte maladii.

Sã se întroneze o egalitate de tratament ºi faþã de romi, fãrã sã se mai facã
distincþie de rasã, cu ironii ºi atitudini dispreþuitoare, deoarece romii sunt ºi ei
cetãþeni cu îndatoriri de a plãti dãri cãtre stat, fac armatã, sunt dinastici, asimi-
laþi elementului românesc, sunt ortodocºi ºi repugnã orice curent subversiv
sau extremist.

Sã se intervinã ca tinerii cu talent muzical remarcabil sã fie primiþi la
Conservator, sã li se dea ºi lor burse pentru a se perfecþiona în strãinãtate.

Sã fie ajutaþi 2 reprezentanþi ai romilor din România ca sã participe la Con-
gresul Internaþional al Romilor, care se va þine în Franþa sau unde se va þine, ºi
în interesul statului român 2 membrii din comitetul central sã obþinã 2 per-
mise gratuite C.F.R. ca sã poatã vizita oraºele sau  satele cu populaþie compactã
de romi, spre a-i sfãtui la ordine, moralã ºi muncã cinstitã.

Dupã ce Uniunea va fi recunoscutã persoanã moralã ºi juridicã, membrii ei
sã poatã beneficia de o reducere pe C.F.R. spre a putea veni în Capitalã la pro-
cesiuni religioase, manifestãri culturale ºi congrese.

3. Pe terenul spiritual: toþi membrii Uniunii sã lupte pentru biserica noas-
trã ortodoxã, dispreþuind sectele ce încearcã sã corupã sufletele noastre.

Sã cerem Sfintei Patriarhii ca sã indice o bisericã din Capitalã unde romii
se vor reculege în ziua de Sfânta Maria (15 august), mergând în procesiuni reli-
gioase.

Sã sfãtuim pe nomazi ca sã-ºi boteze copiii, ei sã se cãsãtoreascã legal ºi
religios, formând o bazã a familiei ºi societãþii.

Sã dãm o lecturã de cãrþi religioase, recomandând ca fiecare rom sã aibe în
casa sa o icoanã, o biblie, unde vor gãsi adevãrul ºi-ºi vor primeni spiritele.

Art.5 Având grijã de generaþia de mâine, trebuie sã ne îngrijim ca toþi copi-
ii sã înveþe carte ºi meserii, pentru a înfrunta mai cu temei lupta grea a vieþii.

Art.7 În Uniune nu se admit ca membri decât romii, iar ca onorifici numai
acei cetãþeni care au dat dovadã cã iubesc poporul rom, ajutându-i moraliceºte
ºi materialiceºte.

Art.8 Orice membru care a suferit o condamnare definitivã ºi a executat-o
va fi exclus din Uniune.

Fondurile Uniunii

Art.9 Fondurile Uniunii se vor compune din taxe de înscriere, cotizaþiuni,
donaþiuni, subscripþii, ajutoare ºi din venitul ºezãtorilor, serbãrilor, balurilor ºi
fructificarea veniturilor.
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Art.10 Toþi membrii Uniunii sunt obligaþi la înscriere sã verse suma de 10
lei o datã pentru întotdeauna, precum ºi o cotizaþie sãptãmânalã de 7 lei, sub
luare de chitanþã.

Art.11 Toate sumele vãrsate Uniunii sub aceastã formã vor fi deþinute fãrã
drept de restituire, ele servind la preîntâmpinarea multiplelor cheltuieli ale
menþinerii uniunii.

Art.12 Membrii Uniunii sunt de 4 categorii: activi, fondatori, onorifici ºi a-
derenþi.

Art.13 Fondurile sunt administrate de casier, sub controlul preºedintelui
activ, al secretarului general ºi a 2 cenzori; casierul în nici un caz nu va pãstra
sãptãmânal în casã mai mult de cinci mii (5000) lei, restul vãrsându-se la o
bancã sau la o caserie bisericeascã sub luare de chitanþã.

Administraþia Uniunii

Art.14 Administraþia Uniunii cade în sarcina întregului comitet central,
sub controlul cenzorilor ºi sub direcþia preºedintelui.

Art.15 La dezbaterile consiliului nu pot lua parte decât cei 5 consilieri, se-
cretarul general, vicepreºedintele ºi casierul, sub preºedinþia preºedintelui
activ, iar în lipsa acestuia de prim-vicepreºedinte sau unul dintre consilieri.

Art.16 Cenzorii ºi ceilalþi membrii din comitet au numai drept de vot con-
sultativ.

Art.17 În faþa justiþiei ºi autoritãþilor, Uniunea va fi reprezentatã numai de
preºedintele activ ºi secretarul general ºi numai prin delegaþie specialã de prim-
vicepreºedinte ºi vicepreºedinþi.

Art.18 Pentru orice neînþelegere între consilieri ºi cenzori se formeazã o
comisie de arbitri, compusã din preºedinte, ajutat de membrii activi din comi-
tet ºi supleanþi.

Art.19 Secretarul de ºedinþã se obligã sã asiste la fiecare adunare de comitet
pentru a lua notã ºi dresa procese-verbale de cele propuse ºi discutate.

Retribuþiuni

Art.20 Nici un membru din consiliu sau din comitetul executiv central nu
va fi retribuit cu vreun salar pe termen de 1 an, în afarã de preºedinte, vicepre-
ºedinþi, secretar general ºi casier central, ºi aceasta numai dupã ce Uniunea va
avea fonduri suficiente.

Art.21 Se va restitui preºedintelui activ care a fondat Uniunea sumele chel-
tuite de d-sa, sumã care se fixeazã la 14.000 lei.

Art.22 Corespondenþa ºi actele juridice vor fi semnate ºi de secretarul gene-
ral, iar în lipsa acestora prin delegaþii de unul din vicepreºedinþi ºi secretarul
de ºedinþã.

Drapelul ºi insigna

Art.23 Drapelul Uniunii se compune din culorile naþionale cu pajura þãrii,
purtând în fiecare colþ câte un semn distinct, reprezentând: o vioarã, o nicova-
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lã, un compas ºi o mistrie cu ciocan, semne ale artei ºi meseriilor romilor din
România.

Dispoziþiuni generale

Art.24 Adunãrile  ordinare se fac sãptãmânal sau lunar, iar cele extraor-
dinare de 2 ori pe an ºi congresul o datã pe an.

Art.25 Aceste adunãri se fac prin convocarea preºedintelui activ sau la ce-
rerea înscrisã a cel puþin 50 de membri aderenþi, considerându-se adunãri va-
labile numai acelea cu numãrul jumãtate plus unul din totalul membrilor ade-
renþi din Capitalã.

Art.26 Insigna Uniunii va fi purtatã numai de membrii cu cotizaþia plãtitã
la zi.

Art.27 Fiecare membru este dator sã desfãºoare o intensã propagandã pen-
tru dezvoltarea muncii, activând în cadrul programului ei.

Art.28 La decesul unuia dintre membrii fondatori, activi sau aderenþi cu
cotizaþiile la zi, ceilalþi membrii sunt obligaþi sã însoþeascã carul funebru ºi sã
facã gardã drapelului ce va fi trimis în acest scop.

Art.29 Uniunea va înfiinþa comitete ºi filiale în toate pãrþile þãrii.
Art.30 Administraþia fondurilor va fi conformã cu legea contabilitãþii publice.
Art.31 Comitetul  central hotãrãºte ºi aprobã toate normele prevãzute în sta-

tut ºi lucrãrile lui vor fi trecute într-un registru sprecial de procese-verbale care
vor fi semnate de membrii prezenþi ºi de cel ce a prezidat ºedinþa comitetului.

Art.32 Orice hârtie expediatã va avea ºi copie la dosar cu avizul aceluia
care a semnat-o pentru a fi direct rãspunzãtor.

Art.33 În limitele fondurilor, Uniunea va putea acorda ajutorarea oamenilor
sãraci pentru cazuri nenorocite, cu aprobarea membrilor de comitet.

Art.34 Membrii comitetului care vor lipsi de la 3 ºedinþe nemotivat, vor fi
consideraþi demiºi de preºedintele activ.

Art.35 Statutul de faþã reprezintã legea membrilor Uniunii ºi orice abateri
de la dispoziþiile sale atrage excluderea.

Art.36 Toþi membrii sunt obligaþi sã aibã o atitudine cuviincioasã faþã de
preºedinte ºi consilieri, contrariu vor fi excluºi din Uniune.

Art.37 Sub nici o formã nimeni nu va putea cere înlãturarea preºedintelui
activ de la conducerea Uniunii atât timp cât dânsul îºi impune autoritatea de
conducãtor ºi reprezentant al nostru.

Art.38 Completarea oricãrui loc vacant prin decesul sau excluderea unui
membru din comitet se va face prin alegerea unei alte persoane din 3 candidaþi
ºi prin votul secret al tuturor celorlalþi membri din comitet; iar în interesul
Uniunii preºedintele activ va putea înlocui cu consimþãmântul numai a 4
membri fruntaºi din comitet pe alþi membri care nu corespund rolurilor lor.

Art.39 Toþi membrii, indiferent de categoria lor, trebuie sã asiste la adunã-
rile ordinare ºi extraordinare într-o þinutã curatã.

Art.40 Se considerã renegat acel membru care lucreazã contra intereselor
Uniunii ºi a semenilor sãi.

Art.41 Un regulament va arãta amãnunþit modul de funcþionare al statutu-
lui de faþã, în conformitate cu legea de recunoaºtere a persoanei juridice.
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*

REGULAMENT

Art.1. Prin membrii fruntaºi din comitet se înþelege preºedintele activ, se-
cretarul general, casierul, primul vicepreºedinte, vicepreºedinþii, consilierul
referent, primul consilier, primul cenzor.

Art.2 Procesele-verbale ale ºedinþelor posterioare legalizãrii actului consti-
tutiv ºi statutului au putere regulatorie în noua alcãtuire a comitetului ºi a
modului de administrare a Uniunii.

Art.3 Preºedintele Uniunii, chiar trãdat de comitet, nu înseamnã cã poate
fi decãzut din drepturile sale de fondator ºi conducãtor al Uniunii, putând
închega un nou comitet cu persoane demne, muncitoare ºi cinstite.

Art.4 Nici o organizaþie de romi nu poate activa în numele „Uniunii Gene-
rale a Romilor din România” dacã nu este afiliatã cu procese-verbale de consti-
tuire ºi adeziune expresã exprimate de conducãtorii de filiale; contrariu se va
sesiza justiþia.

Art.5 Prin interpretarea articolelor din statut, sub forma lor intuitivã ºi
explicativã, articolele din prezentul regulament le completeazã în formã
definitivã, adicã: preºedintele activ are puteri nelimitate în conducerea, admi-
nistrarea ºi organizarea Uniunii ºi a filialelor sale, el neputând fi sabotat din-
tre membrii comitetului central decât prin convocarea a 500 membri în ºedinþã
extraordinarã, acuzatorii dovedind vina de care este acuzat ºi obþinând jumã-
tate plus unul din cei 500 de aderenþi.

Art.6 La data publicãrii prezentului act constitutiv, cu statutul ºi regula-
mentul lui la 1 martie 1934, neexistând nici o gestiune de controlat ºi nimic de
imputat, urmeazã ca de la aceastã datã se va urma cu scripte, contabiliceºte,
cenzorii intrând în funcþie realã ºi nu se va neglija nimic din prevederile statu-
tului cu privire la  mânuirea fondului ºi lucrãrile de secretariat.

Art.7 Secþia femininã luând fiinþã, va activa în cadrul programului Uniunii
sub directiva preºedintei de acord cu preºedintele activ al Uniunii, care are
cuvânt hotãrâtor.

Art.8 Actualul comitet este compus din urmãtoarele persoane: Preºedinte
onorific Mihai Berceanu (deputat, prim ajutor de primar al municipiului Bu-
cureºti); preºedinte activ G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã, publicist, misionar al Bise-
ricii ortodoxe-române, voievod al romilor; prim-vicepreºedinte Apostol Matei,
proprietar, constructor autorizat; vicepreºedinþi: Gh.V. Creangã, mare fierar,
proprietar, Gh. Niculescu, propietar, comerciant; secretar general, casier Nicu-
lae Niculescu, comerciant; consilier referent Dumitru Gh. Oprea; ajutor casier
Niculae Matei,  proprietar,  meºter zidar; bibliotecar-arhivist Mihail Gh. Crean-
gã, student; secretar ºedinþã Ioan Dumitrescu, viorist; prim consilier Vasile
Stãnescu Bulgaru, ºef de orchestrã; prim cenzor Vasile Stoica, pensionar, pro-
prietar; consilieri: G.G. Pãun, Scarlat Nicolae, Dumitru Baban; cenzori: Apostol
Stãnescu, Nicolae Gh. Alecu, Iordache Banu, Nicolae Gh. Rugu, I. Marin
Griþoi; consilier referent A. Ionescu, muzicant; membri comitet: I. Pãun, Gh.N.
Costache, Pãun Gh., Stoica Niculae, D. Stoicescu, Tudor Gheorghe, Costicã
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Florea, Gh. Anghel,  Nica Niculae, Ilie M. Ion, Manilide Ene, Oprea Marinescu,
Voicu ªtefan, Matei Rãdulescu, Alex. Mitoi.

*

SECÞIUNEA FEMININÃ

Preºedinte de onoare: d-na Margareta Nicolau, ziaristã; preºedintã activã:
d-ºoara Petruþa Gr. Niculescu, artistã mezosopranã, absolventã a Conservato-
rului; Silvia Gr. Niculescu, pianistã, absolventã a Conservatorului; vicepreºe-
dintã: Marta G. Lãzuricã, corespondentã de limbi strãine, secretar general[3];
Elvira Zâmbreºteanu ºi Maria Niculae Matei, membre în comitet; El. Nedeles-
cu, consilier; Dorina Constantinescu, consilierã referentã; Olimpia Tatoiu, pe-
dagogã, secretar de ºedinþã.

La organizaþiile din provincie: Gh.D. Baºno-Brãila, preºedinte al organizaþiei
judeþului Brãila; Velþan Nicolae, organizaþia Criºana; Lazãr Naftanailã, preºe-
dinte al organizaþiei judeþului Prahova; Ilie D. Sãvulescu, preºedinte al orga-
nizaþiei judeþului Muscel; I. Niculescu-Gãrãilã, preºedinte al organizaþiei  Ilfov.

Aceºti preºedinþi de filiale ºi regiuni, ca ºi ceilalþi preºedinþi de organizaþii
judeþene, sunt de drept membri în comitetul central al Uniunii. În comitetul
central vor mai putea intra ºi alte persoane care se vor dovedi demne, munci-
toare ºi devotate.

Cererea de personalitate juridicã a Uniunii s-a introdus la Tribunalul Ilfov,
formând dosarul nr. 1001 din 1934 cu prim termen la 27.II.1934, Patriarhia
Românã intervenind la autoritãþile în drept pentru a da aviz favorabil, deci în
termen de maximum 2 luni aceastã formalitate va fi îndeplinitã, dupã care va
urma cererea de recunoaºtere ºi ca persoanã miralã prin Parlamentul þãrii.

Comitetul va putea fi restrâns dupã acordarea personalitãþii juridice, când
nevoia va cere.

*

CELE 10 PORUNCI ALE ROMILOR

1. Sã nu furi
2. Sã nu blestemi
3. Sã nu juri fals
4. Sã nu trãieºti necununat
5. Sã aperi Biserica Ortodoxã
6. Sã fii devotat Þãrii ºi Regelui
7. Sã nu bei
8. Sã nu asculþi ºoaptele duºmanilor Þãrii ºi Bisericii Ortodoxe
9. Sã ascultaþi porunca Voievodului nostru G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã
10. Sã te înscrii în „Uniunea Generalã a Romilor”

124



[ANEXÃ]

Tribunalul Ilfov, Secþia Notariat,
Proces-verbal nr. 32.620/1933 noiembrie 16

Înaintea noastrã, A. Balº, supleant, Tribunalul Ilfov, Secþia Notariat, asistat
de dl. grefier P. Veliciu s-au prezentat astãzi, 16 noiembrie 1933, în pretoriul
Tribunalului, d-lor: G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã, M. Apostol, I. Niculescu, I. Paras-
chiv, G. Creangã, N. Lache, M. Nicolae, I. Costache, Gh. Ioniþã, N. Pãun, I. Efta,
D. Gheorghe, Gh. Pãun, V. Busuioc, N. Cãlin, M. Anghel, V. Stoica, I. Simion,
M. Ionescu, M. Simion, Gh. Niculescu, S. Niculae, G. Costache, R. Cristache,
Gh. Niculae, Gh. Tudor, Gh. ªerban, C. Gheorghe.

Identitatea am constatat-o prin martorul I. Boruga, avocat din Bucureºti,
personal cunoscut nouã, care ne-a declarat cã d-lor sus-ziºii sunt cei semnaþi
în acest act constitutiv, având pãrþile prin petiþia înregistratã la nr. 32.304, au-
tentificând prezentul act în dublu exemplar, la care se adaugã statutul.

Dupã ce am vizat ambele exemplare, am citit acest act din cuvânt în cuvânt
în auzul pãrþilor, care vor declara cã acest act e fãcut cu consimþãmântul lor, ºi
cã unul din cele 2 exemplare este semnat de Simion Marin, Gh. Niculescu, Gh.
Costache, Gh. Niculau ºi Tudor Niculae prin punere de deget, declarând cã nu
ºtiu carte, iar de celelate pãrþi ºi martor prin propria semnãturã.

Domnul I. Boruga ne-a declarat cã domnia sa a scris ºi a redactat actul dupã
voinþa pãrþilor.

În urmã, Simion Marin, Gh. Niculescu, Gh. Costache, Gh. Nicolae ºi Tudor
Niculau au pus degetul în dreapta numelui lor, iar celelate pãrþi ºi martorul au
subscris în prezenþa noastrã exemplarul ce se va pãstra la dosar.

Noi, luând act de declaraþiunea pãrþilor, autentificãm prezentul act consti-
tutiv al „Uniunii Generale a Romilor din România”, actul fiind scris pe coalã
de lei 27, anulat timbru mobil de lei 27, duplic. 27.

Preºedinte L.S                                                                                      Grefier
A. Balº                                                             P. Veliciu

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.56-65)

[1] În noul guvern instalat cu numai douã zile mai devreme (14 nov.), aceste portofolii erau
ocupate de C.D. Dimitriu, Victor Antonescu ºi C. Angelescu.
[2]  Este vorba de influentul avocat ºi profesor universitar, membru al Partidului Naþional
Liberal. Fusese primar al sectorului Albastru din Capitalã ºi deputat de Ialomiþa ºi Bucu-
reºti în mai multe legislaturi.
[3] Marta G. Lãzuricã a fost o aprigã susþinãtoare a miºcãrii de emancipare a femeilor rome.
Vezi ºi articolul ei, Un cuvânt ºi din partea mea cãtre femeile rome, în  „Timpul”, VII, 1938,
nr. 70 (8 martie), p.2.
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[Direcþia Generalã a Poliþiei]                                                 4 decembrie 1933

NOTÃ

Ieri dupã masã, Asociaþia romilor din capitalã a þinut douã întruniri, una în
cartierul Fântânica – Parcul General Moºoiu – ºi alta în ªos. Mihai Bravu (ºatre-
le Izvorul Tãmãduirii).

La aceste întruniri au vorbit: Niculae Gheorghe Lache, Ion Niculescu, Du-
mitru Petre, avocat Goga ºi G.A. Lãzuricã.

Preºedintele romilor, dl. Lãzuricã, a cerut cu insistenþã tuturor romilor din
þara româneascã ca la apropiatele alegeri sã voteze numai cu Partidul Naþional
Liberal[1], care este venit din încrederea M. S. Regelui ºi a poporului ºi care
este singurul partid de ordine, cu mare trecut istoric ºi pe care se poate pune
bazã cã va aduce þara la o stare înfloritoare.

Participanþii au manifestat în mod cãlduros pentru dl. I.G. Duca ºi pentru par-
tidul liberal. S-a hotãrât ca o delegaþiune sã se prezinte d-lui prim-ministru I.G.
Duca, care sã-i aducã la cunoºtinþã hotãrârea romilor de a vota cu partidul liberal
ºi în acelaºi timp sã ia rãspunsul la memoriul pe care romii i l-au prezentat.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.68)

[1] La data întrunirii relatate în document, se instaurase deja un guvern naþional-liberal
condus de I.G. Duca (din 14 noiembrie 1933), care trebuia sã organizeze alegerile parlamen-
tare din 20 decembrie. Cum era aproape o regulã ca cei care guverneazã sã obþinã sufragiile
cele mai multe, strategia cea mai eficientã a Asociaþiei romilor devenea votul alãturi de par-
tidul aflat la putere. De altfel, în urma alegerilor, Partidul Naþional Liberal a obþinut 50,99%
din voturi (300 de locuri în Parlament), în vreme ce Partidul Naþional Agrar al lui O. Goga
doar 4,01% (8 locuri). Din nefericire însã, la 29 decembrie 1933, I.G. Duca a fost asasinat la
Sinaia de cãtre legionari.

40
9 ianuarie 1934

REFERAT

Ministerul de Interne, Direcþia Administraþiei de Stat, cu adresa nr. 13.446-
A/1933, ne cere avizul asupra cererii Uniunii Generale a Romilor din România
de a i se acorda personalitate juridicã.

Din cei 21 de indivizi care iscãlesc actul constitutiv, 3 nu au fost gãsiþi la
adresele indicate, fiind complet necunoscuþi ºi prin vecinãtate. Ceilalþi mem-
bri, invitaþi sã ne dea relaþiuni despre ei, ºi unde i-am putea afla, nici pânã azi
nu au putut indica adresele lor (ºi anume: ªtefan Niculescu, zis Brânzeanu,
Constantin Gheorghe ºi Vintilescu Francisc).

În afarã de aceasta, urmãtorii 3 subscriitori ai statutelor: Urziceanu Con-
stantin, Oiþã Gheorghe ºi Ion Costache au caziere la Serviciul Poliþiei Judiciare
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