
tate etnicã, formându-le celor ce n-au o stare civilã prin obligaþiunea de cãsã-
torii legitime, declararea naºterilor, înscrierea în listele electorale. De aseme-
nea se strãduieºte pentru ridicarea culturalã a lor prin crearea de ºcoli, bise-
rici, grãdini de copii mici, aziluri de bãtrâni etc. Mai departe se lucreazã pen-
tru crearea unei literaturi specifice a lor ºi cunoaºterea istoriei lor.

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

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

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

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

Inspector de poliþie ªeful serviciului 
[indescifrabil]                                                                                    I. Stãnilã

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

111
„Acþiunea patrioticã” Cluj

Cãtre Onor. Comisie interimarã a oraºului cu municipiu Cluj

Domnule Preºedinte, 

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

Domnule preºedinte, suntem în mãsurã de a vã putea informa cã opinia
publicã româneascã – deºi recunoaºte larga bunãvoinþã manifestatã de condu-
cerea oraºului în aceastã chestiune – nu este pe deplin mulþumitã cu felul în
care s-a dezlegat aceastã prea importantã problemã de ordin naþional. Se accen-
tueazã în special cã aceastã soluþiune nu cadreazã: 1. nici cu prestigiul nostru
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naþional, 2. nici cu cerinþele edilitare ale oraºului în plinã dezvoltare, ºi 3. nici
cu necesitãþile practice ale elevilor români din Cluj.

Domnule preºedinte, aducându-vã la cunoºtinþã aceste nemulþumiri ale
opiniei publice româneºti – nemulþumiri cu care se identificã ºi societatea
noastrã –, dorinþa noastrã ºi a românilor din aceastã capitalã a Ardealului este
aceea ca conducerea oraºului, sau mai bine zis conducerea româneascã a Clu-
jului românesc, sã binevoiascã a supune problema liceului unei noi ºi serioase
examinãri ºi a-i da o soluþie mai potrivitã cu dezideratele mai sus menþionate.

În adevãr, este profund jignitor pentru noi ca naþiune dominantã, ca atunci
când aproape toate ºcolile medii minoritare sunt plasate de fostul regim ma-
ghiar în centrul oraºului, regimul românesc sã plaseze unul dintre cele mai
însemnate aºezãminte de învãþãmânt ºi culturã într-un cartier mãrginaº, locuit
aproape exclusiv de minoritari (maghiari ºi evrei), promovând astfel ºi intere-
sele economice ale populaþiei minoritare în dauna populaþiei româneºti din
unele cartiere mai noi.

Soluþiunea aceasta ne-ar sili sã ne amintim de durerosul trecut de urgie,
când elementul românesc era surghiunit de cãtre împilatori din centrul
oraºelor din Ardeal, unde naþiunile privilegiate, ungurii ºi saºii, erau îndrep-
tãþite sã se adãposteascã... Oare stãpânirea româneascã sã nu fie în stare sã
ºteargã pentru totdeauna aceastã mâhnitoare amintire?!

Soluþia adoptatã mai este apoi pãgubitoare ºi din punct de vedere practic
pentru elevii români din cartierele mai îndepãrtate (cartierul Andrei Mureºa-
nu, Pietroasã, General Grigorescu, Mãnãºtur etc), care vor trebui sã facã zilnic
un drum de mai mulþi kilometri pânã la noul liceu.

Domnule preºedinte, pentru a vã înlesni rezolvarea problemei, societatea
noastrã îºi ia voie a vã face ºi o sugestiune de ordin practic:

Dupã modesta noastrã pãrere, adicã soluþiunea care ar corespunde mai bi-
ne postulatelor mai sus înºirate, ar fi aceea ca noul liceu ºi internat sã fie con-
struit pe terenul aºa numitei „Þigãnii” din dosul Casei Învãþãtorilor, adicã pe
terenul situat între strãzile Cipariu, Þimbalei, Episcopul Ivan, un teren de
peste 11.000 metri pãtraþi.

Adoptându-se soluþia aceasta, s-ar completa în mod armonios ºi spre bucu-
ria ºi mândria populaþiei româneºti autohtone ºirul clãdirilor monumentale
din pieþele Cuza Vodã ºi ªtefan cel Mare (Catedrala, Episcopia, Palatul Direc-
þiunii Cãilor Ferate Române, Administraþia Financiarã, Justiþia, Teatrul Naþio-
nal, Casa Învãþãtorilor, Palatul Albinei, Camera de comerþ ºi industrie etc) ºi
astfel acest centru românesc ar putea rivaliza ºi ca aspect arhitectonic cu
celãlalt centru minoritar din jurul pieþei Unirii.

Aceastã soluþiune preconizatã de noi ar însemna totodatã ºi înfãptuirea
unui deziderat de ordin edilitar ºi sanitar mai vechi, deziderat cuprins chiar în
planul de sistematizare al oraºului, ºi anume: este ºtiut cã cadrilaterul acesta
locuit de þigani este un permanent ºi prea primejdios focar de infecþie ºi înlã-
turarea lui din centrul românesc se impune ºi ca un postulat de ordin igienic-
sanitar de prim ordin, postulat al cãrui realizare a preocupat pe toþi conducã-
torii români ai oraºului.

În sfârºit, mai menþionãm cã aºezând noul liceu ºi internat într-un cartier
unde pulseazã mai mult viaþã româneascã, s-ar aduce un real serviciu ºi de
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ordin economic populaþiei româneºti din cartierele mai noi (cartierul Andrei
Mureºanu).

Opinia publicã româneascã recunoaºte fãrã înconjur temeinicia obiecþiunii
cã conducerea oraºului nu dispune astãzi de fondurile necesare pentru expro-
prierea þiganilor. Datã fiind însã însemnãtatea de ordin naþional românesc a
problemei, noi credem cã sarcina materialã în dezlegarea problemei revine în
bunã parte ºi guvernului central, aºa cum acest adevãr a fost recunoscut de
guvernele noastre ºi în legãturã cu alte mari realizãri din centrul oraºului (de
ex. Casa Universitãþii º. a.) ºi nu ne îndoim cã guvernul îºi va ºti face datoria,
dacã se va insista îndeajuns. 

În ce ne priveºte, noi nu vom pregeta nici o ostenealã în aceastã direcþiune,
dacã ni se va cere concursul.

Fãrã a intra în amãnuntele financiare ale problemei, credem totuºi nimerit
sã observãm cã dacã, de pildã, terenul „Mãieriºtei” s-ar parcela sau s-ar valorifi-
ca în întregime – bineînþeles, pe lângã stricta observare a formalitãþilor legale –,
o bunã parte din preþul de expropriere a terenului „Þigãniei” s-a putea asigura.

S-ar putea recurge – în extremis – chiar ºi la concursul marelui public prin
iniþierea unei colecte publice.

Þinem sã accentuãm cã datã fiind importanþa de ordin naþional a proble-
mei, noi credem cã nici o jertfã materialã nu ar fi prea mare dacã s-ar dezlega
în direcþiunea arãtatã de noi.

Procedând la rezolvarea problemei în aceastã direcþiune cu cea mai mare
urgenþã, credem cã ar fi satisfãcut ºi postulatul de urgenþã reclamat de situaþia
ºubredã a actualului edificiu din str. Gh. Bariþiu.

În aºteptarea rãspunsului dv., vã asigurãm Domnule Preºedinte de tot
respectul nostru.

Dat în Cluj la 11 ianuarie 1937

Preºedinte                                                                             Secretar general
C. Marinescu,                                                                           [indescifrabil]
profesor universitar[1]

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 1241/1937, f.1-2)

[1] Constantin Marinescu (1891-1982), profesor de istorie universalã la Universitatea din
Cluj (1925-1943), devenit din 1941 directorul ªcolii române din Fontenay-aux-Roses, Fran-
þa (1941-1948). Ca o ironie a sorþii, cu toate sentimentele lui naþionaliste, fiica sa Maria
Marinescu, funcþionarã la UNESCO, se va cãsãtori cu un maghiar, cu care a avut un copil,
iar când sã dea naºtere la alþi doi gemeni a murit (vezi Jean d'Ormesson, Marica, în „Le
Figaro”, samedi, 17 mars 1984, p.25).
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112
România Confidenþial
Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 4905/1937 februarie 27

Domnule Director General,

Chestura Poliþiei Iaºi ne raporteazã cã în sala „Stern” din Tg. Frumos a avut
loc o conferinþã þinutã romilor de cãtre Laurenþiu Anghel, delegatul Uniunii
Generale a Romilor din România, în baza delegaþiei nr. 2529/1937. Conferinþa
a fost aprobatã de prefectura de judeþ cu autorizaþia nr. 1869/1937.    

Conferenþiarul, privind viaþa acestui popor sub prisma ºtiinþificã ºi istoricã,
a arãtat cã pe nedrept se atribuie epitetul de þigani, cuvânt care a fost pronunþat
pentru prima datã de cãtre greci cu expresia „a þingan”, care înseamnã în tra-
ducere a nu se atinge[1].

Ocupaþia de cãpetenie a lor a fost creºterea cailor, din care pricinã erau
obligaþi a se muta din loc în loc cu cortul unde pãºunatul era mai prielnic vi-
telor, încât ºi astãzi aceastã mutare de corturi a rãmas în rãdãcinatã în senti-
mentul acelor semeni care îi considerã veºnic nomazi. În acest scop a cãutat
prin exemple practice sã demonstreze cã romii nu sunt þigani ºi cã niciodatã
nu a existat un asemenea popor, iar din punct de vedere geografic nu se gãseºte
pe nici un continent o þarã în care sã fi trãit un asemenea popor. Mai mult încã,
originea etnicã a limbii lor, indo-sanscritã, ºi ca popor viteaz ºi inteligent a
avut conducãtori, ºefi aºa-numiþi „raºi”, având printre primii pe un anume
Asan, care lasã la moartea sa 2 fii. 

Vorbeºte apoi despre fuga romilor din þinuturile lor etnice din pricina egip-
tenilor, care cãutau sã-i cotropeascã, ajungând astfel prin a se stabili o parte din
ei în Europa, unde sunt trataþi de cãtre greci ca simpli sclavi[2]. De aici sunt rân-
duiþi în diferite alte þãri, încât ajung mai târziu iobagi (sclavi) ºi în România.

Sub domnia lui Alexandru I. Cuza, Kogãlniceanu, ministru de resort, des-
fiinþeazã acest obicei, lãsându-i în libertate.

Lipsiþi de mijloacele necesare în lupta cu viaþa, trãiesc în promiscuitatea ºi
analfabetismul în care se aflã ºi azi, faþã de care situaþie ia naºtere aceastã aso-
ciaþie care tinde printr-un program bine alcãtuit sã organizeze în toatã þara fili-
alele romilor.

Descrie o serie de deziderate prin care vor sã îmbrace într-o formã mai ome-
neascã ºi civilizatã viaþa acestui popor, care fie cã prin indolenþa lor, sau prin
vitregia vremurilor a trãit o viaþã nãpãstuitã ºi departe de a putea fi considera-
tã omeneascã.

Dupã schiþarea celor arãtate mai sus, conferenþiarul în încheiere a fãcut un
apel cãlduros cãtre autoritãþi pentru ca iniþiativa începutã sã aibã un sfârºit
lãudabil prin concursul acestora, mulþumind totodatã celor prezenþi pentru
asistenþã ºi atenþiunea ce s-a acordat vorbitorului. A dat o serie de sfaturi tutu-
ror romilor pentru felul cum vor trebui sã trãiascã în societate pe viitor, cu
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respectul legilor þãrii româneºti ºi al dragostei faþã de Tron ºi Patrie, pe care
sunt datori sã o apere cu sângele lor ca ºi în rãzboaiele trecute.

La aceastã conferinþã au luat parte circa 300 romi ºi un numãr însemnat de
persoane din Tg. Frumos.

Conferinþa a luat sfârºit la orele 16 ºi participanþii s-au împrãºtiat în liniºte.

Inspector regional                                                  ªeful Poliþiei de Siguranþã
[indescifrabil]                                                                           [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.169)

[1] Este vorba de cuvântul grecesc utilizat în izvoarele bizantine începând cu secolul XIII,
Athínganos (Atsínganos), ce provine de la numele unei secte eretice.
[2] Pentru originea ºi migrarea romilor vezi: Donald Kenrick, Gypsies. From India to the Me-
diterranean, Toulouse, CRDP, 1993.

113
Asoc[iaþia] Uniunii Generale a Romilor din România
Recunoscutã persoanã juridicã
Sediul central Bucureºti
Piaþa Sf. Anton 10
No. 2665/1937 martie 10

Domnule Ministru, 

Asoc[iaþia] Uniunea Generalã a Romilor din România, persoanã juridicã
prin sentinþa nr. 117 din 30.XI.1934 a onor Tribunalului Ilfov secþia I, c.c., pub-
licatã în „Monitorul Oficial” nr. 52 din 2 martie 1935 la pagina 22. 

Cu onoare vã aduc la cunoºtinþã cele ce urmeazã:
D-nii Aurel Manolescu-Dolj, dr. M. Albu, G. ªtefanovici, G. Bãlteanu ºi

Parulea Miclescu din Craiova au tipãrit un ziar „Timpul” ºi în nr. 62 din 10.II.
a.c. se intituleazã reprezentanþi ai Asociaþiei ºi induc lumea în eroare atribuin-
du-ºi diferite calitãþi, spunând cã ei sunt aceia care reprezintã interesele
romilor[1].

Întrucât Asociaþia noastrã are un scop cultural ºi economic ºi nu face nici
un fel de politicã ºi având în vedere cã susnumiþii vor sã candideze la alegeri
în numele asociaþiei, avem onoare a vã ruga sã binevoiþi a dispune sã se ia con-
tra acestor domni mãsurile ce veþi crede de cuviinþã.

Preºedinte general Secretar general
G. Niculescu N. Niculescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.170)

[1] Dupã scindarea romilor, în 1933, în douã grupãri distincte ºi rivale (Asociaþia Generalã
a Þiganilor din România ºi Uniunea Generalã a Romilor din România), la scurt timp orga-
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nizaþia regionalã a þiganilor din Oltenia ºi-a impus o linie proprie, autonomã, însã ataºatã
Asociaþiei conduse de ªerboianu, sub titulatura de Cercul regional Oltenia al Asociaþiei
Generale a Þiganilor din România. În acest context, Aurel Manolescu-Dolj s-a proclamat
mare voievod al þiganilor, însã dupã legalizarea Uniunii Generale de sub conducerea lui G.
Niculescu gruparea olteanã s-a afiliat acesteia. La numai doi ani însã, diversele neînþele-
geri dintre centru ºi filiala craioveanã duce la desprinderea acesteia din urmã din Uniune,
formându-ºi o organizaþie independentã, Marin I. Simion autoproclamându-se ºi el voie-
vod. Începând cu luna septembrie 1933, filiala Oltenia a editat periodicul „Timpul” sub di-
rectoratul lui Manolescu-Dolj, deºi ziarul nu s-a ocupat numai de problematica romilor.
Documentul de mai sus este rezultatul tocmai acestor frãmântãri ºi schimbãri de tutelã
(vezi ºi Viorel Achim, Þiganii în istoria României, Bucureºti, Edit.Enciclopedicã, 1998,
p.130).

114
[Inspectoratul general de poliþie Craiova]

NOTA INFORMATIVÃ
Nr. [20]
1937 martie 23[1]

Avem onoare a raporta cã în ziua de 19 martie 1937, la orele 11, în sala
localului de cârciumã al d-lui C. Ionescu Parnicã din Slatina, a avut loc o con-
sfãtuire a romilor din oraºul Slatina ºi judeþul Olt, provocatã de ziaristul A.
Manolescu, preºedintele organizaþiei romilor din judeþul Dolj, cãruia i s-a
ataºat ºi judeþul Olt.

Au luat parte circa 60 romi, majoritatea din oraº, iar 3-4 din judeþ.
Dupã ce d-l Manolescu le-a spus care este scopul organizaþiilor romilor:

social, cultural ºi spiritual, s-a procedat la constituirea consiliului de adminis-
traþie, alegându-se urmãtorii: preºedinte C. Ionescu Parnicã, prim-vicepreºe-
dinte N. Cazacu, vicepreºedinte Marin Angelescu zis Bordei, secretar general
Mutu Ilie, casier Nicolae Gruia, arhivar Teodor Mihail, cenzori Rãdulescu
Mihai, Nae Bordei ºi Iancu Ionescu, cenzori supleanþi Toma Iordache, Costicã
Nicolescu ºi Iordache Marin zis Bebe, consilieri Minicã Ionescu, Niþã Leana,
Vasile Moldoveanu, Duþã Cristea, Vasile Nicolescu, Gruia Constantin, Ilie Stã-
nescu, Tudorache Stancu, Octavian Nicolescu ºi Florea Dobre.

S-a mai ales ca preºedinte de onoare d-l lt.col. în rezervã C. Stavarache, iar
ca membri de onoare d-nii dr. Kitzulescu, P. Ivanovici, avocat N. Dumitrescu,
Nicolae Marinescu secretarul poliþiei ºi preot Ceauºescu.

Consfãtuirea a luat sfârºit la orele 14 în cea mai perfectã liniºte.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.180)

[1] „Nota informativã” este expediatã directorului general al poliþiei de siguranþã din
Bucureºti de cãtre inspectorul general al poliþiei din Craiova, Constantin ªtefãnescu.
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România Confidenþial
Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi                                                    
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 7695/28 martie 1937

Domnule Director General,

Urmare raportului nostru nr. 4905 din 27.II a.c., avem onoare a raporta cã
în ziua de 2 martie a.c. a avut loc ºedinþa ordinarã a Consiliului de adminis-
traþie ºi conducere al sub-centrului Tg. Frumos, din Asociaþia Uniunii Gene-
rale a Romilor din România, când preºedintele sub-centrului din acea comunã,
anume Gheorghe Blebca, a expus programul de acþiune ºi a determinat cu
aprobarea participanþilor unele schimbãri în structura comitetului de condu-
cere, dupã cum de altfel rezultã din cele consemnate în procesul verbal înche-
iat de Asociaþia Romilor din Tg. Frumos, a cãrui copie o anexãm alãturat.

Din cercetãrile fãcute asupra membrilor care compun în prezent comitetul,
se constatã cã nu sunt cunoscuþi, nici urmãriþi pentru vreun fapt. Mãsurile de
supraveghere a activitãþii acestei asociaþii sunt rãmase în continuare ºi orice
constatãri vom raporta[1].

Inspector Regional ªeful Poliþiei de Siguranþã
ªt. Mihãilescu [indescifrabil] 

[ANEXÃ]

PROCES-VERBAL
Astãzi, 5 martie anul 1937

Noi, membri ai Consiliului de administraþie ºi conducere al sub-centrului
Tg. Frumos din Asociaþia Uniunii Generale a Romilor din România, persoanã
juridicã, sediul central Bucureºti, Piaþa Sf. Anton nr. 10, fiind convocaþi prin
convocarea nr. 2 din 2 martie 1937 în ºedinþã ordinarã la sediul sub-centrului.

ªedinþa deschizându-se la orele 21 sub preºedinþia d-lui Gheorghe Blebca,
preºedinte activ al sub-centrului, d-sa de acord cu dl. secretar al sub-centrului,
ne-a adus la cunoºtinþã urmãtoarele:

1. Luarea mãsurilor în ceea ce priveºte buna administrare ºi conducere a
sub-centrului cu privire ca întreg comitetul de conducere ºi formare sã
depunã o intensã propagandã pentru înscrierea câtor mai mulþi membri,
demonstrându-le pe larg scopul Societãþii ºi beneficiile ei, d-l casier ºi ajutor
având obligaþia de a activa la încasãri printre membrii înscriºi în comitet,
aducând la cunoºtinþa preºedintelui la finele fiecãrei luni numele celor ce
rãmân în restanþã.
2. Completarea comitetului cu persoane apte în locul celor ce nu lucreazã
pentru interesul asociaþiei, ºi anume înlocuirea lui Ion Mandache, ajutor de
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casier, cu d-l Constantin Ciubotaru ºi agent de moravuri, a lui Constantin
Munteanu, prim consilier, cu d-l Gh. Paºcanu, iar a d-lui Vasile Udilã zis
Moisã Ioan cu d-l Constantin Graur, a lui Ion Sân Gheorghe cu d-l Gh.
Scântee, tot consilier, ºi a lui Alex. Moisã cu dl. Vasile Scripcaru zis Scãn-
tee, a lui Constantin Condrea cu d-l Moisã Creþu, supleanþi cenzori, cum ºi
scoaterea lui Gh. Moisã ºi Nicolai Ioan de la agenþi de moravuri.
3. A se interveni cãtre Onor Poliþia localã pentru a se da concursul agenþi-
lor de moravuri atunci când se va cere, ºi numai acelor ce posedã carnetele
de împuternicire; ºi a se cere pentru a se pune în vedere d-lui Vasile Amãn-
ducãi, zis Chiriac, pentru a nu mai activa sau propaga în dauna societãþii,
cum ºi a rãspunde sub ce formã a încasat diferite sume de bani din partea
romilor din acest oraº ºi în a cãrui fond au fost vãrsaþi, sau a depune suma
sub forma legalã la casa sub-centrului sub primire de chitanþe, în caz con-
trar fãcându-se vinovaþi de faptul de înºelãciune ºi escrocherie pedepsitã
de lege ºi dãunãtoare societãþii ºi neamului romilor.
4. Procurarea scriptelor necesare în mod cât mai restrâns ºi economic pen-
tru societate, cum ºi procurarea carnetelor de membri, eliberându-se celor
înscriºi în societate cu preþul de 10 lei, ca taxã de înscriere o datã pentru
totdeauna.
5. A se lua mãsuri pentru ca imediat ce ne vor sosi ºtampilele ºi vom dis-
pune de cele necesare sã se depunã jurãmântul legal de întregul comitet în
faþa preotului al Sf. Biserici Cuvioasa Paraschiva din aceastã localitate ºi
aceasta în timpul cel mai apropiat.

Noi, membrii, luând în deliberare cele de mai sus, a cãror scopuri sunt bine
puse în interesul sub-centrului, în umanimitate decidem.

Aprobãm în totul cele de mai sus urmând a se confirma.
Membrii Consiliu: Constantin Ciubotariu, Punci Gheorghe III, Punci Gheor-

ghe II, C.V. Graur, V. Mãgureanu, Gheorghe Mãrgean, Lita Gheorghi, Cãlin
Constantin.

Preºedinte                                                                                            Secretar
Gh. Blebca Ion Cãlin

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.181-182)

[1] Un material identic a fost din nou înaintat Direcþiei Siguranþei din Bucureºti la 17 mai
1937 (Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.187-188).
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Domnule Primar, 

Subsemnaþii, în numele „Asociaþiunii de Ajutorare a Lãutarilor Români”
din Cluj, persoanã juridicã recunoscutã cu nr. 1877/1934 al Tribunalului Cluj,
secþia I[1], cu prezenta cerere profund respectuoasã venim în faþa domniei
voastre, rugându-vã sã binevoiþi a lua cele mai urgente mãsuri pentru cã pie-
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rim de foame împreunã cu soþiile ºi cu copiii. L-am rugat pe dl. preºedinte al
Sindicatului[2] sã binevoiascã a se deplasa la cafenelele ºi altele localuri de
petrecere din Cluj ºi sã intre în tratative cu proprietarii localurilor, ca orches-
trele de muzicã din aceste localuri sã angajeze fiecare 2 sau 3 muzicanþi din
Cluj. Pentru cã aceste orchestre sunt angajate din altã parte, atunci când muzi-
canþii din Cluj mor de foame cu familiile lor împreunã. Dl. dr. Istrate, pre-
ºedinte al Sindicatului, în ziua de 31 martie s-a ºi deplasat la cafenelele din
Cluj, a comunicat proprietarilor cererile noastre, proprietarii din Cluj însã nu
au fost dispuºi sã satisfacã aceste cereri spunând cã aceasta ar însemna o chel-
tuialã nouã de 160 lei pe zi, dacã ar angaja încã 2 oameni din Cluj.

Aflând conducerea asociaþiunii noastre cã cafengiii din Cluj nu vor nici sã
audã de noi, a adus urmãtoarea hotãrâre:

În Cluj sunt 45 muzicanþi ºomeri, din care se va forma o orchestrã compusã
din 10 membri, o orchestrã naþionalã românã, cum este Dinicã Grigoraº. ªi
aceºti 10 oameni, prin activitatea lor, vor ajutora restul de 35 ºomeri, care vor
rãmâne ºomeri ºi pe mai departe, dar la aceasta se necesitã ca fiecare local de
I clasã din Cluj sã dea câte o zi la sãptãmânã aceste orchestre locale, cam în
felul urmãtor:

1. Luni: Cafenea „Regal”, Iosif Weisz.
2. Marþi: Cafenea „Savoy”, Szilágyi Alexandru.
3. Miercuri: Fostul club al ziariºtilor, ªmilovits Petru.
4. Joi: Restaurantul „Lucullus”, Thuri Elemér.
5. Vineri: „Palace Bar”, Müller Iuliu.
Dacã proprietarii de localuri din Cluj nu se învoiesc nici în aceastã rezo-

luþie, trebuie sã facem uz de ordinul apãrut în „Monitorul Oficial” no. 66 din
20 martie a.c., prin care se prevede cã contractele de angajament trebuie vizate
la sindicat, resp. autorizaþiile de funcþionare, pe care nu le are nici unul din-
tre conducãtorii de orchestre care au venit la Cluj din altã parte ºi ne iau
pâinea din gura copiilor noºtri. Astfel ºi pe aceastã bazã se poate, ba trebuie sã
se opreascã, ca muzicanþii veniþi din altã parte sã lucreze în Cluj atunci când
noi la acelaºi timp flãmânzim în Cluj, oraºul nostru de aparþinere, unde plãtim
dare, unde plãtim taxele cãtre comunã, unde trebuie sã trãim ºi sã ne înscriem
copiii la ºcoalã. Astfel, noi trebuie sã ne uitãm flãmânzi la strãini, care lucrea-
zã ºi nu plãtesc în Cluj nici o sarcinã publicã, ba nici câºtigul nu-l cheltuiesc
aici, ci duc banii în altã parte.

Pentru aplanarea acestui lucru ne luãm voia, Domnule Primar, sã vã rugãm
sã binevoiþi a cita în faþa dvs. pe cei cinci proprietari de local mai sus amintiþi
ºi sã le explicaþi cererea noastrã, pentru cã nu mai putem suporta aceastã situ-
aþie în care ne aflãm. Dacã proprietarii nici astfel nu satisfac cererile noastre,
dl. preºedinte al Sindicatului sã binevoiascã a sista muzica în aceste localuri,
cu motivul foarte just cã nici unul din contractele acestor orchestre strãine nu
este vizat de Sindicat ºi nici una nu are autorizaþie de funcþionare în Cluj.

În Cluj este un agent evreu care se ocupã cu importarea la Cluj a muzi-
canþilor strãini, la ceea ce probabil nu are nici o autorizaþie prin care ar putea
sã ne facã acest dezastru.

Domnule Primar! Domnia voastrã, ca capul municipiului, ºi astfel pãrintele
nostru, care aveþi menirea sã ne daþi ajutor atunci când ne aflãm în cea mai
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completã mizerie, credem cã simþiþi necazurile ºi plânsetele noastre. Deºi
avem sentimentul faþã de dvs. ca ºi copiii faþã de pãrinþi, totuºi cu toatã seri-
ozitatea trebuie sã vã atragem atenþiunea cã situaþia de azi nu este bunã ºi deci
trebuie sã puneþi dvs. capãt acestor stãri de fapt, provocate de lãcomia unui
intermediar care importã în dauna noastrã muzicanþi din altã parte, de la care
câºtigã el bani, atunci când femeile noastre ºi copiii noºtri plâng de foame ºi
de lipsã de îmbrãcãminte.

Nu cerem deci decât dreptate, care ni se cuvine nouã, muzicanþi contribua-
bili acestui oraº în care flãmânzim.

Mulþumindu-vã, Domnule Primar, în anticipaþie, am rãmas cu profund
respect.

Cluj, la 5 aprilie 1937

Preºedinte                                                                                        Secretar
Comisa Pongotz                                                                              Carol Horváth

Cãtre onor. Primãrie a Municipiului Cluj

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 9536/1937, f.3, 5)

[1] Dosarul pentru recunoaºtere ca persoanã juridicã a „Asociaþiei de ajutorare a lãutarilor
români” din Cluj se aflã la Arh.St.Cluj, Tribunalul Cluj, secþia I, dos. 173/1934.
[2] Este vorba de „Sindicatul artiºtilor instrumentiºti din România”, a cãrui filialã din Cluj
avea în subordine judeþele Cluj, Turda, Mureº, Someº, Sãlaj, Satu Mare, Maramureº ºi
Nãsãud.
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România 
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova
Nr.  2925/13 aprilie 1937

Domnule Director General,

În referire la ordinul d-vs nr. 19285-S din 29 martie 1937, cu care ne înain-
taþi spre cercetare copie de pe cererea „Asociaþiei Generale a Romilor” din
România.

Avem onoare a vã raporta cã „Asociaþia Generalã a Romilor” din România,
concomitent cu cererea înaintatã Direcþiunii Generalã a Poliþiei, a înaintat ºi
Parchetului Trib. Dolj o cerere identicã, pe care înaintând-o Chesturii Poliþiei
Craiova pentru cercetãri, s-a constatat cã romii din România sunt grupaþi în
trei organizaþii: „Asociaþia Generalã a Þiganilor”, „Organizaþia Cetãþeneascã a
Romilor”, fostã „Uniunea Generalã a Romilor”, ºi cea de a treia „Asociaþia Uni-
unii Generale a Romilor”; cã ziarul „Timpul” ce apare periodic, al cãrui direc-
tor ºi proprietar este d-l Aurel Th. Manolescu-Dolj, este fondat în anul 1932
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septembrie 24[1], cu doi ani înainte de a lua fiinþã legalã asociaþia reclamantã,
ºi cã susþine interesele romilor în general, ºi cã nu lucreazã în numele socie-
tãþii reclamantã.

Actele dresate în chestiune au fost înaintate Parchetului Trib. Dolj ºi pânã
în prezent nu s-a hotãrât asupra cursului ce urmeazã sã li se dea.

Inspector Regional ªeful Serviciului Siguranþã
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.185)

[1] Este vorba de „Timpul”. Ziar independent sãptãmânal, care nu a respectat însã aceastã
cadenþã de apariþie, primul numãr fiind datat 24 septembrie 1932, ultimul (nr.70) fiind
scos la 8 martie 1938.
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Secþia  I

17 aprilie 1937
REFERAT

Asociaþia „Redeºteptarea romilor ºi romiþelor din România”, cu sediul în
Bucureºti, str. Rãdulescu-Tei nr. 2, a fost constituitã la 5 august 1936 din iniþia-
tiva urmãtorilor membri fondatori: Apostol Matei, str. Matei Iosefache 23;
Nicolae Gheorghe Lache, str. Braºoveni-Tei 11; Gheorghe D. Ciobanu, str.
Rãdulescu-Tei 21; Ioniþã Pandele, str. Puiþei 28; Panu Gheorghe, str. Braºoveni-
Tei 51, Nicolae Costache, domiciliat la aceeaºi adresã; Gheorghe Radu, str. Ko-
gãlniceanu 56; Ioan Paraschiv, str. Rãdulescu-Tei 16; Radu Trifu, str. Rondul Bi-
sericii 17; Nicolae Pandele, str. Meºterul Manole 20; Constantin Ioniþã, str. Bra-
ºoveni-Tei nr. 44; Nicolae Baranga, str. Fundãtura Dristor 13; Nicolae Florea, str.
Rãdulescu-Tei 16; Florea Lina, str. Rondul Bisericii 27; Ioniþã Mihai, str. Pãscu-
lescu-Tei nr. 40; Gheorghe Nicolescu, str. Elena 13; Luca Ion, str. Vaporu Asan
15; Matei Gheorghe, str. Rãdulescu-Tei 16; Gheorghe M. Gheorghe, str. ªerbã-
nescu-Tei 16; Gheorghe Simion, str. Popescu Floreasca 16; Gheorghe G. Matei,
str. Rondul Bisericii 27; Niculae Dumitrescu, str. Principatele Unite 85; Ion
Gruia, str. Vitan 38; Constantin Niculae, str. N. nr. 23; Tãnase Gheorghe, str.
Lupiþei 32; Gheorghe N. Zarzali, str. Fundãtura I. Asan 20; Pandele Gheorghe,
str. Raion 12; Turcitul Ion, str. Raion-Fundãturã nr. 13; Ion Costache, str. Pãscu-
lescu-Tei 17; Stoica Vasile, str. Coþofeni 58; Simion Gheorghe, str. Coþofeni 13 ºi
Ion Ghiþã din str. Rondul Bisericii-Tei 27.

Asociaþia, care ºi-a ales ca preºedinþi de onoare pe I.P.S.S. Patriarhul Miron
Cristea[1], preotul Constantin Dron ºi d-nii Constantin Crãciunescu, Gheorghe
Z. Ionescu, dr. M.P. Soreni, avocat Gheorghe Bechi, I.M. Lãzãrescu-Lãzuricã ºi
Ion Opriºan, are urmãtorul scop cultural, artistic ºi moral:
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Pe tãrâm cultural asociaþia îºi propune sã organizeze ºezãtori artistice, festi-
valuri, serbãri, conferinþe publice ºi concerte, precum ºi sã tipãreascã o revistã
cu fond cultural, literar, social, în care sã se oglindeascã folclorul romilor. Pe te-
renul artistic, va organiza expoziþii de produse ale romilor ºi romiþelor, concur-
suri de dansuri ºi de cântece specifice.

Pe teren moral, Asociaþia va activa prin conferinþe cu subiecte religioase ºi
sociale, în scop de a ajuta la redresarea moralã a membrilor ei ºi a determina acþi-
unile lor în folosul statului.

Asociaþia îºi mai propune:
– sã stãruiascã pe lângã forurile în drept ca sã se dea terenuri, pe care sã fie
fixaþi romii nomazi;
– sã intervinã ca meºteºugarii romi sã fie întrebuinþaþi potrivit branºei
fiecãruia ºi sã fie preferaþi înaintea meºteºugarilor strãini;
– sã depunã stãruinþã ca ºi copiii romilor sã fie trimiºi în coloniile de varã,
în staþiunile balneo-climatice, pentru a se împuþina astfel tuberculoza ºi
alte boli;
– sã îndemne pe romi a nu se lãsa ademeniþi de sectele religioase, care prin
activitatea lor contravin bunei ordini a statului;
– sã stãruie a se aplica o egalitate de tratament cetãþenesc faþã de romii care
vor urma perceptele Asociaþiei „Redeºteptarea romilor ºi a romiþelor din
România”.
Durata Asociaþiei este nelimitatã.
Asociaþia îºi constituie un patrimoniu social de fondare, suma de 5000 lei

numerar, care a fost depusã la Casa de Depuneri ºi Consemnaþiuni.
Pentru primul an de funcþionare, Asociaþia ºi-a ales urmãtorul comitet:
Preºedinte activ: Apostol Matei, de profesiune zidar, originar din comuna

Bold, judeþul Ilfov. Este în vârstã de 52 ani, cãsãtorit, cu copii, ºi domiciliazã  în
str. Rãdulescu-Tei 11. Se bucurã de bune purtãri în societate.

Prim-vicepreºedinte ºi delegat secretar general: Gheorghe Niculae zis
Lache, zidar, domiciliat în str. Braºoveni-Tei nr. 11, cãsãtorit, cu copii, este fiul
lui Gheorghe ºi al Saftei, ºi originar din comuna Bold, judeþul Ilfov. Are purtãri
bune în societate[2].

Vicepreºedinte: Ioniþã Pandele, de profesiune zidar, domiciliat în str. Lupiþei
32, este în vârstã de 61 ani ºi originar din comuna Bold-Ilfov. Numitul este cãsã-
torit, are 6 copii ºi este cunoscut ca având purtãri bune.

Vicepreºedinte: Gheorghe Pãun, zidar, domiciliat în str. Braºoveni-Tei 44, de
53 ani, originar din Bucureºti, este fiul Catincãi. Este cãsãtorit, are copii ºi se
bucurã de bunã purtare în societate.

Secretar de ºedinþã: Gheorghe Radu, str. Kogãlniceanu 56.
Casier central: Ion Paraschiv, domiciliat în str. Rãdulescu-Tei 16.
Prim-ajutor de casier: Radu Trifu, str. Rondul Bisericii-Tei nr. 17.
Primul cenzor: Nicolae Pandele, str. Meºterul Manole 29 bis.
Cenzor secund: Pãun Marin, str. Braºoveni-Tei nr.  44.
Al treilea cenzor: Nicolae Baranga, Fundãtura Dristor 13.
Cenzor supleant 1: Constantin Ioniþã, domiciliat în str. Rãdulescu-Tei 16.
Cenzor supleant 2: Niculae Florea, domiciliat în str. Rondul Bisericii-Tei 27.
Cenzor supleant 3: Constantin Anton, str. Rondul Bisericii-Tei 27.
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Consilieri: Ioniþã Mihai, str. Elena (Colentina) nr. 16; Florea Lina, str. Rãdu-
lescu-Tei 40; Gheorghe Niculescu, str. Coþofeni-Tei 4; Luca Ion, str. Vaporul Asan
15; Matei Gheorghe, str. Rãdulescu-Tei 16; Gheorghe Simion, str. Popescu (Flo-
reasca) nr. 16; Gheorghe M. Gheorghe, str. ªerbãnescu-Tei nr. 4 ºi Grigore Gh.
Matei, str. Rondul Bisericii-Tei 27.

La fiºele acestei Direcþii nu sunt cunoscuþi.
Vã rog sã binevoiþi a dispune.

Comisar ajutor
ªtefan Viºan

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.174-177)

[1] Este evident ataºamentul romilor faþã de personalitatea Patriarhului. Din 10 februarie
1938, acesta a devenit ºi preºedintele Consiliului de Miniºtri (pânã în 6 martie 1939), iar
la încetarea lui din viaþã, „Gazeta romilor”, sub semnãtura lui Neacºu Radu, va publica un
amplu necrolog (IV, 1939, nr.12, 5 aprilie, p.2).
[2] Nicolae Gheorghe Lache a fost unul din promotorii Asociaþiei Uniunii Generale a Romilor.
Cu toate acestea, comitetul de conducere al Asociaþiei, în ºedinþa din 10 august 1935, prezi-
datã de G. Niculescu, a exclus pe Lache ºi pe Apostol Matei ca „fiind elemente de dezordine”,
ce au adus „injurii grave” la adresa liderilor (cf. „Glasul romilor”, II, 1935, nr. 1, p.2). 
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România
Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi                                                        Confidenþial
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
Nr. 10.891/28 aprilie 1937

Domnule Director General,

Urmare raportului nostru nr. 7695 din 28 martie a.c., Chestura Poliþiei Iaºi
ne raporteazã cã în ziua de 11 aprilie a.c., la Biserica Cuvioasa Paraschiva din
Tg. Frumos, dupã serviciul religios, preotul econom N. Dãrângã, parohul bise-
ricii, a luat jurãmântul de credinþã a membrilor romi faþã de Comitetul Uniunii
Generale a Romilor din România. 

Cu aceastã ocazie au luat cuvântul d-nii: A. Botez ºi Gh. Zãrnescu, mem-
brii ai Comisiei interimare din Tg. Frumos, îndemnând pe romi sã fie cinstiþi
ºi conºtiincioºi ºi sã ducã la bun sfârºit sarcina ce ºi-au luat.

Solemnitatea a luat sfârºit la orele 11.20 în liniºte ºi ordine.

Inspector regional ªeful poliþiei de siguranþã
ªt. Mihailescu [indescifrabil] 

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

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.186)
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România
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova
Nr. 5253/12 iulie 1937

Domnule Director General, 

Ca urmare raportului nostru telefonic nr. 5211 din 9 iulie 1937, avem onoare
a raporta cã în ziua de 11 iulie crt., în grãdina Tomescu din oraºul T.-Severin, a
avut loc o serbare câmpeneascã a romilor din acel oraº ºi judeþul Mehedinþi, cu
care ocazie d-l Iulian Predescu, prefect al jud. Mehedinþi, ºi d-l Vasile ªtefãnes-
cu, director de cabinet al d-lui ministru Richard Franasovici[1], au cununat ºi
botezat circa 200 perechi de romi în asistenþa unui sobor de preoþi.

Inspector regional ªeful Serviciului Siguranþã
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.190)

[1] Richard Franasovici era ministrul lucrãrilor publice ºi comunicaþiilor în guvernul
prezidat de Gh. Tãtãrescu.

121
Legiunea Jandarmi Timiº-Torontal
Postul Jandarmi Pãdureni
Nr. 505/1937 august 9

Cãtre Chestura Municipiului Bucureºti

Am onoarea a vã ruga sã binevoiþi a comunica de urgenþã dacã de la Uniu-
nea Romilor din România este delegat un anume Nucu Grigoraº, care spune cã
este copil al lui Dinicu Grigoraº, ca sã colecteze sume de bani pentru acea
Uniune. 

Dacã el este insãrcinat de Uniune ca sã organizeze þiganii din Timiºoara,
Banat ºi Ardeal în Societatea Romilor ºi la ce datã.

Este un om înalt, negru la faþã, semn mare la maxilarul inferior stâng, buze
rãsfrânte, vorbeºte ungureºte la perfecþie. 

Spune cãtre þigani cã îi împroprietãreºte, cã le dã pãdure, cã le face biseri-
cã, cã le face primãrie, cã le dã ºcoalã, ºi câte toate le promite. Þiganii din
comunã, parte din ei îl cred, parte nu. A strâns din comuna Pãdureni aproape
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3000 (trei mii) lei cu scopul de a-i lãsa acei bani pentru familiile cu totul sãrace
de þigani din localitate. A doua zi, acel pretins  Nucu Grigoraº a plecat cu toþi
banii la el. Când s-a fãcut aceastã colectã de bani a participat ºi populaþia
româneascã cu câte 100-500 de lei, care dupã cum a vrut.

Acest Grigoraº a avut ºi un ordin de la Prefectura din judeþul Timiº-Torontal,
în acest sens s-a prezentat la autoritãþile civile, în lipsa subsemnatului din co-
munã. Se dãdea drept inspector al romilor, care a eliberat carnete pentru aproa-
pe toþi þiganii din comunã. Nu l-am putut verifica personal cã a fugit la garã.

ªeful postului de jandarmi Pãdureni, 
Plutonier [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.105)

122
România
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie
Nr. 6484/10 septembrie 1937

Domnule Director General,

Avem onoare a raporta cã noul comitet de conducere al „Asociaþiei
Romilor” din oraºul Corabia, jud. R[omana]þi, a fost ales dupã cum urmeazã:

Mihail Bãdãnac – preºedinte activ; Ion Sterpu – prim vicepreºedinte; ªtefan
O. Lãcãtuº – vicepreºedinte; Ion Dunãreanu – secretar; Costin F. Lãcãtuº – ar-
hivar; I. Cãldãraru – casier; Ilie Savu, N. Bãdãnac; N. Pitulice, Cosma P. Lãcã-
tuº, Iancu Dumitrescu, Nicolae Lãcãtuº, C-tin Cãldãraru ºi ªtefan Fâþã – consi-
lieri, iar P. Lãcãtuº, ªtefan Pitulice, ªtefan Muta, Zamfir Florea, Ion Oragnea ºi
Marin Oanþã Pitulice – cenzori.

Inspector regional ªeful serviciului Siguranþã
[indescifrabil] [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.191)

233



123
România 
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional I Ploieºti
Nr. 36.982/1937 octombrie 5

Domnule Director General,

Avem onoare a raporta cã în ziua de 3 octombrie 1937, la ora 11, a avut loc
adunarea romilor din oraºul Cãlãraºi – Ialomiþa, în sala Parcului Comunal, la
care a participat un numãr de 40, luând parte circa 100-120 tineri intelectuali.

Adunarea a fost prezidatã de Gh.A. Lãzuricã, preºedintele romilor din Bu-
cureºti. Numitul a arãtat participanþilor originea, istoria ºi problemele sociale
ce îi intereseazã. De asemenea le-a promis cã în curând va înfiinþa în Cãlãraºi
o cooperativã. Adunarea a luat sfârºit la ora 12.

Inspectoratul regiunii de poliþie
[indescifrabil]

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

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.193)

124
Asoc[iaþia] Uniunea Generalã a Romilor din România
Recunoscutã persoanã juridicã
Sediul Central Bucureºti
P-þa Sf. Anton no. 10
Nr. 3363/1937 octombrie 28

Domnule Prim-Ministru, 

Eu, Gheorghe Niculescu, preºedintele general al Asoc[iaþiei] Uniunea
Generalã a Romilor din România, recunoscutã persoanã juridicã de Onor. Tri-
bunalul Ilfov Secþia I c.c, prin sentinþa no. 117 din 30 noiembrie, sentinþã pub-
licatã ºi în „Monitorul Oficial”, no. 52 din 2 martie 1935, cu cel mai profund
respect vã fac cunoscut urmãtoarele:

În România trãiesc în cea mai mare mizerie aºa ziºii þigani. 
Cercetând cronicile þãrii, vedem cã cel mai credincios popor de pe melea-

gurile româneºti, popor care s-a contopit aproape pânã la identificare cu fraþii
români, sunt þiganii. Ei au pãstrat doinele ºi ariile româneºti, ei au fost de
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multe ori obiect de admiraþie ºi inspiraþie a cãlãtorilor ºi artiºtilor strãini, trecã-
tori prin þarã, iar în vremurile când în Apus nu se ºtia încã de þara noastrã lãu-
tarii, cu arcuºul lor minunat, au fãcut cunoscutã þara ºi poporul românesc. Cu
toate aceste merite, þiganii erau þinuþi robi ºi supuºi unui tratament care mer-
gea pânã la desconsiderare.

Prin anii 1852-54, un grup de tineri boieri care se luminaserã în ºcolile Apu-
sului începe sã agite ideea dezrobirii, idee de pe urma cãreia au de suferit (unii
fiind exilaþi) ºi care nu devine fapt împlinit decât în anul 1862 sub domnitorul
Alexandru Ion Cuza, cu concursul boierului democrat Mihalache Kogãlniceanu.

De atunci þiganii au continuat sã trãiascã liberi, stabilindu-se prin sate ºi
oraºe, exercitând diferite meserii, alþii învãþând carte ºi ajungând la demnitãþi
importante.

Domnule Prim-Ministru,

Deºi dintre noi s-au ridicat mulþi oameni mari, totuºi datoritã unei mentali-
tãþi învechite, aceºtia ºi-au renegat originea, fiindu-le ruºine sã spunã cã sunt
þigani, iar marea masã a acestui neam oropsit a rãmas în întuneric, luptându-se
cu mizeria ºi cu batjocora semenilor.

Pãrinþii, fraþii noºtri, noi ne-am fãcut întotdeauna datoria cãtre Þarã ºi Rege,
am luptat alãturi de fraþii români pentru apãrarea pãmântului pe care ne-am
nãscut ºi am crescut, dând tribut pe câmpurile de luptã pãrþi din trupul nos-
tru, viaþa noastrã.

Cu toate acestea, deºi liberi, tratamentul de batjocurã la care suntem supuºi
nu se deosebeºte prea mult de cel dinaintea anilor 1852-1862.

Domnule Prim-Ministru,

În anul 1934, subsemnatul, ajutat de o mânã de oameni, am pus bazele
unei Asociaþii care se luptã pentru ridicarea moralã, culturalã ºi spiritualã a
þiganilor din þarã, Asociaþie care, cum spuneam mai sus, a fost recunoscutã
persoanã juridicã.

În decurs de trei ani, Asociaþia noastrã a botezat sute de copii romi, a
cununat în masã romi, care trãiau în concubinaj, a sfinþit drapele, a organizat
serbãri culturale, iar prin organul sãu „Glasul Romilor” a dus lumina redeºtep-
tãrii pânã în cel mai umil bordei, din cel mai depãrtat colþ al þãrii[1].

Subsemnatul am depus muncã neprecupeþitã ºi am cheltuit banii mei pen-
tru ridicarea fraþilor oropsiþi, fãrã ca sã primesc de nicãieri vreo subvenþie sau
vreun ajutor.

Domnule Prim-Ministru,

Cum în Statutul nostru e prevãzut ca din trei în trei ani sã aibã loc
Congresul Asociaþiei, am hotãrât ca între 15 ºi 28 noiembrie a.c. sã aibã loc acel
Congres în Bucureºti. Pentru aceasta vin la Domnia Voastrã, care în atâtea rân-
duri aþi dat dovadã cã sunteþi sprijinitorul acelor nevoiaºi, cu marea rugãminte
de a ne satisface urmãtoarele puncte:
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1. O reducere de 75% pe C.F.R., pentru membrii noºtri din þarã, ca sã poatã
veni la Bucureºti, spre a lua parte la lucrãrile Congresului.

2. Autorizarea acestui Congres, care va avea loc între 15 ºi 30 noiembrie,
într-una din zile pe care vã vom comunica-o la timp.

3. Acordarea unei sume care sã acopere cheltuielile acestui Congres, þinând
seamã cã Asociaþia noastrã nu are fonduri iar subsemnatul mi-am
epuizat toate sursele[2].

Convinºi, Domnule Prim-Ministru, cã ne veþi acorda binevoitorul Domniei
Voastre sprijin, pe care l-am avut în diferite ocazii ºi de la domnii miniºtrii D.
Iuca, V. Bârcã, A. Bentoiu ºi P. Bejan[3], vã rog sã primiþi Domnule Prim-Minis-
tru asigurarea celui mai profund respect.

Preºedintele General al A.U.G.R.R.
G. Niculescu

(Arh.St.Bucureºti, Preºedinþia Consiliului de Miniºtri, dos. 13/1937, f.270-271)

[1] Dupã datele furnizate de G. Potra în vol. Contribuþiuni la istoricul þiganilor din România,
Bucureºti, Fundaþia Regele Carol I, 1939, p.125-126, Asociaþia avea înscriºi ca membri – în
1938 – un numãr total de 784.793 romi (cifra este detaliatã pe judeþe, indicîndu-se totodatã
numãrul subcentrelor din cadrul fiecãrei filiale). 
[2] Conform rezoluþiei primului ministru Gheorghe Tãtãrescu, C.F.R. a acordat o reducere
de 50% pe trenurile de persoane, numai clasa III. Totodatã, s-a stabilit ca Congresul sã aibã
loc la data de 28 noiembri 1937, guvernul aprobând ºi o sumã pentru desfãºurarea lui.
[3] Dumitru Iuca era ministru de interne (ºi fusese pânã în 7 aprilie 1937 ministru secretar de
stat), Vasile Bârcã subsecretar de stat la ministerul de interne, Aurelian Bentoiu subsecretar de
stat la ministerul justiþiei, P. Bejan  subsecretar de stat la Preºedinþia Consiliului de Miniºtri.

125
Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România
Recunoscutã persoanã juridicã
Sediul Central Bucureºti
P-þa Sf. Anton Anton nr. 10
Nr. 3390/1 noiembrie 1937

Domnule Ministru, 

Eu, Gheorghe Niculescu, preºedinte general al Asociaþiei Uniunea Genera-
lã a Romilor din România, recunoscutã persoanã juridicã de Onor. Tribunalul
Ilfov, Secþia I c.c., prin sentinþa nr. 117 din 30.11.1934, sentinþã publicatã ºi în
„Monitorul Oficial” nr. 52 din 2 martie 1935, cu cel mai profund respect vã fac
cunoscut cele ce urmeazã:

În România trãiesc în cea mai mare mizerie aºa-ziºii þigani, popor care s-a
contopit aproape pânã la identificare cu fraþii români. Ei au pãstrat doinele ºi
ariile româneºti, ei au fost obiect de admiraþie al cãlãtorilor ºi artiºtilor strãini,
iar lãutarii noºtri au fãcut cunoscutã þara ºi poporul românesc în vremurile
când în Apus nu se cunoºtea încã þara noastrã.
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Cu toate acestea, þiganii erau þinuþi robi ºi supuºi unui tratament care mer-
gea pânã la desconsiderare, tratament care dureazã  pânã în anul 1862, când
domnitorul A.I. Cuza ºi marele bãrbat de stat M. Kogãlniceanu procedeazã la
desrobirea lor.

Domnule Ministru, 

Pãrinþii, fraþii noºtri, noi, ne-am fãcut totdeauna datoria cãtre Þarã ºi Rege,
am luptat alãturi de fraþii români pentru apãrarea pãmântului pe care ne-am
nãscut ºi-am crescut, dând tribut pe câmpiile de luptã pãrþi din trupul nostru,
viaþa noastrã.

Cu toate acestea, deºi liberi, tratamentul de batjocurã la care suntem supuºi
nu ne deosebeºte prea mult de cei dinaintea anilor 1852-1862.

Domnule Ministru, 

În anul 1934, subsemnatul, ajutat de o mânã de oameni de inimã, am pus
bazele unei Asociaþii care se luptã pentru ridicarea moralã, culturalã ºi spiritu-
alã a romilor din þarã, Asociaþie care dupã cum spuneam mai sus a fost recunos-
cutã persoanã juridicã. În decurs de trei ani, Asociaþia noastrã a botezat sute de
copii romi ºi a cununat în masã romi care trãiau în concubinaj (Tinca, T. Severin,
Blaj, Sibiu, Bãrbuleºti, Ploieºti, Timiºoara, Satu Mare etc), a organizat serbãri cul-
turale, a þinut congrese ºi a sfinþit drapele (Craiova, T. Severin, Diciosânmartin,
Mediaº, Sibiu, Blaj, Fãgãraº, Sighiºoara, Buzãu, Ploieºti, Giurgiu, Urziceni etc),
iar prin organul sãu, „Glasul Romilor”, a dus lumina redeºteptãrii pânã în cel mai
umil bordei din cel mai îndepãrtat colþ al þãrii.

Subsemnatul am depus muncã neprecupeþitã ºi am cheltuit din banii mei pen-
tru ridicarea fraþilor oropsiþi, fãrã ca sã primesc de nicãieri vreo subvenþie sau ajutor.

În prezent, Asociaþia, urmându-ºi programul de activitate pe care îl desfãºoa-
rã în rândul romilor din þarã, se aflã în ajun de a þine Congresul general, în cadrul
cãruia se va face ºi sfinþirea Drapelului sãu.

Cunoscând concursul pe care domnia voastrã aþi acordat înfãptuirilor folosi-
toare þãrii, respectuos vã rog, Domnule Ministru, sã binevoiþi a primi sã fiþi Naºul
Drapelului Asociaþiei noastre, onorând serbarea cu prezenþa domniei voastre ºi
a ne acorda un ajutor care sã ne uºureze cheltuielile congresului ºi ale sfinþirii.

Convins, Domnule Ministru, cã vom mai avea toatã solicitudinea domniei
voatre, vã rog sã primiþi asigurarea celui mai profund respect.

Preºedinte general                                                                  Secretar general
Gh. Niculescu                                                                            N. Niculescu

Domniei Sale, Domnului Ministru de Interne

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.188-189)
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Asociaþia Uniunii Generale a Romilor din România
Recunoscutã persoanã juridicã
Sediul central Bucureºti
Piaþa Sf. Anton 10
Nr. 3394/1937 noiembrie 4 

Domnule Ministru,

„Asociaþia Uniunii Generale a Romilor din România”, de sub preºedinþia
noastrã, Gh. Niculescu, recunoscutã persoanã juridicã de Onor. Tribunalul Il-
fov sect I c.c. prin sentinþa nr. 117 din 30 noiembrie 1934, sentinþã publicatã
în „Monitorul Oficial” nr. 52 din 2 martie 1935, este singura Asociaþie consti-
tuitã legal, care luptã pentru emanciparea populaþiei rome din România pe tã-
râmul cultural, moral, social, spiritual ºi patriotic.

Însã cum în þara noastrã se gãsesc mulþi indivizi care în nãdejde cã vor cã-
pãta avantaje din partea vreunui om politic, avem onoare a vã expune urmã-
toarele: un oarecare Aurel. Th. Manolescu-Dolj din Craiova, care nu este rom
ºi care se erijeazã în preºedinte al Olteniei, îºi permite sã invite romii la un
congres, ce spune cã va avea loc în ziua de 8 noiembrie a.c. la Craiova.

Cum romii sunt oameni paºnici ºi pentru a nu fi tulburaþi din îndeletniciri-
le lor ºi a nu fi puºi pe drumuri de unul care nu are o legãturã cu organizaþia
lor, lucru ce se constatã ºi din procesul-verbal nr. 131 din 27.X.1937, adresat de
comitetul filialei noastre Dolj, pe care îl alãturãm, cu onoare vã rugãm sã bine-
voiþi a dispune interzicerea acestui congres ºi a da dispoziþii domnului prefect
al judeþului Dolj ca sã anunþe pe domnii primari sã punã în vedere romilor din
comunele respective cã nu este nici un fel de congres.

Convinºi, Domnule Ministru, cã cererea de faþã va fi soluþionatã favorabil,
vã asigurãm de stima ºi de consideraþia ce vã purtãm.

Preºedinte general                                                                  Secretar general
Gh. Niculescu                                                                             N. Niculescu

D-lui Ministru de Interne

[ANEXÃ]

copie
Proces-verbal   
Nr. 131, 27.X.1937

Astãzi, 27 octombrie 1937, 

Subsemnaþii, consilieri ai Uniunii Generale a Romilor din România, Regio-
nala Oltenia, filiala Craiova, întrunindu-se la sediul asociaþiei din strada Ma-

238



dona Dudu nr. 16, sub preºedinþia d-lui Petricã Iorgulescu, zis Bracistu, ºi luând
în discuþie cele publicate de dl. ziarist Aurel T. Manolescu în ziarul sãu
„Timpul”, nr. 67 ºi 68 din 20 octombrie 1937, prin care d-sa ºi-a însuºit titlul
de preºedinte la romilor din Oltenia, ºi publicând fotografiile mai multor per-
soane politice din Partidul Naþional-Creºtin din Dolj, cãrora le dã titlul de
preºedinþi de onoare, protectori ºi luptãtori ai organizaþiei din Dolj ºi Olte-
nia[1], am constatat ºi hotãrât urmãtoarele:

Dl. Aurel T. Manolescu nu face parte din organizaþia noastrã „Uniunea Ge-
neralã a Romilor din România”, Regionala Oltenia, ºi nu a avut niciodatã nici
un fel de autorizaþie, fie verbalã, fie scrisã de a ne reprezenta interesele noas-
tre sau a lucra în numele nostru sau a ne ataºa de vreun partid politic.

În ceea ce priveºte congresul anunþat de d-sa în ziarul d-lui pentru data de
8 noiembrie a.c., nu este congresul anunþat de organizaþia noastrã ºi noi, întregul
comitet, împreunã cu întreaga organizaþie, nu avem nici o cunoºtinþã, iar d-sa
lucreazã în mod clandestin ºi în numele d-lui, d-sa nefãcând parte din asociaþia
noastrã, astfel ducând în eroare membrii asociaþiei noastre, cât ºi pe fruntaºii
naþional-creºtini, ale cãror fotografii le-a publicat în ziarul sãu „Timpul”, care
nu este organ autorizat de asociaþia noastrã.

Având în vedere aceastã atitudine adoptatã de dl. ziarist Aurel T. Mano-
lescu, am hotãrît astãzi, în majoritate, de a-l chema la rãspundere la parchet,
cum ºi a dezminþi prin mai multe ziare cum cã domnia sa nu lucreazã în nu-
mele nostru, cele ce publicã nu sunt cu consimþãmântul ºi cu autorizaþiunea
noastrã, d-sa nefãcând niciodatã parte din asociaþia noastrã nici în trecut, nici
în prezent, nefiind nici de origine rom.

Conform statutelor noastre, astfel cã d-sa nu ne poate ataºa organizaþia noas-
trã de nici un fel de partid politic ºi cerem cu insistenþã tuturor romilor din aso-
ciaþia noastrã din Oltenia, a nu lua parte la congresul ce se va þine pe ziua  de 8
noiembrie 1937, deoarece acest congres nu este anunþat nici de noi, nici de Cen-
trala Uniunii Generale a Romilor din România, strada Sf. Anton 10, Bucureºti.

Totodatã, hotãrâm ca prin afiºe separate sã aducem la cunoºtinþa tuturor
romilor din asociaþie cele de mai sus.

Totodatã, rugãm pe d-nii Parolea Miclescu, Gh. Bãltenu ºi pe dl Petricã Ior-
gulescu zis Bracistu a ne reprezenta interesele asociaþiei noastre în faþa oricãrei
instanþe din Oltenia.

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în 4 exemplare.

Preºedinte                                                                             Secretar general
Petricã Iorgulescu                                                                    D.A. Gângulescu

Consilieri: Parolea Miclescu, Gh. Bãlteanu, Gogu Gheneralu, Nicolae Ulea, Cio-
banu I. Constantin, ªt. Brãnescu, I. Locusteanu, I. Periºoreanu
Prezenta copie fiind conformã cu originalul, se atestã de noi. Secretar general.

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.191, 193)

[1] Numãrul invocat aici din „Timpul”, VI, 1937 nr.67-68 (20 oct.), p.1, apare cu svastica
ºi fotografiile diverºilor lideri naþional-creºtini, „romii jurând cã vor vota” cu aceºtia.
Totodatã, se reafirmã ataºamentul faþã de G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã ºi Calinic Popp ªerbo-
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ianu. Într-un numãr anterior al ziarului (nr. 66 din 17 august 1937, p.1), Manolescu-Dolj a
publicat un articol intitulat D-nii Virgil Potârcã ºi Octavian Goga în problema romilor,
deosebit de laudativ la adresa celor doi demnitari.

127
Nota telefonicã nr. 7833                                           6 noiembrie 1937, ora 13.45
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova 

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei

Cu privire la congresul romilor din Oltenia, organizat dupã cum s-a anunþat
pentru ziua de 8 noiembrie crt., la Craiova, de cãtre Aurel Manolescu, preºe-
dintele asociaþiei din Oltenia, raportãm cã acest congres a fost interzis de d.l
prefect al jud. Dolj, în baza protestului ridicat de asociaþia „Uniunea Generalã
a Romilor din România”, filiala Craiova, de sub conducerea lui Petre Iorgules-
cu, comerciant, pentru motivul cã statutul organizaþiei interzice afilierea la
partidele politice[1].

Filiala Craiova, prin preºedintele ei, Petre Iorgulescu, a lansat o înºtiinþare
prin care aratã cã la 8 noiembrie 1937 nu e congresul romilor, ci o adunare po-
liticã, la care ei nu au ce cãuta.

Inspector Regional C. Zguriadescu.
Transmite Comisarul ajutor Neagu Dumitru.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.194)

[1] Vezi ºi nota Direcþiei Generale a Poliþiei, din aceeaºi zi, la Arh.St.Bucureºti, Prefectura
Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.190.

128
16 noiembrie 1937

REFERAT

Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România, cu sediul în Bucureºti,
strada Sf. Anton 10, prin petiþia adresatã d-lui prim ministru cere autorizaþi-
une pentru ca în ziua de 28 noiembrie a.c. sã þinã congresul general la care
urmeazã a asista reprezentanþi din toatã þara.

În urma cercetãrilor fãcute, am stabilit urmãtoarele:
Sus-zisa Uniune are înfiinþat la Serviciul Poliþiei Sociale dosarul nr. 781,

din care rezultã cã este persoanã juridicã prin sentinþa nr. 117/934 a Tribuna-
lului Ilfov, secþia I c.c.

Scopul asociaþiei este: propãºirea cetãþenilor romi din România ºi ridicarea
lor pe tãrâmul cultural, moral ºi spiritual; sã cultive între membrii ei spiritul
de ordine, iubire de dinastie, respect legilor ºi autoritãþilor bisericeºti orto-
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doxe; sã combatã cerºetoria practicatã de unii romi, dând orientare pentru o
viaþã demnã, rezãmatã pe muncã.

Pentru þinerea acestui congres, dl. Gh. Niculescu, preºedintele Asociaþiei, a
mai adresat d-lui ministru de interne o cerere, care le-a fost respinsã.

Þinând seama de evenimentele actuale politice[1] ºi mai ales cã acest con-
gres nu poate sã aducã nici un fel de realizare asociaþiei, decât numai o falã
fraþilor Niculescu, care sunt în conflict de principii cu fostul preºedinte
Lãzuricã ºi cu arhimandritul Calinic ªerboianu, care slujeºte la crematoriul
„Cenuºa”, conflict deferit Parchetului Ilfov, suntem de pãrere sã nu li se
aprobe.

Comisar ajutor
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.195)

[1] Se împlineau deja patru ani de guvernare a P.N.L.-ului, ceea ce presupunea numirea
unui nou prim-ministru. Incertitudinile erau alimentate ºi de atitudinea lui Carol II, care
deja pregãtea terenul pentru o dictaturã regalã. În ziua urmãtoare emiterii acestui docu-
ment, Gh. Tãtãrescu a fost reînvestit ca premier.

129
România    Cluj, la 4 decembrie 1937
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 37.682/1937

Domnule Director General,

Avem onoare a vã raporta cã în ziua de 30 noiembrie a.c. a avut loc în sala
festivã a primãriei oraºului Târgu Mureº adunarea romilor în prezenþa dele-
gatului Nicu Gligoraº, inspector al Uniunii Generale a Romilor cu sediul în Bu-
cureºti, la care adunare au luat parte peste 150 persoane, cu scopul de a înfi-
inþa în Târgu Mureº o filialã a Uniunii Generale a Romilor din România.

S-a ales un comitet compus din Greculi Ioan preºedinte, Horváth Petre ºi
Ferkõ Josif vicepreºedinte, Mathe Alexandru secretar ºi membrii în comitet. Au
hotãrât apoi începerea activitãþii de organizare a romilor din Târgu Mureº.

La ora 12 adunarea s-a terminat în perfectã liniºte.

Inspector de poliþie ªeful Serviciului
[indescifrabil] [indescifrabil]

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.196)
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