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Pretura Plãºii Budeºti
Nr.174/7 februarie 1940

Cãtre Primãriile din Plasa Budeºti

Motivat de ordinul Prefecturii de judeþ nr. 585/1940 ºi ca urmare la ordinul
nostru nr. 170 din 7.II.1940, vã rugãm a intensifica mãsurile pentru combate-
rea bolilor epidemice, în special tifosul ºi scarlatina, dând tot concursul solici-
tat de cãtre organele sanitare, iar la formarea bugetului pe exer. 1940/1941 aþi
avea în vedere pe cât va fi posibil ca în fiecare comunã sã se construiascã local
de baie publicã, deservind interesele populaþiei la curãþenie.

Se vor aplica mãsuri de carantinã celor noi veniþi în comunã, precum ºi
cerºetorilor ºi þiganilor nomazi, asigurându-le în acelaºi timp hrana pe timpul
carantinei de 19 zile.

În  linii generale, vi se recomandã de a purta un strâns contact ºi acolo unde
vi se cere concursul sã-l daþi fãrã nici un fel de ºovãire.

Pretor
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 946/1940, f.44)
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22 iulie 1940

REFERAT

Ministerul Internelor, Direcþiunea Administraþiei de Stat, înainteazã cu
ordinul 7314/1940 o copie de pe adresa nr. 5513/1940 a Ministerului Cultelor,
în care se arãtã cã organizaþia cetãþeneascã a romilor din România, cu sediul în
strada Adela Leonida nr. 9, se dedã la acþiuni subversive ºi periculoase sigu-
ranþei statului ºi face sã aparã ziarul „Þara Noastrã”, în care se publicã articole
jignitoare la adresa bisericii ortodoxe, ºi se cere sã se ia mãsuri pentru desfi-
inþarea arãtatei organizaþii ºi suspendarea ziarului „Þara Noastrã”.

În urma cercetãrilor fãcute, s-au stabilit urmãtoarele:
În anul 1933 s-a început o miºcare de organizare a romilor, miºcare sugeratã

ºi încurajatã de diferite partide politice în scopuri electorale. Astfel, a luat fiinþã
Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România de sub preºedinþia floraru-
lui Gheorghe Niculescu, care era susþinutã de partidul naþional-liberal ºi a obþi-
nut sã fie recunoscutã persoanã juridicã prin sentinþa nr. 117 din 30 noiembrie
1934 a Tribunalului Ilfov Secþia I c.c., asociaþie care mai existã ºi astãzi.
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De asemenea, a mai luat fiinþã o altã organizaþie a romilor, cu denumirea de
Organizaþia Romilor din România, de sub preºedinþia lui Gh. Lãzãrescu zis Lã-
zãricã, care era susþinutã de fostul partid naþional-creºtin, aceastã asociaþie în-
sã nu a obþinut personalitate juridicã ºi în prezent este desfiinþatã.

Între aceste 2 tabere existã o mare duºmãnie, fiecare atribuindu-ºi titulatu-
ra de adevãrata reprezentantã a þiganilor.

Odatã cu desfiinþarea partidelor politice[1], dispãrînd interesul electoral al
acelor care le susþineau ºi alimentau cu fonduri, activitatea acestor asociaþii a
stagnat. Duºmãnia dintre cei 2 preºedinþi, anume Gh. Niculescu ºi Lãzuricã
continuã ºi ambii cautã sã-ºi provoace neplãceri prin diferite denunþuri adre-
sate autoritãþilor, acuzîndu-se reciproc de incorectitudine.

Un astfel de denunþ a determinat Ministerul Cultelor sã cearã desfiinþarea
organizaþiei cetãþeneºti a romilor de sub preºedinþia lui Lãzuricã ºi suspenda-
rea ziarului „Þara Noastrã”, editatã de acesta.

Din cercetãrile noastre rezultã cã organizaþia cetãþeneascã a romilor nu mai
are nici o activitate, desfiinþîndu-se încã din anul 1937, iar ziarul „Þara Noas-
trã” ºi-a încetat apariþia încã de la data de 1 aprilie 1938.

Comisar ajutor
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.226)

[1] În conformitate cu Decretul-lege nr.1422 („Monitorul Oficial”, nr. 75 din 31 martie
1938), pentru dizolvarea asociaþiilor, grupãrilor sau partidelor politice.
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Domnule Primar, 

Subsemnaþii delegaþi ai Coloniei romilor din delta pârâului Chintãu, pri-
mind deciziunea no. 5186/1940, prin care decideþi mutarea coloniei romilor pe
terenul de sub dealul Sft. Gheorghe, dupã ce am adus la cunoºtinþã deciziunea
dv. tuturor romilor ºi celorlalþi locuitori din Colonie, conform tabelului aici
anexat[1], primim cu toþii aceastã deciziune, dar vã rugãm ca mutarea s-o amâ-
naþi pânã în luna mai 1941, întrucât fiind întreaga populaþie într-o aºa mizerie
încât le e imposibil ca în toamna aceasta sã-ºi poatã pregãti locuinþe unde sã
se poatã adãposti peste iarnã.

Neavând cu ce vã rãsplãti pãrinteasca îngrijire ce ne-o daþi, vom ruga pe
Atotputernicul Dumnezeu sã vã dea multã sãnãtate.

Cluj, la 8 aug. 1940

Zahala Martin, Gaga Petru, Burduhaº Nicolae

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 9262/1940, nepaginat)
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[1] În anexã se aflã douã tabele nominale cu persoane ce susþin cererea de mai sus înain-
tea primarului dr. Sebastian Bornemisa. Mutarea se impunea deoarece pârâul Chintãu se
revãrsa deseori în urma ploilor, provocând inundaþii ºi punând în pericol chiar viaþa
oamenilor. Decizia primãriei cu nr. 5186, invocatã, întregea de fapt o alta – cu nr. 23.657/29
iulie 1940 –, ce avea ca subiect aceeaºi problemã.
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România
Ministerul Internelor                                                                       Secret
Direcþiunea Generalã a Poliþiei                                               Personal-Confidenþial
Direcþiunea Poliþiei de Siguranþã
Secþia a II-a
Nr. 88.362/5 septembrie 1940

Domnului Inspector Regional de Poliþie Constanþa    

Avem onoare a vã face cunoscut cã Breasla muzicanþilor lãutari instru-
mentiºti din Þinutul Marea, cu sediul în Constanþa, str. C.A. Rosetti no. 1, a so-
licitat Ministerului Muncii recunoaºterea ca persoanã juridicã, în conformitate
cu art. 8 din Legea pentru recunoaºterea ºi funcþionarea breslelor de lucrãtori
funcþionari particulari ºi meseriaºi din 12 octombrie 1938.

Numita Breaslã este condusã de persoanele notate pe verso, care alcãtuiesc
comitetul, ºi asupra cãrora vã rugãm sã ne daþi informaþii[1], precum ºi avizul
dvs. asupra celor solicitate.

Director general ªeful serviciului
S. Strãtilescu Dem. Drãniceanu

[ANEXÃ]

Comitetul de direcþie
al Breslei muzicanþilor lãutari instrumentiºti din Þinutul Marea

1. Cercel Vasile, preºedinte, Constanþa, str. Lahovari
2. Borteanu N., vicepreºedinte, Constanþa, str. V. Brãteanu
3. Lucaci Gh., secretar, Constanþa, str. C. Negri
4. Gherase Stan, casier, Constanþa, str. Lahovari
5. Ion Ionescu, membru, Constanþa, str. Criºana
6. Pantazi David, membru, Constanþa, str. Bogdan Vodã
7. Bibescu N., membru, Constanþa, str.  Lahovari
8. Rãdulescu Mache, supleant, Cãlãraºi
9. Miloº Gh., supleant, Silistra
10. Constantinescu Scipio, supleant, Bazacgic
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11. Matache Gh., cenzor, Constanþa, str. Cãlugãreni
12. Constantinescu O., cenzor, Constanþa, str. Lahovari.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 45/1930, f.26)

[1] Prin adresa Inspectoratului de Poliþie Constanþa, nr. 9077 din 27 septembrie 1940, se
confirmã faptul cã cele 12 persoane din conducerea Breslei muzicanþilor instrumentiºti
din Þinutul Marea nu au antecedente penale ºi nu sunt urmãrite pentru fapte ce ar putea
interesa siguranþa statului (Ibidem, f.27).
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România Secret
Ministerul Internelor Personal-Confidenþial
Direcþiunea Generalã a Poliþiei     
Direcþia Poliþiei de Siguranþã. Secþia II-a 
Nr. 88.340/5 septembrie 1940                                                                           

Domnului Inspector Regional de Poliþie Iaºi

Avem onoare a vã face cunoscut cã Breasla lãutarilor muzicanþi instru-
mentiºti din Þinutul Prut, cu sediul în Iaºi, a solicitat Ministerului Muncii re-
cunoaºterea ca persoanã juridicã, în conformitate cu art. 8 din Legea pentru
recunoaºterea ºi funcþionarea breslelor de lucrãtori, funcþionari particulari ºi
meseriaºi din 12 octombrie 1938. Numita Breaslã este condusã de persoanele
notate pe verso, care alcãtuiesc comitetul, ºi asupra cãrora vã rugãm sã ne daþi
informaþii, precum ºi avizul dvs. asupra celor solicitate.

Director general ªeful serviciului
S. Strãtilescu Dem. Drãniceanu.

[ANEXÃ]

Comitetul de direcþie
al Breslei lãutarilor muzicanþi instrumentiºti din Þinutul Prut

1. Mihai Bãnicã, preºedinte, Iaºi, str. Uzinei 23
2. Toma Suru, vicepreºedinte, Iaºi, str. Zlataus 23
3. Bernard Segal, casier, Iaºi, str. Sf. Andrei 56
4. C-tin Borteanu, secretar, Iaºi, str. Sãvescu 37
5. Dumitru ªtefaniu, membru, Iaºi, str. Muzicii 4
6. Radu Neculai, membru, Iaºi, str. Podul de Piatrã
7. Budulica Ion, membru, Iaºi, str. Podul de Piatrã
8. Bãlteanu Gh., membru, Iaºi, str. Dimineþii 25
9. Munteanu Gh., membru, Iaºi, str. Morilor 46
10. Moise Fidel, membru, Iaºi, str. Sf. Andrei 46
11. Avram Iftimie, membru, Iaºi, str. Þuþora Nord 22
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12. I. Rotaru, cenzor, Iaºi
13. N. Boldescu, cenzor, Iaºi
14. Lupu Floarea, cenzor, Iaºi
15. Radu C-tin, cenzor, Iaºi
16. Alex. Roman, cenzor, Iaºi.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 45/1930, f.24)
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România
Primãria Municipiului Bucureºti                         Bucureºti, 12 octombrie 1940
Secretariatul General
Nr. 6386-A

Domnule General,

Avem onoare a vã ruga sã binevoiþi a dispune ca organele dvs. în subordine
sã nu mai permitã popasul în raza comunelor suburbane pendinte de acest
municipiu a ºatrelor de þigani, care constituie un permanent pericol pentru sã-
nãtatea, avutul ºi viaþa populaþiei.

Primarul Capitalei Secretar General
Ion G. Vântu N.D. Christescu

Domniei Sale, Domnului Inspector General al Jandarmeriei.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 95/1940, f.388)

142
Inspectoratul General al Jandarmerie                                             Comunicat:
Serviciul Jandarmeriei. Secþia III Pânã la posturi de jandarmi inclusiv

Ordin circular general nr. 35 din 9 noiembrie 1940

Se trimite mai jos în copie ordinul Ministerului de Interne nr. 17.939 din
28.X.1940, însoþit de copia de pe adresa Ministerului Sãnãtãþii nr. 77.559/1940
ºi Jurnalul Consiliului de Miniºtri nr. 3789/1939, referitor la mãsurile de preîn-
tâmpinarea tifosului exantematic. De acord cu organele administrative ºi sani-
tare locale, jandarmii vor da cel mai larg concurs pentru combaterea ºi profi-
laxia acestui flagel, executând în totul dispoziþiile ordonate.

Inspector General al Jandarmeriei
General [indescifrabil]
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[ANEXA 1]

Copie de pe ord. nr. 17.939/1940 al M. Afacerilor Interne

Pentru preîntâmpinarea pericolului tifosului exantematic, Ministerul Mun-
cii, Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale a luat din timp mãsurile necesare prin orga-
nele de care dispune.

Pentru o mai bunã reuºitã, prin adresa nr. 77.559/1940, apeleazã la concursul
organelor administrative ºi poliþieneºti din întreaga þarã, arãtând atribuþiile ce
revin acestora în lupta pentru combaterea ºi profilaxia acestei boli molipsitoare.

Alãturat, avem onoare a vã trimite copie de pe sus citata adresã ºi de pe
Jurnalul Consiliului de Miniºtri nr. 3789/1939, publicat în „Monitorul Oficial”,
[partea I], nr. 10/1940[1], cu privire la interzicerea vagabondajului þiganilor
nomazi pe timpul iernii, cu rugãmintea sã binevoiþi a da cuvenitele dispoziþii
organelor administrative ºi poliþieneºti în subordine.

p. Ministru 
Modolea[2]

Copie de pe adresa Nr. 77.559/1940 a Ministerului Sãnãtãþii

Epidemiile de tifos exantematic, care au bântuit în anii trecuþi cu focare
principale în Basarabia ºi cu tendinþã manifestã de extindere ºi permanenti-
zare în celelalte regiuni ale þãrii, Moldova ºi Bucovina în primul rând, consti-
tuie o ameninþare ºi pentru iarna anului acesta, având în vedere condiþiile
grele de viaþã, create de împrejurãrile actuale ºi persistenþa micilor focare de
tifos exantematic, care întreþine starea de endemicitate în unele regiuni.

Pentru preîntâmpinarea acestui pericol, Ministerul Muncii, Sãnãtãþii ºi
Ocrotirilor Sociale a luat din timp, prin organele sale subalterne, toate mãsuri-
le ce stau în puterea sa, fãcând totodatã apel la colaborarea tuturor celorlalte
autoritãþi, ca prin o acþiune sã se stãruie zi de zi la educarea maselor populare
ºi ridicarea nivelului sanitar al straturilor de jos.

În scopul arãtat mai sus, avem onoare a vã ruga sã binevoiþi a ne acorda, ca
ºi în trecut de altfel, concursul dvs., dispunând ca autoritãþile administrative
ºi poliþieneºti subalterne sã ia parte efectivã la acþiunea întreprinsã de acest
minister, în interesul general al sãnãtãþii publice.

În cele ce urmeazã ne îngãduim a indica normele de colaborare a autoritã-
þilor administrative ºi poliþieneºti în vederea aplicãrii în comun a mãsurilor
prescrise de autoritãþile sanitare, pentru combaterea ºi profilaxia tifosului
exantematic.

1. Concurs prin prefecturi, primãrii, jandarmi, poliþii etc, la acþiunea de
propagandã a principiilor de igienã în masele populare.
2. Aprovizionarea bãilor comunale ºi a instalaþiilor de deparazitare cu com-
bustibilul necesar pentru tot timpul cât vor funcþiona ºi construirea de noi bãi
ºi cuptoare de deparazitare acolo unde ele nu existã ºi unde se simte nevoie.
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3. Contribuþia obligatorie din partea autoritãþilor administrative la reparaþia
ºi punerea în stare de funcþionare a bãilor ºi cuptoarelor existente, precum
ºi asigurarea pazei ºi funcþionãrii lor prin personalul de serviciu pus la dis-
poziþie de cãtre aceste autoritãþi.
4. Organizarea mãsurilor de triere ºi internare a vagabonzilor ºi cerºetorilor,
din cartierele periferice ale oraºelor, fiind cunoscut cã o bunã parte din ei sunt
purtãtorii virusului de tifos exantematic, rãspândind pretutindeni pe unde
trec în vagabondajul lor, odatã cu paraziþii dupã ei, ºi sãmânþa acestei boli.
5. Organizarea mãsurilor de deparazitare în masã a cartierelor nevoiaºe din
oraºele mari, prin îmbãieri ºi deparazitãri gratuite ºi periodice a acestei po-
pulaþii ºi distribuiri de rufe ºi sãpun la cei lipsiþi complet de mijloace.
6. Înlesnirea funcþionãrii hanurilor þãrãneºti de prin târguri ºi totodatã apli-
carea celor mai riguroase mãsuri de supraveghere sanitarã a acestor localuri,
pentru a evita gãzduirea þãranilor veniþi din comune contaminate sau sus-
pecte pe la case particulare, care nu pot fi supravegheate ºi care ar putea fi
astfel contaminate.
7. Interzicerea vagabondajului þiganilor nomazi pe tot timpul iernii, fixân-
du-i în anumite comune rurale indemne de tifos exantematic, în conformi-
tate cu dispoziþiile Jurnalului Consiliului de Miniºtri nr. 3789/1939, publi-
cat în „Monitorul Oficial” nr. 10/1940.
8. Asigurarea de cãtre primãrii a transportului la timp a bolnavilor de tifos
exantematic, a suspecþilor ºi contacþilor, pentru a da toatã posibilitatea orga-
nelor sanitare sã izoleze fãrã nici o întârziere pe cei contagioºi. Primãriile
vor da localuri ºi oameni de serviciu pentru infirmeriile locale.
9. Înlesnirea ºi obligarea comercianþilor din toate satele de a se aproviziona
din vreme ºi în cantitãþi care sã poatã satisface oricând cererile cu var, gaz,
ulei, sulf, oþet, necesare operaþiunilor de deparazitare. Fiecare comunã sã
aibã în permanenþã minimum 100 litri gaz în depozit.
10. Obligarea jandarmilor de a comunica medicilor de circumscripþie sau
agenþilor sanitari respectivi numele ostaºilor sosiþi în comune în permisii,
concedii sau desconcentrare, pentru a fi supuºi imediat examenului medi-
cal ºi supravegheaþi timpul necesar, din punct de vedere sanitar.

De asemenea, ei vor prezenta oamenii ce pleacã la unitãþi militare medicu-
lui sau agentului din localitatea respectivã pentru deparazitare ºi eliberarea de
bilete de sãnãtate. 

p. Ministru Director
V. Iasinschi[3] [indiscifrabil]

[ANEXA 2]

Copie de pe Jurnalul Consiliului de Miniºtri Nr. 3789/1939

Consiliul de Miniºtri, în ºedinþa sa de la 22 decembrie 1939, luând în deli-
berare referatul d-lui Ministru al Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale cu nr. 91.852
din 20 decembrie 1939, având în vedere motivele arãtate prin suscitatul referat,
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Decide:
Art. 1. Se interzice vagabondarea þiganilor nomazi. În acest scop, ei vor fi

fixaþi la marginea comunelor rurale indemne de tifos exantematic, în bordeie
sau corturi, unde vor fi supuºi mãsurilor de control sanitar permanent ºi depa-
razitãrii periodice. Tuturor li se va face reacþia Weil-Felix.

Art. 2. Carantina va dura timp de 19 zile, în care timp Prefecturile (fost þi-
nuturile) prin organele locale vor asigura întreþinerea lor. Cei gãsiþi cu Weil-
Felix pozitiv, precum ºi bolnavii suspecþi, se vor izola în condiþiile prevãzute
de regulamentul pentru profilaxia ºi combaterea bolilor contagioase.

Art. 3. Dupã trecerea acestei perioade de 19 zile, þiganilor li se poate per-
mite de a intra în comunã.

Art. 4. Permisiunea de plecare din comunã se va da de cãtre organele admi-
nistrative locale, în urma avizului organelor sanitare, numai în cazurile când
nu sunt cazuri de tifos exantematic în comunã. Serviciului sanitar judeþean i
se va aduce la cunoºtinþã imediat comuna cãtre care se îndreaptã, pentru a lua
mãsuri de primirea ºi punerea lor sub supraveghere sanitarã.

Art. 5. Domnii miniºtri, de Interne ºi al Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale, sunt
însãrcinaþi cu aducerea la îndeplinire a prezentului jurnal.

Pentru conformitate Pentru conformitate
Gh. Popescu ªeful Serviciului Jandarmeriei

Colonel C. Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 95/1940, f.412-416)

[1] Este vorba de Decretul-lege din 12 ianuarie 1940, emis de guvernul condus de Gh. Tãtã-
rãscu, reprodus aici în anexa 2.
[2] Ministru de interne era Mihail Ghelmegeanu.
[3] Titularul Ministerului Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale era dr. Nicolae Hortolomei.
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Inspectoratul General al Jandarmeriei Comunicat: 
Serviciul Jandarmeriei. Secþia III Pânã la posturi inclusiv

Ordin circular general nr. 38
din 30 noiembrie 1940

Se trimite mai jos în copie ord. Ministerului Afacerilor Interne nr. 19.862
din 19.XI.1940, prin care se dispune oprirea þiganilor de a umbla cu urºii prin
sate ºi oraºe ºi a da spectacole cu ei, retrãgându-le ºi autorizaþiile ce aceºtia
posedã în acest sens.

Toate formaþiile jandarmeriei vor lua mãsuri pentru stricta executare a dis-
poziþiilor ordonate.

Inspector General al Jandarmeriei
General [indescifrabil]
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[ANEXÃ]

Copie de pe ord. nr. 19.862/1940 al M. Afacerilor Interne

Ca urmare la ord. nostru circular nr. 22.091 din 23 septembrie 1938 ºi în
urma adresei nr. 27.194/1940 a Direcþiei Vânãtorii din Ministerul Agriculturii
ºi Domeniilor, prin care ne informeazã cã þiganii ursari au obþinut autorizaþii
ºi umblã prin sate cu urºi captivi, dând reprezentaþii ºi chinuindu-i în mod sãl-
batic, vã rugãm sã binevoiþi a lua mãsurile necesare ca toate autorizaþiile de
acest fel sã fie retrase ºi sã se opreascã cu desãvârºire aceastã îndeletnicire, in-
terzicând þiganilor sã umble prin sate sau oraºe cu urºi ºi a da spectacole, sub
orice formã, cu aceste animale.

Ministru 
Al. Rioºeanu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 95/1940, f.459)
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România Personal
Direcþia Generalã a Poliþiei Confidenþial
Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi
Nr. 33.363/1940 decembrie 17

Domnule Director General, 

La ordinul dvs. nr. 63395/1940, avem onoare a raporta relaþiile asupra fie-
cãrui membru în parte din Breasla lãutarilor muzicanþi instrumentiºti din Iaºi,
dupã cum urmeazã:

1. Bãnicã N. Mihai, domiciliat în Iaºi, strada Uzinei nr. 23, nãscut în anul
1900 iunie 1, în oraºul Ploieºti, judeþul Prahova, de profesie muzicant, cã-
sãtorit cu Chira, nãscutã în Bucureºti în anul 1904, de profesie casnicã,
având un copil Alexandrina, nãscutã în Iaºi pe 16 iunie 1921. Toþi domici-
liazã în Iaºi.
2. Sura H. Toma, din strada Zlataus, nãscut în Huºi-Fãlciu la 20 martie 1909,
de profesie muzicant, cãsãtorit la 11 iunie 1940 în Iaºi cu Eufrosina Sura,
nãscutã Þurcanu, în Socola, în anul 1915, de profesie casnicã. Numitul
Sura Toma este ctg. 1931, fiind dispensat de serviciul militar, posedând do-
vada C.R. Iaºi.
3. Segal Bernard, domiciliat în Iaºi, strada Sf. Andrei nr. 56, nãscut în Tg.
Neamþ în anul 1898, de profesie muzicant, cãsãtorit cu Segal Maria, nãs-
cutã în Tg. Neamþ la 19 mai 1906, ambii fiind de religie mozaicã.
4. Borteanu Constantin din strada Hotin nr. 14, nãscut în Iaºi în anul 1873
martie 5, de profesie muzicant, cãsãtorit cu Elena, nãscutã Mihãilescu, în
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Iaºi la 6.XI.1881, de profesie casnicã. Este ctg. 1898, având copii, ºi anume:
Dorina, nãscutã 1904; Constantin, nãscut în 1909; Pavel, nãscut în anul
1912, ºi Stelian, nãscut în 1920.
5. Radu Niculi, din strada Podu de Piatrã nr. 2, nãscut în Iaºi la 23.XI.1908
de profesie muzicant, ctg. 1932, caporal, fãcând parte din Regimentul 13
Infanterie, cãsãtorit cu Mina Radu, nãscutã Rogoveanu în Mehedinþi – T.
Severin la 3.III.1907, cãsãtorit la 16.X.1940, Iaºi.
6. Budulicã Ion, din strada Universitãþii nr. 16, nãscut în Costeºti – Suceava
la 20.IX.1902, de profesie muzicant, cãsãtorit cu Budulicã V. Efinia, nãscutã
în Iaºi în anul 1904, având 2 copii: Eugenia, nãscutã la Hârlãu în anul 1924,
ºi Constantin, nãscut în anul 1926 în Iaºi.
7. Bãlteanu Gheorghe, domiciliat în Mahalaua Frumoasa nr. 19, nãscut în
Iaºi la 15 ianuarie 1898, muzicant, cãsãtorit cu Sofia Bãlteanu, nãscutã Tan-
sa, în Vaslui, în anul 1903, de profesie casnicã, având urmãtorii copii: Ana
de 22 de ani, Gheorghe de 20 de ani, Elena de 15 ani, Vasile de 14 ani, Petru
de 10 ani, Viorica de 6 ani ºi Eugenia de 2 ani.
8. Munteanu Gheorghe, din strada Morilor nr. 46, nãscut în Iaºi în anul 1874,
muzicant, cãsãtorit cu Rariþa Munteanu, nãscutã în Iaºi în anul 1878, de pro-
fesie casnicã, având urmãtorii copii: Niculi de 33 ani, Elena de 31 ani, Cos-
ticã de 29 ani, Gheorghe de 31 ani, Florica de 30 ani ºi Artimiza de 27 ani.
9. Fidel Moise Leib, nãscut în Bãlþi la 28.XI.1918, muzicant, necãsãtorit,
fiul lui Moise ºi Haia, domiciliazã pe strada Sf. Andrei nr. 46.
10. Avram Iftimie, nãscut în Poeni, judeþul Iaºi, la 12.II.1906, necãsãtorit,
domiciliazã în Iaºi, strada Tuþora de Nord nr. 22.
11. Rotaru Ion nu este înscris la Biroul Populaþiei ºi nici la secretariatul
breslei.
12. Boldesc N. nu este înscris la Biroul Populaþiei ºi nici la secretariatul
breslei.
13. Lupu Floricã, nãscut în 1906, în prezent concentrat.
14. Radu Constantin, nãscut în anul 1880, 28 aprilie, Iaºi, muzicant,
necãsãtorit, soldat ctg. 1905 din Regimentul 13 Infanterie, domiciliazã pe
strada Þicãul de Sus nr. 73.
15. Romaru Alexandru, nãscut în anul 1901, Iaºi, muzicant, necãsãtorit,
domiciliazã în Mahalaua Frumoasa Clopotari nr. 52-39.

La fiºe ºi caziere nu sunt cunoscuþi pentru fapte ce ar interesa ordinea ºi
siguranþa statului. Binevoind a cunoaºte cã avizul Chesturii Poliþiei Iaºi ºi al
nostru asupra celor solicitate este favorabil.

Inspectorul general ªeful Poliþiei de Siguranþã
[indescifrabil] ªt. Micle

[Rezoluþie: „Se va rãspunde cu aviz favorabil. 21.XII”]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 45/1930, f.29)
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