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Documente
1. 3 Ianuarie 1879, Cerere a imamilor din Constanţa adresată Primăriei
în care solicită ca veniturile gheretelor de lângă moschei să le
revină conform obiceiului din perioada anterioară anului 1878
2. 11 Iunie 1882, Adresă a Primăriei către Prefectura Constanţa
referitoare la construirea unei catedrale în Constanţa
3. 25 II 1890, Raport al Administraţia Plasei Babadag privind şcolile
particulare bulgare din comuna Congaz
4. 28 II 1890, Cererea Revizoratului Şcolar de înfiinţare a unor şcoli
în limba română în comuna Congaz
5. 10 XI 1900, Activitatea comitetului Machedo - Bulgar din judeţul
Tulcea
6. 1916, Problemele epitropiei comunităţii israelite (Tulcea)
7. 17 August 1916, Raport privind persoanele periculoase ordinii de
stat
8. 1916, Telegramă referitoare la persoanele periculoase ordinii de stat
9. 25 August 1916, Raport privind starea de spirit a populaţiei bulgare
din oraşul Babadag
10. 26 August 1916, Raport de percheziţie al Poliţiei oraşului Isaccea
11. 31 August 1916, Situaţia cetăţenilor de origine bulgară din
Penitenciarul preventiv Tulcea
12. Septembrie 1916, Adresa Companiei de Jandarmi Tulcea cu privire
la persoanele periculoase ordini de stat
13. 1916, Raport privind persoanele de origine bulgară şi turcă
considerate periculoase ordinii de stat
14. 30 Septembrie 1916, Relaţiile interetnice în comuna Topolog
15. 1916, Relaţiile interetnice în plasa Măcin
16. 15 Octombrie 1916, Raport privind persoanele periculoase ordini
de stat (Chilia Veche)
17. 28 Octombrie 1916, Raport privind situaţia cetăţenilor bulgari şi
evrei arestaţi la începutul războiului
18. 30 Octombrie 1916, Raport privind persoanele periculoase ordini
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de stat (Tulcea)
19. 1916, Cerere de eliberare a unor cetăţeni români de origine
bulgară reţinuţi la începutul războiului
20. 1916, Cerere de eliberare a unor cetăţeni români de origine
bulgară reţinuţi la începutul războiului
21. 1917, Raport al poliţiei oraşului Sulina asupra activităţii samsarilor
greci şi evrei din Ismail şi Odessa
22. 20 Iulie 1917, Notă informativă a prefecturii asupra familiei de
negustori evrei Bergman
23. 24 Iulie 1917, Notă informativă a prefecturii legată de propaganda
împotriva războiului
24. 9 August 1917, Manifest al armatei ruse din România
25. 6 Noiembrie 1917, Adresă a prefecturii Tulcea către comandantul
Companiei de jandarmi în care se cere stabilirea precisă a
statutului juridic al locuitorilor din Deltă
26. 14 August 1917, Adresa Ministerului de Interne referitoare la
specula monetară
27. 21 Mai 1918, Nota cu privire la situaţia rezervelor alimentare
existente în plasa Gurile Dunării
28. Decembrie 1918, Proclamaţia generalului Berthelot , şeful misiunii
militare franceze
29. 8 Ianuarie 1919, Telegramă a prefecturii Tulcea ce solicită
supravegherea locuitorilor bulgari plecaţi în judeţul Caliacra
30. 10 Ianuarie 1919, Cerere a prefecturii Tulcea de supraveghere a
unor locuitori germani din comuna Ciucurova
31. 15 Ianuarie 1919, Cerere de ajutor financiar (Tulcea)
32. 15 Ianuarie 1919, Nota Brigăzii de Siguranţă asupra speculei
33. 15 Ianuarie 1919, Nota Brigăzii de Siguranţă privind situaţia
populaţiei în regiune
34. 16 Ianuarie 1919, Nota Brigăzii de Siguranţă referitoare la
activitatea societăţii bulgare „Dunavsca obştenstva” (Societatea
dunăreană)
35. 17 Ianuarie 1919, Situaţia dezertorilor şi cetăţenilor străini
36. 19 Ianuarie 1919, Notă informativă în legătură cu activitatea
antiromânească în Mahmudia
37. 19 Ianuarie 1919, Notă de urmărire a activităţilor bulgare
38. 20 Ianuarie 1919, Situaţia dezertorilor bulgari şi ruşi
39. 20 Ianuarie 1919, Raport al Postului de Jandarmi Ciucurova
privind activităţile antiromâneşti din comună
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40. 21 Ianuarie 1919, Nota Brigăzii de Siguranţă asupra problemelor
recrutării bulgarilor şi lipovenilor în armată
41. 22 Ianuarie 1919, Nota Brigăzii de Siguranţă referitoare la opiniile
unor locuitori bulgari despre România
42. 28 Ianuarie 1919, Informare a Ministerului de Interne în legătură
cu mişcarea socialistă în judeţul Tulcea
43. Februarie 1919, Notă de prezentare a activităţilor antiromâneşti
din oraşul Măcin
44. 29 Martie 1919, Nota prefecturii Tulcea cu privire la răspândirea
ideilor bolşeviste şi anarhice în zonă
45. 5 Aprilie 1919, Nota Administraţiei plasei Sulina referitoare la
activitatea Comitetelor naţionale bulgare
46. 13 Aprilie 1919, Raport al Ministrului de Interne G. Mârzescu
privind activitatea antiromânească a primarului Trifan Gabrov din
Măcin
47. 20 Mai 1919, Adresă a Primăriei Hârşova ce solicită aprobarea
prefecturii pentru organizarea unei colecte financiare destinată
cumpărării de obiecte de cult necesare bisericii din oraş
48. 28 Mai 1919, Nota comisarului Ion Ionescu, şeful Poliţiei Mangalia,
adresată prefecturii Constanţa în legătură cu interzicerea folosirii
limbilor străine în localuri publice şi pe străzi
49. 15 August 1919, Cerere de arestare a spionilor bolşevici
50. 2 Septembrie 1919, Cerere de ajutor financiar (Carcaliu)
51. 2 Septembrie 1919, Ministerul de Interne trimite prefecturii
Constanţa o adresă de urmărire şi arestare a agenţilor societăţii
bulgare „Dobrogea”
52. Septembrie 1919, Cerere de urmărire pentru activităţi antiromâneşti
53. 1919, Notă a prefecturii privind problemele recrutării
54. 20 Noiembrie 1919, Notă asupra spionilor germani trimişi în
România
55. 13 Februarie 1920, Informare privind mica industrie (Cataloi)
56. 24 Februarie 1920, Raport referitor la folosirea limbii române în
comuna Murighiol
57. 5 Martie 1920, Adresa de urmărire a activităţii comuniste bulgare
din Dobrogea (Plasa Cataloi)
58. 12 Martie 1920, Nota Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice în
care solicită opinia prefecturii privind numele viitorului muftiu
59. 16 Martie 1920, Cerere de eliberare a unui pastor protestant din
lagăr (Ciucurova)
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60. 5 Mai 1920, Notă informativă asupra greşelilor depistate în urma
recensământului populaţiei
61. 23 Mai 1920, Adresă privind activitatea societăţii bulgare
„Dobrogea” din Varna (Plasa Cataloi)
62. 23 Mai 1920, Adresa prefecturii Tulcea privind aprobarea tombolei
Societăţii „Ajutorul” a doamnelor şi domnişoarelor israelite
63. 15 Septembrie 1920, Ordinul Marelui Stat Major privind emigrarea
evreilor şi ungurilor din România
64. 21 Octombrie 1920, Situaţia cultului mozaic în Sulina
65. 23 Noiembrie 1920, Proces Verbal al conflictului de muncă din
cadrul asociaţiei „Meseriaşilor Uniţi”
66. 1920, Situaţia cultului mozaic în Tulcea
67. 16 Februarie 1921, Raport al Poliţiei oraşului Tulcea asupra
conflictelor din cadrul partidului socialist
68. 21 Martie 1921, Plângere a locuitorilor satului Atmagea împotriva
colaboratorilor
69. 18 Aprilie 1921, Raport al Brigăzii Speciale de Siguranţă Tulcea
referitoare la situaţia din cadrul partidului socialist
70. Mai 1921, Notă a Ministerului de Interne privind activităţile
dezertorilor din Chilia Veche
71. 28 Iulie 1921, Adresă a Ministerului de Interne ce ordonă libera
activitate a comitetelor sioniste implicate în strângerea de fonduri
72. 26 August 1921, Raportul Poliţiei oraşului Sulina asupra
dezertorilor reîntorşi în ţară
73. 9 Noiembrie 1921, Raportul Poliţiei oraşului Tulcea privind
acţiunile comuniştilor bulgari
74. 21 Ianuarie 1922, Conflictele generate de procesul colonizării şi
împroprietăririi
75. 2 Februarie 1922, Reclamaţie a locuitorilor din satul Dunăvăţ
împotriva abuzurilor jandarmilor
76. 25 Februarie 1922, Nota informativă a prefecturii privind refugiaţii
evrei ucraineni
77. 20 Mai 1922, Cerere de autorizare a unei fabrici de lapte (Tulcea)
78. 20 Mai 1922, Nota Ministerului Industriei şi Comerţului cu lista
membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie Tulcea
79. 7 August 1922, Nota informativă asupra mişcării sioniste
80. 29 August 1922, Cerere a locuitorilor germani din satul Atmagea
ce solicită cumpărarea unui izlaz pentru vite
81. 15 Septembrie 1922, Raport al Poliţiei oraşului Tulcea privitor la
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desfăşurarea congresului lipovenilor de rit vechi
82. 17 Septembrie 1922, Raportul plasei Măcin asupra loturilor
demonstrative din comuna Turcoaia
83. 20 Septembrie 1922, Cerere de organizare a unei sărbători sportive
de către societăţile „Aurora” şi „Macaby”
84. 10 Octombrie 1922, Nota Ministerului de Interne ce solicită
prevenirea oricăror incidente cu ocazia reprezentaţiilor teatrale
evreieşti
85. 26 Decembrie 1922, Raport asupra incidentelor produse cu ocazia
unei festival teatral al societăţii „Lumina”
86. 1922, Reclamaţie privind încălcări de proprietate (Câşla)
87. 30 Decembrie 1923, Raport al plasei Babadag referitor la
activitatea Comisiei interimare din comuna Slava Rusă
88. 4 Ianuarie 1924, Raport referitor la cooperativele şi băncile
populare din plasa Tulcea
89. 5 Ianuarie 1924, Raport referitor la cooperativele şi băncile
populare din plasa Cataloi
90. 8 Februarie 1924, Cerere de achitare a cheltuielilor realizate cu
ocazia pictării bisericii din comuna Turcoaia
91. 4 Martie 1924, Raport al plasei Sulina referitor la activitatea
comisiei comunale din comuna Periprava
92. 26 Martie 1924, Cerere de ajutor financiar a Moscheii Musulmane
din Măcin
93. 22 Aprilie 1924, Cerere de ajutor financiar şi material a
comunităţii ortodoxe din Ciucurova pentru ridicarea unei biserici
94. 9 Mai 1924, Buletin Informativ al Compania de Jandarmi Tulcea
privind jafurile la drumul mare
95. 29 Iulie 1924, Cerere de autorizare a unei fabrici de apă gazoasă
(Mahmudia)
96. 31 Octombrie 1924, Adresă a Batalionului de Grăniceri Galaţi ce
identifică locuitori ai Deltei fără acte de proprietate
97. 12 Februarie 1925, Proces Verbal de constatare a unor acte de
contrabandă în comuna Carcaliu
98. 4 Martie 1925, Raport al Poliţiei oraşului Tulcea privind întrunirea
Societăţii de ajutor reciproc a meseriaşilor evrei
99. 30 Aprilie 1925, Cerere de pedepsire a grănicerilor vinovaţi de
încălcarea legii în comuna Sarichioi
100. 8 Iulie 1925, Cerere de aprobare a asociaţiei „Hacoack”
101. 29 August 1925, Raport al Poliţiei oraşului Tulcea asupra
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comunităţii evreieşti şi activităţii societăţilor „Lumina” şi
„Hacoack”
102. 15 Decembrie 1925, Proces Verbal de aprobare a unui ajutor
financiar pentru elevii musulmani din Dobrogea
103. 1925, Cerere de transfer a satului Alba la comuna Meidanchioi
104. 1925, Cerere de pedepsire a grănicerilor vinovaţi de încălcarea
legii în comuna C.A. Rosetti
105. 1925, Cerere de anulare a impozitelor a locuitorilor din comuna
Pr. Mihai , plasa Babadag
106. 1925, Ordin circular emis de Ministerul Instrucţiunii ce solicită
anularea diplomelor ilegale obţinute de cetăţenii bulgari
107. 4 Ianuarie 1926, Cerere de permanentizare a învăţătorilor
aparţinând delegaţiei obştii Letea
108. 4 Februarie 1926, Adresa Revizoratului şcolar în privinţa
conflictelor dintre localnici şi învăţătorul din satul Letea
109. 25 Februarie 1926, Cerere a deputatului Selim Abdulachim
trimisă Primăriei Constanţa în care solicită sprijin financiar
pentru întreţinerea a 40 de elevi musulmani
110. 27 Aprilie 1926, Nota Ministerului de Interne referitoare la
organizarea comisiilor musulmane
111. 6 Mai 1926, Adresa Ministerului Cultelor şi Artelor privind
situaţia moscheilor din Ceauşchioi şi Vasile Alexandri
112. 8 Mai 1926, Cerere a Sindicatului Hotelierilor din oraşul
Constanţa de a permite cazarea refugiaţilor evrei polonezi în
stabilimentele proprii pentru a anima comerţul local şi a permite
aprovizionarea acestora
113. 19 Mai 1926, Conflicte între epitropi şi Episcopia Dunării de Jos
legate de introducerea noului calendar
114. 22 Mai 1926, Plângere a comunităţii evreieşti din Babadag
împotriva Ligii Apărării Naţional Creştine
115. 26 Mai 1926, Nota Ministerului de Interne de desfiinţare a
societăţilor „Lumina” şi „Macabii”
116. 31 Mai 1926, Adresa prefecturii referitoare la înfiinţarea unui post
de limbă turcă la şcoala primară din Ceauşchioi
117. 15 Iunie 1926, Reclamaţie asupra unor incidente între locuitorii
din satul Periprava
118. 1 Iulie 1926, Certificat de acordare a personalităţii juridice pentru
societatea „Lumina”
119. 4 August 1926, Plângere a cultivatorilor de zarzavat din Comuna
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Mihai Bravul
120. 14 Octombrie 1926, Circulara Ministerului de Interne asupra
colonizării Crimeei cu populaţie evreiască de către U.R.S.S.
121. 19 Octombrie 1926, Notă informativă a Ministerului de Interne
referitor la tipărirea unui manifest împotriva evreilor
122. 1 Noiembrie 1926, Cerere de autorizare a sărbătoririi hramului
bisericii lipovene din Chilia Veche
123. 12 Noiembrie 1926, Notă privind sărbătoririi hramului bisericii
lipovene din Sarichioi
124. 15 Noiembrie 1926, Notă informativă a Poliţiei oraşului Sulina ce
prezintă înfiinţarea unei subsecţii fasciste italiene
125. 6 Februarie 1927, Proces Verbal al balului comunităţii evreieşti
din Sulina dedicat reparaţiei şi întreţinerii sinagogii
126. 2 Martie 1927, Cerere de aprobare a unor întruniri în sediul
Fasciei italiene din Sulina
127. 1927, Cerere de aprobare a unei reprezentanţii teatrale organizate
de Comunitatea Elenă din Sulina
128. 23 Martie 1927, Raportul Brigăzii de Siguranţă Tulcea privind
activitatea subversivă în Delta Dunării
129. 29 Martie 1927, Nota prefecturii privind problemele comunităţii
musulmane din Sulina
130. 18 Aprilie 1927, Cerere de aprobare a unei reprezentanţii teatrale
organizate de Comunitatea Elenă din Sulina în folosul bisericii
131. 18 Mai 1927, Plângerea comunităţii musulmane din Sulina
împotriva fostului Imam
132. 1927, Cerere de aprobare a unui congres ortodox de rit vechi
133. 9 Iulie 1927, Conflicte între liberali şi ţărănişti în Greci
134. 27 Iulie 1927, Adresă a Ministerului de Interne ce solicită
supravegherea studenţilor cuzişti
135. 4 Septembrie 1927, Reclamaţie împotriva grănicerilor din Delta
Dunării
136. 4 Octombrie 1927, Cerere de numire a imamului din Babadag
137. 27 Decembrie 1927, Raportul Poliţiei punctului de frontieră
Jurilofca asupra incidentelor dintre grăniceri şi localnici
138. 17 Februarie 1928, Cerere de eliberare a unei autorizaţii pentru
profesia de iconar
139. 30 Martie 1928, Adresa prefecturii Tulcea privind dificultăţile
dintre grăniceri şi localnici în Periprava
140. 27 Iunie 1928, Cerere de stabilire în comuna Casimcea a unei

8

comunităţi de ţigani
141. 27 Iunie 1928, Cerere de renunţare la cetăţenia străină
142. 1928, Reclamaţie împotriva jandarmilor şi şefului de post din
Caramanchioi
143. 23 Iulie 1928, Adresa Ministerului de Interne privind permisele de
port armă eliberate cetăţenilor minoritari
144. 28 August 1928, Raport privind liderii comunităţilor din Sulina
145. 31 August 1928, Raport privind liderii comunităţilor din Babadag
146. 31 Decembrie 1928, Cerere de ajutor a ţăranilor din satele
Sfiştofca, Periprava, Letea şi C.A. Rosetti
147. 1928, Raport privind liderii sectelor religioase din judeţul Tulcea
148. 25 Ianuarie 1929, Informare a Şcolii primare de stat Ciucurova
asupra unui incident dintre români şi lipoveni
149. 25 Februarie 1929, Cerere de ajutor a ţăranilor din Malcoci
150. 26 Martie 1929, Cerere de ajutor a ţăranilor din Cataloi
151. 23 Mai 1929, Adresa Administraţiei generale a Pescăriilor
referitoare la taxele în vigoare în Delta Dunării
152. 27 Mai 1929, Adresa Administraţiei generale a Pescăriilor privind
acapararea terenurilor destinate islazurilor în Delta Dunării
153. 3 Iulie 1929, Informare asupra taxelor percepute ilegal
comunităţii italiene din Cataloi
154. 12 August 1929, Reclamaţie împotriva sălaşurilor de rromi din
jurul oraşului Tulcea
155. 20 Noiembrie 1929, Notă a prefecturii asupra acaparărilor de
terenuri arabile în satele Lascăr Catargiu, Periprava, Chilia Veche,
Pr. Carol şi Carmen Sylva
156. 31 Decembrie 1929, Cerere de numire a unui preot în postul de
învăţător de limbă lipoveană
157. 1929, Cerere de reducere a taxelor şi arenzilor (Chilia Veche)
158. 1929, Plângere a cherhanagiilor din Delta Dunării împotriva
jafurilor bandei Cocoş
159. 1930, Referat al Ministerului de Interne privind reprezentarea
parlamentară a bisericilor naţionale şi minoritare din România
160. 19 Martie 1930, Contestaţie depusă de PNL referitor la fraudarea
alegerilor locale
161. 30 Martie 1930, Raportul Primăriei Carmen Sylva privind
conflictele dintre liberali şi ţărănişti
162. 17 Aprilie 1930, Informare a Ministerul de Interne cu privire la
oficierea căsătoriilor civile şi religioase la musulmani
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163. 9 Mai 1930, Nota Ministerului de Interne privind avantajele
stabilirii a 400 de familii de români – macedoneni în judeţul
Constanţa
164. 1930, Reclamaţie împotriva măsurărilor ilegale a terenurilor
arabile (Jurilofca)
165. 1930, Cerere adresată deputatului Georgescu - Tulcea prin care
se solicită împroprietărirea unor locuitori din Isaccea
166. 1930, Raportul Regiunii Agricolă Delta Dunării asupra
împroprietăririlor de pe raza oraşului Sulina
167. 1931, Raportul Revizoratului Murighiol referitor la contrabanda
de peşte din bălţile Dranov
168. 13 Ianuarie 1931, Caracterizarea prefecturii Tulcea în privinţa
episcopului lipovean Inochentie Usov
169. 16 Ianuarie 1931, Reclamaţie referitoare la un conflict dintre
ţărănişti şi liberali în satul Letea
170. 6 Februarie 1931, Raportul Preturii Gurile Dunării referitor la
posibila trecere a bulgarilor la ritul romano – catolic
171. 1931, Notă informativă a Poliţiei oraşului Bazargic legată de
Festivalul Cultural Studenţesc şi Conferinţa „Însemnătatea
propagandei Cultural Naţionale” organizate în oraş
172. 1931, Ordin al Ministerului de Interne privitor la supuşii străini
ce doresc să lucreze în România
173. 1931, Petiţie a comunităţii musulmane din Babadag ce solicită
reinstalarea fostului epitrop
174. 1931, Raportul prefecturii Tulcea adresat Ministrului Agriculturii
şi Domeniului prin care solicită revizuirea debitelor exagerate
impuse ţăranilor din Delta Dunării
175. 1 Ianuarie 1932, Articolul „Trei morţi şi mai mulţi răniţi”
publicat de ziarul bulgar „Novo - Edinstvo” din Bazargic cu
privire la incidentele dintre bulgari şi macedoneni în satul
Nădejdea
176. 7 Ianuarie 1932, Raportul Poliţiei oraşului Bazargic asupra
ateismului membrilor organizaţiei revoluţionare bulgare D.R.O.
închişi în penitenciarul Bazargic
177. 11 Ianuarie 1932, Notă informativă a Chesturii oraşului Constanţa
privind incidentele dintre studenţii şi funcţionarii români,
macedoneni şi bulgari din 7 – 8 Ianuarie 1932
178. 27 Ianuarie 1932, Articolul „Asupriri româneşti în Dobrogea”,
publicat de ziarul bulgar „Varneska Poşta” în legătură cu
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colonizarea românilor macedoneni
179. 14 Februarie 1932, Raportul Regimentului 5 Grăniceri în legătură
cu rănirea unui soldat din subordine în zona satului Carcaliu
180. 18 Aprilie 1932, Nota Administraţiei Pescăriilor Brăila ce solicită
stabilirea unui vad pentru lotcile pescarilor din satele Deltei
Dunării
181. 26 August 1932, Cerere de împroprietărire a locuitorilor din satul
Sarichioi în Deltă
182. 9 Noiembrie 1932, Telegramă adresată de prefectura Tulcea
Ministerului Agriculturii şi Domeniilor în care solicită anularea
concesionărilor din zona lacului Razelm
183. 11 Februarie 1933, Adresa Ministerului Agriculturii către
prefectura Tulcea prin care se menţionează opoziţia primarului
comunei Lascăr Catargiu faţă de colonizare
184. 9 Martie 1933, Plângere a locuitorilor din comuna Frecăţei
împotriva împărţirii nedrepte a pământului de către primar
185. 3 Aprilie 1933, Cerere de dotare materială a şcolii primare din
satul Pardina
186. 3 Aprilie 1934, Plângere a 39 capi de familii din Carasuhatul de
Jos ce solicită permisiunea de a continua arendarea unor loturi de
pământ
187. Iunie 1933, Raportul Curţii de Instrucţie privind conflictul dintre
românii şi ţiganii din comuna Turda
188. 4 Iulie 1933, Cerere de ajutor financiar a şcolii primare din
Periprava
189. 29 August 1933, Cerere a ziaristului Şt. Staub de a organiza o
întrunire publică menită să combată iredentismul bulgar
190. 12 Noiembrie 1934, Notă de înfiinţare a Casei de cultură
„Lumina” din Beibugeac
191. 23 Noiembrie 1934, Cerere a Asociaţiei pentru emanciparea civilă
şi politică a femeilor române din Tulcea de ajutorare a unui
grup de 35 familii aromâne
192. 1934, Cerere adresată de Compania I Pază Brăila prefecturii
Tulcea prin care solicită să se impună populaţiei din comuna
Carcaliu un comportament politicos faţă de grăniceri
193. 1935, Raportul directorului şcolii primare din Sfiştofca privind
refuzul populaţiei lipovene de a-şi trimite copii la şcoală
194. 21 Iulie 1936, Notă informativă a prefecturii Tulcea legată de
emigrarea unor locuitori turci din satul Ceauşchioi
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195. 13 Octombrie 1936, Cerere de sponsorizare a ziarului de limbă
turcă „Poporul” din Constanţa
196. 2 Martie 1937, Telegramă a Ministerului de Interne ce solicită
blocarea plecării tinerilor germani bănuiţi că ar urma şcoli de
propagandă politică sau instrucţiuni contrare intereselor ţării
197. 6 Aprilie 1937, Plângere a locuitorilor din comuna Carcaliu în
legătură cu distribuirea loturilor de casă
198. 29 Aprilie 1937, Ordin cifrat al Direcţiei Generale a Poliţiei ce
impune eliberarea de paşapoarte doar pentru locuitorii de origine
germană plecaţi în interes profesional
199. 22 Noiembrie 1937 , Adresa Ministerului de Interne privind
colectarea de fonduri de către organizaţiile sioniste
200. 2 Martie 1938, Ordin circular al Ministerului Muncii ce stabileşte
poziţia statului în legătură cu plasarea servitorilor români creştini
la patronii evrei conform legilor în vigoare
201. 31 Martie 1938, Cerere de numire a unui preot în postul de
suplinitor de limbă slavonă în comuna Chilia Veche
202. 11 Aprilie 1938, Adresă a Serviciului Sanitar al Municipiului
Constanţa cu regulile ce trebuie să însoţească emigrarea
organizată a populaţiei de origine turcă
203. 23 Mai 1938, Raportul Chesturii Poliţiei Constanţa adresat
prefecturii în privinţa a 150 de familii de emigranţi turci din
judeţul Durostor
204. 4 August 1938, Adresă trimisă Comandantului Legiunii de
Jandarmi de către Prefectura Constanţa în care se cere
supravegherea discretă a doctorul Ihil Rabinovici, acuzat de idei
comuniste
205. 26 August 1938, Plângere a locuitorilor din C.A. Rosetti
împotriva locuitorilor minoritari din Sfiştofca şi Periprava
206. 5 Septembrie 1938, Adresă a Prefecturii Constanţa către
Rezidentul Ţinutului Mării referitor la impactul Constituţiei din
1938
207. 4 Octombrie 1938, Nota Ţinutului Dunării de Jos adresată
prefecturii Tulcea prin care solicită trimiterea la control şi
deparazitare a ţiganilor din zonă
208. 12 Octombrie 1938, Ordin trimis de Ministerul de Interne
prefecturii Constanţa în care se cere raportarea numărului de
paşapoarte eliberate minoritarilor germani din contingentele
1933 - 1935
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209. 22 Noiembrie 1938, Plângere a Parohiei Romano – Catolice
Cataloi împotriva unor locuitori ce au arendat ilegal pământul
bisericii
210. 18 Decembrie 1938, Ordin al Ministerului de Interne ce interzice
eliberarea paşapoartelor pentru Turcia la nivelul administraţiei
judeţului Constanţa
211. 1938, Raport al Legiunii de jandarmi Constanţa privitor la
caracterul ilegal al întrunirilor organizate de locuitorii Eduart
Resner şi Samoilă Grib din comuna Cobadin
212. 20 Ianuarie 1939, Raport al Preturii Plasei Gurile Dunării adresat
prefecturii Tulcea în care se solicită luarea de măsuri în privinţa
moscheii în ruină din Mahmudia
213. 1 Februarie 1939, Cerere de exercitare a meseriei trimisă
prefecturii Tulcea de către bulibaşa Taşa Mihai
214. Februarie 1939, Notă a prefecturii Tulcea în care se solicită
înlocuirea doctorului evreu D. Waissman din fruntea
dispensarului Oficiului Asigurărilor Sociale din Tulcea
215. 3 Ianuarie 1940, Memoriul prefecturii Tulcea privind emigranţii
evreii de pe vasele Creimi, Spirula şi Sakarya
216. 5 Ianuarie 1940, Telegrama prefecturii Tulcea asupra situaţiei
emigranţilor evrei de pe vasul Spirula
217. 11 Ianuarie 1940, Adresa Ministerului de Interne trimisă
prefecturii Tulcea cu privire la existenţa unor carnete intitulate
Ahnenpass-uri printre minoritarii germani
218. 1940, Ordin trimis de rezidentul Ţinutului Dunării de Jos Paul
Goma prefecturii Tulcea în care solicită arestarea speculanţilor
evrei ce comercializează obiecte din aramă
219. 19 Februarie 1940, Adresa Ministerului de Interne trimisă
prefecturii Constanţa cu privire la existenţa unor carnete intitulate
Ahnenpass-uri printre minoritarii germani
220. 8 Martie 1940, Adresă a Preturii Plasei Tulcea către primarii
arondaţi prin care se interzice eliberarea certificatelor ce
dovedesc originea ariană a locuitorilor de origine germană
221. 26 Martie 1940, Raport al Preturii Babadag către Prefectura
Tulcea privind sechestrările ilegale de obiecte aplicate de agenţii
fiscali
222. 11 Aprilie 1940, Raport trimis Prefecturii Tulcea de către Pretura
plasei Cataloi în problema emigrării locuitorilor italieni
223. 16 August 1940, Adresa Ministerului de Interne privind
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interzicerea căsătoriilor între români şi evrei
224. 8 Octombrie 1940, Adresa Ministerului de Interne referitoare la
interzicerea exercitării de către evrei a profesiunii de artişti şi
muzicieni
225. 12 Noiembrie 1940, Cerere de numire în postul de primar al
comunei Malcoci a unui simpatizant legionar
226. 21 Decembrie 1940, Circulară emisă de prefectura Constanţa
pentru uzul pretorilor şi primarilor ce trebuie să impună
închiderea în zilele de sărbătoare şi Duminica a afacerilor
conduse de evrei
227. 1940, Raportul Primăriei comunei Malcoci adresat Prefecturii
Tulcea cu privire la motivele plecării tinerilor germani din zonă
228. 1940, Adresă a Ministerului Agriculturii şi Domeniilor privind
impozitarea ilegală a coloniştilor din judeţul Tulcea
229. 1941, Nota Chesturii Poliţiei Constanţa trimisă organelor din
subordine cu privire la măsurile ce trebuie luate împotriva
evreilor în vederea prevenirii rebeliunilor şi acţiunilor teroriste
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Introducere
În prima jumătate a secolului al XIX – lea administraţia otomană a
fost profund preocupată de colonizarea Dobrogei în condiţiile
devastărilor produse de neîntreruptele războaie cu Rusia. Provincia a
fost organizată în unităţi administrative denumite sangeacuri,
subîmpărţite în cazale, iar opiniile călătorilor din prima jumătate a
secolului al XIX – lea dovedesc nivelul ridicat al distrugerilor şi
implicit dificultatea unei estimări corecte a numărului locuitorilor 1.
În 1861 Guillaume Lejean estimează în lucrarea sa Ethnographie
de la Turquie de l ̀Europe numărul românilor la 33.000, cifră aproape
dublată în raportul lui Nifon Bălăşescu, directorul şcolilor româneşti
din Dobrogea, către Ismail Bey, mutesarif al sangiacului Tulcea (1871).
La 1878 Dobrogea venea cu o populaţie eterogenă , redusă ca număr
la circa 100.000 de persoane, o provincie sărăcită şi analfabetă în
care autorităţile române au încercat să creeze condiţiile revenirii celor
refugiaţi, în special musulmani.
Conform datelor 77% din populaţie era turcă şi chiar în Cadrilater,
unde guvernul bulgar a făcut presiuni asupra lor pentru a emigra în
Asia Mică, ei reprezentau 47% din populaţie în 1913 comparativ cu
cei 42% bulgari. Efectele colonizării sunt vizibile în toponimie unde
61,8% dintre denumiri erau turco - tătare, 33,3% române, 3,8% ruse,
0,74% slavo – bulgare şi 0,22% alte contribuţii.
În paralel, judeţele Caliacra şi Durostor aveau o toponimie aproape
complet turcească, cu excepţia câtorva localităţi de pe malul mării,
cum ar fi Cavarna şi Caliacra. Conform statisticii baronului d ̀Hogguer
din 1879 existau 24.167 români (30,3%) şi 21.196 bulgari (27,6%) la
circa 79.397 locuitori, iar guvernatorul rus Bielosercovici menţiona la
1878 5.542 familii române (35,3%), 4.750 bulgare (30,1%), 1.579 ruse,
1.520 lipoveneşti etc. dintr-un total de 15.719 pentru sangeacul Tulcea,
excluzând cazalele Mangalia, Cernavodă şi Silistra.
Colonizările ulterioare anului 1878 permit
românilor şi
musulmanilor să deţină 56,8%, respectiv 10,9% din populaţie în 1913
1

La 1828 von Moltke scria despre Dobrogea „C ̀est un véritable desert , qu΄on s ̀étonne de
recontrer au milieu de l ̀Europe. En comptant la population des villes, il n΄y a guerre plus de 300
habitants par mille carre“ (C. Brătescu, Populaţia Dobrogei, în *** Dobrogea. 50 de ani de viaţă
românească, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2003, p. 230)
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la o densitate de 25 locuitori/km2, în timp ce toponimia Dobrogei
Vechi continuă să fie dominată de numele turceşti în proporţie de
61,9%.
Până la primul război mondial populaţia Dobrogei Vechi creşte
constant, înregistrând 147.247 locuitori la 1880, 260.789 în 1900 şi
381.930 în preajma războaielor balcanice dintre 1912 - 1913.
Remarcăm creşterile constante de populaţie ale majorităţii etniilor,
cu excepţia tătarilor. Pe primul loc se situează românii, al căror număr
a crescut cu 175.926, urmaţi de bulgari (21.709), ruşi/lipoveni (17.828),
turci (8.584), germani (4.667), greci (3.518) şi ţigani (2.557), în timp ce
tătarii cunosc o scădere de 6.606 persoane. În acelaşi timp
Cadrilaterul avea 275.775 locuitori în 1912 şi 282.738 locuitori în
1916, furnizând cifra totală de 667.645 locuitori pentru Dobrogea
anului 1916.
În ceea ce priveşte structura etnică la nivelul satelor se
înregistrează următoarele cifre la nivelul Dobrogei Vechi între 1918
şi 1921:
Judeţul Tulcea 2
Judeţul Constanţa 3
Locuire Majoritate Locuire Majoritate
exclusivă
exclusivă
Români
12
31
37
72
Bulgari
19
23
Turci/Tătari
2
5
31
Ruşi
1
16
2
Lipoveni
2
Germani
3
1
5
Greci
1
Populaţie

Din tabel rezultă clar predominanţa românilor, ce controlează 152
de sate, urmaţi de bulgari (42), turci (38), ruşi (19), germani (9), lipoveni
(2) şi greci (1), restul satelor având o locuire aproximativ egală între
diferitele naţionalităţi prezente .
După 1919 statul roman încearcă să controleze acest spaţiu printr-o
politică de colonizare ce vizează diminuarea decalajului numeric în
zone specifice, cum ar fi Delta Dunării, dominată de ruşii - lipoveni,
2
3

DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr. 190/1921, filele 17 – 292
„Arhiva Dobrogei”, An 1, nr. 1, 1919, p. 66 – 71. Situaţia se referă la anul 1918.
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satele unde populaţia bulgară deţinea o cotă importantă şi parţial în
aşezările „controlate” de germani şi turco – tătari, consideraţi loiali
Regatului României.
In cele două Dobroge, în special după 1925, sunt colonizaţi români
macedoneni refugiaţi din Grecia, în condiţiile în care guvernul grec
îşi stabileşte o bună parte a refugiaţilor din fostul Imperiu Otoman în
zonele locuite şi dominate economic de populaţia armână 4.
În 1928 existau 756.047 locuitori, la o densitate a populaţiei de 32
locuitori pe kmp în Constanţa, 21 locuitori/kmp în Tulcea, 42
locuitori/kmp în Durostor şi 22 locuitori / kmp în Caliacra. Este demn
de semnalat că 72,46% din populaţia provinciei locuia în mediul
rural şi doar 27,54% în mediul urban, subliniind rolul esenţial al
agriculturii în Dobrogea interbelică.
Comparativ cu anul 1918 populaţia românească înregistrează un
plus de 87.513 persoane, substanţial mai mult decât bulgarii, în
creştere cu 10.994 persoane şi musulmanii, în scădere cu 5.868 indivizi,
ajungându-se la un procentaj general de 41,07% români, 24,34%
bulgari şi 22,65% turci - tătari. Din punct de vedere numeric românii
domină judeţele Tulcea (54,72%) şi Constanţa (67,81%), bulgarii având
majoritate relativă în judeţul Caliacra (40,16%) iar turcii şi tătarii în
judeţul Durostor (46,70%).
Treptat are loc o stratificare economică, chiar dacă majoritatea
populaţiei rurale încearcă să practice cel puţin două meserii pentru a
supravieţui. Pescuitul era apanajul ruşilor şi lipovenilor, iar reforma
agrară din 1921 împroprietăreşte aproximativ 11.122 ţărani din totalul
de 18.127 îndreptăţiţi, confruntaţi cu probleme legate de omiterea
celor îndreptăţiţi, ocupări abuzive de terenuri în vatra satului, măsurări
ilegale şi amânări ale punerii în proprietate.
Marii comercianţi de lemne, cereale şi petrol erau în general de
origine greacă, bulgară şi ebraică, în timp ce românii, grecii, evreii şi
bulgarii deţineau majoritatea firmelor industriale şi meşteşugăreşti,
constând în mori, uleiniţe, daracuri de lână, tăbăcării şi puteau fi
regăsiţi în alte meserii de mică dimensiune.
Recensământul general din 1930 scoate în evidenţă o creştere
demografică constantă, în special la nivelul judeţelor Caliacra şi
Durostor din Cadrilater, ţinta principală a colonizărilor stabilite de

4

Astfel îşi fac apariţia 1500 de familii între 1925 - 1927, 3.400 în 1928 si 450 în 1932 în
judeţele Tulcea, Constanţa, Durostor şi Caliacra.
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guvernele României pentru Dobrogea 5. Structura etnică la nivelul
satelor cunoaşte de asemenea modificări vizibile pentru anii 1937 şi
1939, parţial provocate de emigrarea populaţiei de origine germană şi
italiană la insistenţele guvernelor din Berlin şi Roma:
Judeţul Tulcea 6
Judeţul Constanţa 7
Locuire Majoritate Locuire Majoritate
exclusivă
exclusivă
Români
26
54
17
80
Bulgari
16
7
Turci/Tătari
1
2
Ruşi
20
2
Lipoveni
11
3
Germani
3
7
Populaţie

Per total românii controlează 177 de sate, pierzând comparativ cu
statistica anterioară 6 sate la nivelul locuirii exclusive şi câştigând 31
la cel al majorităţii. Scăderi masive înregistrează bulgarii, ce îşi pierd
dominaţia în 19 sate şi mai ales turcii şi tătarii ce controlează doar
3 sate, comparativ cu 38 la recensămintele anterioare. Ruşii se menţin
aproximativ la acelaşi nivel, cu o pierdere minoră de 3 sate, creşteri
înregistrând lipovenii şi germanii ce controlează 14, respectiv 10 sate.
O dată cu Tratatul de la Craiova din 7 septembrie 1940 şi
schimbul de populaţie se retrag din Cadrilater 21.898 capi de familii,
ce deţineau 204.672 ha teren arabil, din care 9.000 s-au stabilit în
judeţul Constanţa, 8.000 în judeţul Tulcea şi restul în Muntenia,
Moldova şi Oltenia. Din Constanţa şi Tulcea pleacă circa 11.774
familii bulgăreşti ce posedau 114.267 ha. Acest moment pune pecetea
peste convieţuirea seculară şi tolerantă din Dobrogea, ce pătrunde într-o
nouă lume, dominată de distrugerile celui de al doilea război mondial
şi impunerea cu forţa a ideilor comuniste timp de 50 de ani.

5

Spre sfârşitul perioadei în discuţie (1938) numărul românilor şi bulgarilor din Cadrilater creşte la
100.000 (29%) , respectiv 150.000 persoane (40%), în timp populaţia musulmană înregistrează o
scădere la 97.000 locuitori (26%) datorată emigrării masive spre Turcia organizată de administraţia
de la Ankara şi anumitor nemulţumiri ale locuitorilor turco – tătari.
6
DJTAN, fond Prefectura Tulcea, dosar nr. 774/1937, filele 1 – 328
7
DJCAN, fond Prefectura Constanţa, dosarele nr. 56/1938, filele 105 – 122 şi 16/1939, filele 2 - 295
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1
Dle Primar Prăvăliile/gheretele, ce sunt sub servitutea moscheilor
Hunchiar geamii şi geamie din suburbia Tătarilor, luându-se venitul
acelor locuri de către autorităţi până acum, subsemnaţii imami hogi
din acele moschee venim cu respect a vă ruga Domnule Primar să
binevoiţi a face cele de cădere ca acel venit de locurile gherete
Moscheii Hunchiar şi una prăvălie a Moscheii din suburbia Tătarilor
să treacă iarăşi asupra noastră după cum are în timpul trecut de sub
imperiul otoman. Primiţi Domnule Primar încredinţarea distinsei
noastre consideraţii. Ahmetoglu Hagi Serfedin, Imam al moscheii
Tătarilor, Hagi Arifoglu Bechir, imam al moscheii Hunchiar Kiustenge
3 Ianuarie 1879 8.
2
Prea Sfinţiei Sale Episcopul Dunării de Jos la Galaţi D lui Prefect
al judeţului Constanţa Prin tabloul alăturat la legea pentru înfiinţarea
de edificii şi construcţii publice, publicată în „Monitorul Oficial” Nr.
55/1882, este prezentă suma de 300 mii lei pentru construirea unei
catedrale în acest oraş. Necesitatea unei biserici române în Constanţa
este imperios simţită şi ar fi de prisos a o demonstra. Ceea ce
importă este ca construcţia acestei catedrale să înceapă cât mai
curând. De aceia vă rog să binevoiţi a interveni pe lângă Înaltul
Guvern de a lua măsuri pentru începerea construcţiei catedralei, dacă
e posibil, chiar şi anul curent. Primar 9.
3
Domnule Prefect Primarul comunei Congaz, prin raportul său No.
177, îmi comunică că în comună şi cătunele pendinte de ea, funcţio nează mai multe şcoli private bulgăreşti, fără autorizaţia ministerului,
pe când şcoli româneşti nu există absolut nici una, deşi populaţiunea
comunei e mult mai numeroasă decât aceea de prin cele alte comune
şi cătune pe unde se află şcoli româneşti. În Congaz mai cu seamă,
reşedinţa comunei, înfiinţarea unei şcoli rurale este de cea mai
8

Cerere, 3 Ianuarie 1879, în DJCAN, fond Primăria Constanţa, dosar nr. 5/1879, fila 1
Adresa nr. 4206/11 Iunie 1882, Primăria Constanţa, în DJCAN, fond Primăria Constanţa, dosar nr.
24/1882, fila 1
9
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neapărată trebuinţă. Şcolarii nu lipsesc, dar dacă ele nu întrunesc toate
condiţiunile cerute pentru instalarea unei şcoli, totuşi ar putea servi la
început, destul să se facă odată începutul acesta 10.
4
D-lui Ministru al Cultelor şi al Instrucţiunii Publice Comuna
Congaz din plasa Babadag şi cătunele pendinte de ea, Satu Nou şi
Hagilar, cu o populaţie destul de numeroasă, până în prezent nu au
şcoli. În interesul răspândirii instrucţiunii şi infiltrarea sentimentelor
româneşti la tânăra generaţie a populaţiei din această parte a ţării, am
onoare a vă ruga domnule Ministru să binevoiţi a dispune trimiterea
de învăţători la acea comună, mai ales că şi localurilor şcolii sunt
pregătite de mult timp 11.
5
Dumitru Cristof membru în Comitetul Machedo – Bulgar, se află în
acest judeţ pentru a strânge bani de la diferiţi bulgari, faceţi cercetări
scrupuloase pentru dovedirea lui şi în caz de se va găsi să i se facă
percheziţie, raportându–ne de urgenţă rezultatul. (ss) Subprefect N.
Cănăsescu D-lui primar Comuna Agighiol 12.
6
Domnule Primar Prin vânzarea a diferite locuri virane vândute de
această comună la diferiţi locuitori, închizându-se cu desăvârşire toate
drumurile ce se duceau la cimitirul acestei comunităţi, cu onoare vă
rugăm ca să binevoiţi a lua cuvenitele măsuri pentru facerea unui
drum care să servească acel cimitir, lucru care se poate face prin
luarea unei porţiuni din locul vândut de comună d-lui G. Viorescu,
comandantul pompieriei oraşului, care după declaraţia d-sale, e dispus
a ceda porţiunea de loc necesară facerii drumului în schimbul unui
loc viran proprietatea comunei în suprafaţă de circa 1.000 mp, pe
10

Raport nr. 1285/25 Februarie 1890, Administraţia Plasei Babadag, în DJTAN, fond Prefectura
Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr. 1/1890, fila 51
11
Cerere nr. 1983/28 Februarie 1890, Revizoratul Şcolilor Dobrogea, în DJTAN, fond Prefectura
Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr. 1/1890, fila 52
12
Nota nr. 2386/10 Noiembrie 1900, Prefectura Tulcea, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul
Administrativ, dosar nr. 8/1900, fila 1
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care loc numita comunitate se obligă a plăti preţul ce se va fixa de
onor. Consiliul comunal. Preşedinte (ss) A. Filmann 13.
7
D-lui prefect al judeţului Tulcea Am onoare a vă raporta că bul garul Gheorghe Ravnastoff care este foarte periculos siguranţei sta tului prin faptele ce vi s-au comunicat în diferite rapoarte de noi şi
de poliţia locală. Această zi se află fugit în oraşul Tulcea unde prin
telegrama N. 1880 am făcut cunoscut poliţiei spre a lua măsuri contra
lui. Administrator (ss ) Gr. Vasiliu 14.
8
Am onoare a comunica că bulgarul Grigore Vasilief Dimitrief din
Isaccea, posedând diploma de încetăţenire Nr. 24.840, a fost trimis
Prefecturii de poliţia respectivă, fiind bănuit ca periculos ordinei şi
siguranţei statului Român, şi că a ţinut dese consfătuiri cu mai mulţi
bulgari din Tulcea fapt pentru care am dat ordin Brigăzii Siguranţei
Locale a face cercetări în această privinţă, iar susnumitul vă rugăm să
binevoiţi a dispune să fie internat în arestul preventiv unde l-am şi
depus 15.
9
Domnule prefect În referire la ordinul D- voastre No. 8900/916, Am
onoarea a vă raporta că populaţiunea bulgară e liniştită mai cu osebire în urma trimiterii supuşilor străini şi chiar a celor bănuiţi de mai
a fi ostili nouă; în ceia ce priveşte pentru otrăvirea fântânilor, s-a luat
măsuri serioase la trecerea armatei ruse prin Babadag rechiziţionând
mai mulţi locuitori cu putinele de a căra apă la soldaţii ruşi în tot
timpul scurgerii trupelor, iar la fântâni s-a postat numai români de a
supravegheat, ceia ce vom face şi de aici înainte dacă va mai trece

13

Adresa timbrată nr. 852/1916, Epitropia comunităţii israelite, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea,
Serviciul Administrativ, dosar nr. 35/1916, fila 13
14
Raport, 17 August 1916, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr.
44/1916, fila 5
15
Telegramă, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr. 44/1916, fila 23
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armată prin Babadag 16.
10
Domnule prefect Ca rezultat ordinului DVS No. 9064, cifrat, din 25
August a.c. am onoare a înainta aici anexată corespondenţă şi impri mate găsite în urma percheziţiei ce am făcut în casa bulgarului Gri gore Vasilief Dimitrief, care corespondenţă este scrisă în limba bulga ră, primită din oraşele Balcic, Bazargic, Varna etc; Pe fila din urmă a
imprimatului vizat de noi se vede şi o hartă a peninsulei balcanice
desenată de mână cu punctele principale arătate de dânsa 17.
11
Domnule prefect De către Dl. Sublocotenent Petculescu, din Ordinul
D Comandant al Garnizoanei Tulcea, fiind aduşi astăzi şi lăsaţi la
acest arest bulgarii Ştefan Sularof, Minciu Mihu şi femeia Pena Minciu
Mihu, pentru a fi deţinuţi ca fiind periculoşi siguranţei statului, vă ru găm Domnule Prefect să binevoiţi a dispune să se aducă la cunoştinţă Dlui Comandant al Garnizoanei, ca să nu se mai trimită aici asemenea indivizi; toate încăperile acestui stabiliment fiind complet ocupate.
Director, Ion Murgulescu 18.
lui

12
Domnule prefect Am onoarea a
33 împreună cu individul Cristian
multe scrisori găsite la percheziţia
tat ca periculos siguranţei publice
că a adus insulte ţării 19.

înainta alăturatul proces verbal N.
Ruf din comuna Ciucurova şi mai
ce i s-a făcut numitului e suspec şi din procesul verbal se constată
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13
Domnule Prefect Am onoare a înainta pe indivizii Gheorghiu
Vasilciu şi Petre Ivan de naţiune bulgari supuşi români, Halil
Suleiman şi Chemal H. Suleiman de naţiune turcă supuşi români toţi
din Comuna Cârjelari bănuiţi ca periculoşi Siguranţei Statului; cel
dintâi Gheorghiu Vasilciu are în armata bulgară un cumnat colonel şi
un frate mecanic 20.
14
D - lui Administrator al Plasei Topolog Am onoare a vă ruga să
binevoiţi a lua o declaraţiune locuitorului Gh. Rosmanica din comuna
Topolog asupra ameninţării de către Petre Ivan, care i-ar fi zis
cuvintele „A voi Românii v-aţi umflat, lasă că dacă vine bulgarii
noştri şi cu germanii în Dobrogea cu cuţitul ăsta ce am la mine am
să tai şi eu vreo câţiva români” şi locuitorului Ilie Mocănescu din
comuna Traian căruia locuitorul Halil Suleiman i-ar fi vorbit că „Românii au dat de dracu cu bulgarii şi turcii lor şi au să bea cafea la
Tulcea” 21.
15
Domnule Prefect Am onoarea a vă raporta [indescifrabil] că
locuitorul Iordan Vălcu din acea comună, de naţionalitate bulgar, la o
ceartă avută în ziua de 22 septembrie a.c. cu locuitorul Ion P. Dincă,
a spus pe stradă „Că în curând va veni stăpânirea bulgărească şi
atunci îi va lua pielea după el” şi „România nu va mai sta mult, era
să se ducă până acum, dar s-a întâmplat ceva, şi atunci pe lângă el
are să mai ia pieile încă la 4 – 5 din sat”. Cuvinte care întâmplător
au fost auzite şi de Dl. Ion Mitrică, telefonistul Primăriei, care tocmai
trecea pe acolo ducându-se acasă 22.
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16
Domnule prefect Am onoare a înainta Domniei Voastre odată cu
aceasta pe ismailitul Marcu Haimovici măcelar din acest oraş împre ună cu un proces verbal ce am dresat contra sa şi din care se
constată că a adus insulte la adresa ţării noastre Româneşti rugân du-vă să binevoiţi a dispune cele legale 23.
17
Domnule prefect În referire la ordinul D- voastre No. 10743/916 şi
asupra opiniilor exprimate prin anexatele petiţiuni, am onoarea a vă
raporta că reclamanţii şi reclamantele sunt parte din acest oraş, parte
din oraşul Babadag, multe comune din acest judeţ. Toţi au fost
arestaţi în prima zi de mobilizare în urma ordinului d-lui Ministru de
Interne. Motivele care au determinat arestarea lor nu ne sunt
cunoscute ştim însă că toţi aceştia nutreau sentimente antiromâneşti şi
deci periculoşi siguranţei statului. Unul dintre ei Isidor Redelman
fusese expulzat din ţară şi lăsat în mod provizoriu pe loc până la
noi dispoziţiuni. Toţi afară de Isidor Redelman, sunt cetăţeni români,
dobândind această calitate în baza legii pentru acordarea drepturilor
politice dobrogenilor, toţi însă sunt de origine bulgară, iar copii după
interogatoriile lor nu putem înainta ne fiind supuşi străini 24.
18
Domnule prefect În referire la ordinul D-voastre N. 10720/916 şi
asupra reclamaţiunii D-nei Stana D. Rainoff, am onoarea a vă raporta
că fiul său Boris D. Rainoff a fost arestat de autorităţile militare
dovedit că nutrea sentimente anti româneşti, iar din investigaţiunile
făcute de noi, s-a stabilit că în adevăr acest individ care este de
origine bulgară nutreşte sentimente antiromâneşti şi că este periculos
siguranţei statului. Copie după interogatoriul numitului individ nu o
putem înainta deoarece este cetăţean român 25.
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19
D-le Prefect Subsemnaţii Teodorof Tudor, Teodorof Ivan, Teodorof
Gheorghe, Dimitrof Vasile şi Potorlin Simion toţi soldaţi mobilizaţi
din care eu, Teodorof Teodor şi Teodorof Gheorghe suntem chiar
gradaţi cu grad de caporali venim în faţa Dstră a vă ruga următoarele:
Noi fiind plecaţi a rămas acasă tatăl nostru anume Gheorghe Dumi trof care îngrijă de toate familiile noastre. Cum cu evenimentele
strângerii bulgarilor din oraş, a fost şi el ridicat şi internat pe câmpul
de izolaţie din Ialomiţa. Deci cum noi Domnule Prefect suntem patru
fiii mobilizaţi chiar pe câmpul de luptă şi un al cincilea care este
ginere tot mobilizat, vă rugăm a avea milă de noi şi de familiile
noastre şi a pune pe tatăl nostru anume Gheorghe Dumitrof în
libertate fiind la ordinile Dstră . Să trăiţi, Domnule Prefect, caporal
Teodorof Tudor 26.
20
Domnule Ministru Subsemnata Maria N. Mitef, domiciliată în oraşul
Măcin, judeţul Tulcea, cu lacrimi în ochi vin a vă supune următoarea
plângere. Soţul meu Nicu Mitef, domiciliat în oraşul Măcin, judeţul
Tulcea, a fost ridicat şi izolat pentru siguranţa statului şi aceasta
numai pentru că poartă numele de bulgar, căci dacă ar fi un adevărat
bulgar nu făcea gestul său ca să dăruiască un bogat mobilier pentru
spitalul Crucea Roşie din Măcin, că soţul meu este în etate de 60 de
ani, născut în anul 1856 sub dominaţia otomană (bătrân) astăzi avem
un fiu care luptă pe front pentru ţara noastră România şi care este
soldat în Regimentul 7 Călăraşi Brăila compania 8, Escadronul II,
contingent 1916. Vă rog Domnule Ministru ca un părinte al dreptăţii
să binevoiţi a dispune ca soţul meu Nicu Mitef să fie liberat şi
trimes familiei care suntem în cea mai mare groază, şi să fie pus sub
supravegherea Poliţiei, şi dacă va da vreun semn de a fi periculos
siguranţei, să sufere toate rigorile legei. Maria N. Mitef 27.
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21
Domnule prefect Suntem informaţi că samsarii evrei şi greci de
prin oraşele Ismail şi Odessa, oferă sume mari pentru un paşaport sau
certificat de indigenat grecesc, pe care apoi le vând cu mare câştig
unor persoane ce fac parte din elementele armatei române, cari se
găseau prin Rusia trimişi cu diferite delegaţiuni. În legătură cu aceasta
am mai aflat că la Legaţiunile şi Consulatele greceşti s-a primit
ordin ca să nu se mai elibereze nici un paşaport sau vreun alt act
acelor persoane ce ar avea deja acte şi, sub pretext că le-au pierdut,
solicită duplicate 28.
22
Domnule Ministru La ordinul Domniei Voastre No. 12820/917, am
onoarea a vă aduce la cunoştinţă următoarele: În Tulcea era un locuitor Nisem Berman, comerciant de cereale, om ca de 50 de ani, fami list cu copii, cinstit ca negustor şi care la a doua evacuare a rămas
în Tulcea. Mai avem un altul Carol (Charle) Berman, din firma
Horovitz & Berman, negustor de coloniale în piaţa mare în faţa măce lăriilor, om de vreo 35 ani, căsătorit cu copii mici, locuia pe strada
Babadag lângă şi pe partea templului israelit. Nu avea stare şi în
ultimul timp nu-i prea mergea comerţul. A rămas asemene în Tulcea.
Cred însă că nu de aceştia poate fi vorba de şi în ordinul D-vs să
zice Berman, căci fraţii Berman, nu erau în Tulcea, sunt însă fraţii
Bergman, din firma Fraţii A. Bergman şi relaţii la aceştia iată ce pot
da: Până acum vreo opt ani a trăit în Tulcea bătrânul A. Bergman,
negustor de cereale şi fost multă vreme Consilier judeţean. Pe urma
lui au rămas două fete acum ambele măritate în Brăila şi 3 feciori:
1/. Cel mai mare Iosef, de vreo 40 ani, statura potrivită, căsătorit cu o
femeie din Ismail, avea 2 fetiţe şi locuia în Tulcea pe strada Paul
Stătescu în casele unui Sotir G. Sotir. Era mobilizat ca miliţian la un
spital al comitetului regional cu care a evacuat în Galaţi, unde l-am
văzut prin luna februarie şi unde se găsea şi familia sa.
2/. Cel mijlociu Willi (Wilhelm) aproape înalt, subţire, purta ochelari,
om de vreo 36 – 38 ani, căsătorit cu fiica unui bogat negustor de
haine evreu din Botoşani, avea o fetiţă, era scutit de serviciul militar,
28
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locuia în casele proprietatea firmei pe strada Paul Stătescu, foste
proprietate a defunctului Stătescu şi apoi a lui Baboianu. A rămas în
Tulcea împreună cu mama sa bătrână, unde ar fi făcând parte din
comitetul evreiesc. Soţia i-a fost rănită după cât sunt informat, de o
schijă de bombă aruncată de aeroplan.
3/. Jaqul A. Bergman, cel mai mic, om ca de vreo 35 ani, scurt, cam
gros, purta ochelari, căsătorit cu fata lui M.D. Morof, evreu din
Tulcea, avea şi un copil mic. Era mobilizat în Regimentul 75
Infanterie Tulcea cu care a plecat pe front. Am auzit că a fost rănit,
ştiu că a fost grav bolnav astă iarnă. Era suferind de cord. Soţia cu
copilul de la prima evacuare a Tulcei a fost instalată în Bârlad la o
soră a sa soţia unui librar de acolo, unde se găseşte şi acum. În
Tulcea locuia tot în casele sus arătate, în etajul de jos.
Toţi trei fraţii lucrau la un loc sub firma fraţii Bergman, făceau
negoţul de cereale şi aveau şi agenţia societăţii de asigurare „Dacia”.
Aveau casa unde locuiau cei doi din urmă, alta mare unde era
instalată Administraţia financiară şi câteva alte prăvălii şi magazii.
Erau oameni cu stare, fără datorii, alegători la Colegiul I şi cel mai
mare Iosef Bergman este şi astăzi Consilier judeţean, foarte economi,
cam urâţi mai de tot restul evreilor de cari erau cu totul separaţi. Ca
negustori erau cinstiţi şi până în momentul evacuării, nu am avut nici
o informaţiune bănuitoare în contra lor, din contra manifestau oarecare
patriotism şi nu-i credeam capabili de acte dăunătoare nouă românilor.
Au fost mi se pare, o vreme oarecare, reprezentanţii casei Behlas.
Acestea sunt informaţiile pe care vi le pot da până în ziua de 8
septembrie 1916 când am evacuat Tulcea şi dacă din acel timp a
mai rămas ceva care ar fi interesant pentru Minister, vă vom da orice
relaţiuni ni se vor cere. De când am plecat din Tulcea, atât pentru cel
rămas la inamic, cât şi pentru cei doi din ţară nu pot da nimic sigur,
dată fiind localitatea depărtată unde sunt stabilit. Domniei – Sale, D-lui
Ministru de Interne, Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale, Iaşi 29.
23
Domnule Ministru În Deltă se face propagandă specială şi cei mai
aprigi agenţi sunt lipovenii, ca soldaţii să nu mai lupte, ca în caz
dacă această parte a ţării nu va fi şi ea ocupată de Bulgari, în tot
29
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cazul va rămâne sub Rusia şi la aceasta consimt bulgarii chiar pentru
toată Dobrogea, numai la români să nu fie reluată. Mai avem relaţiuni
că prin Regimentele din Basarabia, s-au găsit îmbrăcaţi în haine
soldăţeşti şi mânaţi chiar la front, spioni nemţi şi în special evrei din
Rusia, cari cu această ocazie făceau în linişte propagandă printre
trupe în contra războiului şi s-a dovedit apoi că tocmai acele
regimente nu vroiau a lupta, iar asupra multor soldaţi căpitanii s-a
găsit sute de ruble, cu cari fuseseră cumpăraţi de acei spioni evrei
îmbrăcaţi în regulă ca soldaţi 30.
24
Domnule prefect Avem onoare a înainta copie după un manifest ce
se împarte locuitorilor prin comune, rugându-vă a binevoiţi a lua
măsuri pentru confiscarea lui.
„MANIFEST În ziua de 26 Mai au fost executaţi la Bacău 33 de
oameni acuzaţi de spionaj. Noi ştim însă printre aceştia se afla
oameni nevinovaţi printre cari şi socialişti cari s-au luptat întotdeauna
pentru binele poporului şi care Guvernul român nu-i vede cu ochi
buni. Acest fapt la care se adaugă: prigonirea din ce în ce mai
crescândă a populaţiunii evreieşti, asemenea şi multe nedreptăţi pe
care întreg poporul din această ţară le suferă, aceste toate au provocat
o vie indignare în armata rusă revoluţionară. În ziua de 6 iunie a.c.
armata din garnizoana rusă a oraşului Roman a făcut o impunătoare
manifestaţie de protest în frunte cu toţi delegaţii soldaţilor din armata
rusă, în contra pedepsei cu moartea în România şi în contra prigonirii
naţionalităţilor.
ŢĂRANI, LUCRĂTORI ŞI SOLDAŢI ROMÂNI Să nu credeţi acei
calomniatori şi provocatori că noi soldaţii ruşi am manifestat
duşmănos contra voastră şi că vă dorim răul. Nu. Noi soldaţii ruşi
cari cu preţul sângelui am câştigat libertăţi şi care acum suntem
cetăţenii unei Rusii Libere, noi vă dorim nu mai binele. Sărăcia şi
nedreptatea pe care o suferiţi voi ţărani şi lucrători români, asemenea
şi persecutarea micilor naţiuni provoacă o profundă durere şi totodată
o vie indignare în rândul fraţilor voştri ruşi, cari merg alături de voi
pentru câştigarea păcii, libertăţii şi frăţiei tuturor popoarelor. Armata
rusă revoluţionară care stă pe teritoriul român şi care cu preţul
30
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sângelui apară Ţara Românească, nu va putea tolera nici o nedreptate
făcută în contra locuitorilor fie români, evrei, ruşi sau orice naţionali tate, deoarece toţi trebuie să fie egali în faţa legilor. Jos cu robia şi
prigonirea popoarelor. Acesta este strigătul pe care armata, poporul şi
reprezentantul democraţiei revoluţionare ruse îl scrie pe steagul nostru.
Noi vom lupta energic, contra ori cărei nedreptăţi de ori unde ar veni.
COMITETUL ARMATEI RUSE” 31.
25
Domnule Comandant Pentru acordarea diferitelor acte doveditoare,
diferiţilor drepturi şi în special pentru proviziile de hrană cuvenite
locuitorilor din satele din Deltă, pretindem tuturor să dovedească
stabilitatea, numărul membrilor familiei, dacă au membrii în familie pe
front sau dezertori şi alte condiţiuni, iar toate acestea să se dovedească cu atestarea jandarmilor noştri din comune şi sate, în credinţa că
aceste dovezi vor fi cele mai sincere şi reale. Se întâmplă însă că
unii dintre jandarmi nu ne dau dovezile cu toată atenţia, ba unii cum
sunt cei de la Gorgova şi de la Mila 23 atestă lucruri neexacte, se
certifică că locuitorii nu au fii femeile nu au bărbaţi dezertori şi în
fapt lucrul e contrar, se adevereşte că nu au luat unii oameni cereale
şi ei au primit deja, fie de la Sulina, fie de la Chilia, aşa că pe baza
acestor dovezi, dacă nu le-am controla pe altă cale, ar trebui să se
dea provizii pentru a doua oară, cu care apoi cei ce le primesc să
facă speculă. Aducând toate acestea la cunoştinţa D-vs cu onoare vă
rugăm a lua măsurile pe care le veţi crede şi pe care le ştim de mai
înainte că vor fi destul de severe, ca să se poată pune şi în viitor pe
actele jandarmilor toată credinţa şi toată siguranţa ca şi până acum,
singurele acte care trebuie să impună toată confienţa. Prefect, George
Şerban 32.
26
Domnule Prefect Sunt informat că numeroşi evrei veniţi din Rusia,
sau din Bucovina cutreieră ţara în special regiunea muntoasă a
Moldovei şi cumpără coroane austriece în hârtie, monedă plătind doi
31
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lei coroana, al cărui curs actualmente la Geneva este de 48 centime.
Ei plătesc acest preţ exagerat în monedă de argint românească numai
în scopul de a provoca o ridicare forţată a valorii coroanei austriece
şi a deprecia cât mai mult moneda de argint românească. Am onoarea
a vă comunica acestea şi a vă ruga să daţi imediat ordin organelor
administrative şi poliţieneşti de judeţul D-vs să urmărească
îndeaproape această chestiune şi să aresteze pe toţi acei ce vor fi
dovediţi că fac astfel de operaţiuni avizându-ne telegrafic de
dovedirea fiecărui caz în parte 33.
27
Domnule Prefect Am onoarea a vă face cunoscut că locuitorii din
comunele acestei plăşi sunt aprovizionaţi cu cereale pe un foarte
scurt timp şi numai cu porumb. Cum, aici în Deltă va trebui să
desfăşurăm o îndoită activitate atât industrială, cât şi mai ales culturală
şi administrativă, populaţiei acesteia trebuie să-i arătăm o deosebită
solicitudine, care este singura atitudine, ce combinată cu aplicarea
severă a legilor şi mijloacelor de cultură, poate să contribuie la
naţionalizarea ei, cred Domnule Prefect şi vă cer a aprecia şi decide
D-vs ce este cea mai urgentă şi insistentă necesitate a se procura
cantităţile necesare de cereale care să se distribuie poporului 34.
28
Misiunea Militară Franceză şi Comandamentul Trupelor în România
şi Rusia Meridională, Serviciul de Stat Major, Biroul 2, N. 7012,
Decembrie 1918
Proclamaţiune către Locuitorii Dobrogei Consiliul Interaliat a decis
ca administraţia bulgărească în Dobrogea să fie înlocuită prin administraţia românească sub protecţia şi controlul trupelor Aliate. Această
schimbare de administraţie trebuie să se facă în linişte. Toţi locuitorii
dobrogeni refugiaţi în Muntenia şi Moldova sunt autorizaţi a se în toarce în satele lor şi a-şi relua în posesiune proprietăţile. Aceasta
însă numai patru zile după instalarea administraţiei române, adică:
În judeţul Tulcea din ziua de 29 Noiembrie (12 Decembrie); În judeţul
33

Adresa nr. 14921/14 August 1917, Ministerul de Interne, Direcţia Poliţiei şi Siguranţei Generale,
în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr. 65/1917 - 1920, fila 65
34
Nota nr. 149/21 Mai 1918, Administraţia Sulina, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul
Administrativ, dosar nr. 67/1918, fila 10

30

Constanţa din ziua de 4/17 Decembrie; În judeţul Durostor – Silistra
din ziua de 9/22 Decembrie; În judeţul Caliacra din ziua de 14/27
Decembrie; Nici un locuitor, oricare ar fi naţionalitatea cărei aparţine,
nu trebuie să fie supărat sau jignit în drepturile sale. Trupele franco
engleze nu vor tolera nici un fel de agitaţiune, ori de unde ar veni
ele şi o vor reprima cu ultima energie. General Berthelot, Şeful
Misiunii Militare Franceze 35.
29
D-lui Prefect Caliacra Bazargic Locuitorii Dimu Alexe, Alexe Dimu,
Sifcui Marin, Nedelcu Vasile, Dumitrache Caraghiorghe, Petcu
Dumitrache, Mihai Bonciu, Petre J. Jelescu, Manole Vălceanu, Tudor
Marcu, Ivan Nenof, Ivan Mihu, Jeliu T. Bădăran, Mihail Marinof, Mitu
Cateli, Mitu Gheorghe şi Anghel Gociu din comuna M. Kogălniceanu,
acest judeţ de origine bulgară vin în judeţul dumneavoastră pentru a
cumpăra alimente şi vă rog a dispune să fie supravegheaţi. Prefect de
Tulcea 36.
30
Domnule Comandant Am onoarea a vă ruga a da ordin jandarmilor
din Comuna Ciucurova a avea în aproape supraveghere pe locuitorii
Johan Adam, Mihail Arnt şi Cristian Brandemburgher toţi din acea
comună şi a cerceta cum s-au purtat faţă de locuitorii şi de statul
nostru în timpul ocupaţiei şi ce purtări au acum, notând toate
relaţiunile ce le vor aduna şi făcându-ne amănunţit raport asupra
fiecăruia în mod însă liniştit şi cât se va putea de discret. Prefect ,
George Şerban Domnului Comandant Compania de Jandarmi 37.
31
Domnule Prefect Subsemnatele Pascuale Rusta, Mattia Rusta, Maria
Rusta şi Ana Rusta din oraşul Tulcea, soţii noştri fiind mobilizaţi în
35
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Italia încă din anul 1917 şi nu s-au întors nici până astăzi; noi cu
copii noştri ne găsim într-o mizerie completă, neavând nici o avere.
Pentru aceste motive vă rugăm Domnule Prefect să bine voiţi a
interveni la Consulatul General din Bucureşti pentru a ni se da un
ajutor pentru întreţinerea grelei noastre familii. Cu deosebită stimă 38.
32
Astăzi stând de vorbă cu Dl Ch. Prodanoff relativ la scumpetea
traiului, Dsa mi-a declarat: Cauza scumpetei sunt numai autorităţile
române. Înainte când erau cele bulgăreşti această speculă nu exista.
Autorităţile române nu poartă grijă şi nici nu vor să ştie de alţi
decât de ai lor. De aceia şi noi la rândul nostru de câte ori ne iese
vreun român, funcţionar sau de orice categorie să-l jupuim. Eu am şi
luat măsuri dând ordin personalului meu ca orice român ce calcă în
prăvălie să cumpere piele, talpă, lână sau altele să-l jupoaie. Ar trebui
la fel să se poarte toţi 39.
33
Locuitorii de prin satele Mahmudia şi Dunăvăţ care se duc până la
Dobnici ca să cumpere de acolo cereale, aduc ştiri că Dobrogea va fi
ocupată de Ruşi sau Bulgari. Mai spun că în Bulgaria se face o mare
propagandă printre filo-ruşi să se înroleze toţi în armata rusă
(bolşevică) şi zilnic pleacă voluntari din Varna cu vapoare în Rusia.
Se zvoneşte că regimentul 3 şi 4 care erau pe frontiera Dobrogei au
plecat în întregime în Rusia. În Bulgaria se vorbeşte că Garnizoana
Franceză pleacă din Dobrogea iar după acesta vin Englezi şi după
plecarea acestora vor reocupa Bulgaria.
Se spune că ar fi venit o scrisoare la Tulcea din Odessa pe cale
particulară în care scrie că toţi străinii care vin în Rusia sunt
mobilizaţi cu plată. Acei ce vor să se înroleze li se plăteşte 500
ruble pe lună, hrană şi îmbrăcăminte. Şi cum prin satele din Deltă
sunt majoritar dezertori şi toţi se pregătesc ca la primăvară să plece
în Rusia. Până acum numai din Murighiol, Mahmudia şi Dunăvăţ au
plecat peste 50 de persoane. Locuitorii din Dunăvăţul de Jos, acum
38
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două zile au plecat cu o delegaţie la Coman- damentul Francez din
Tulcea cu rugămintea ca să se intervină pe lângă Guvernul României,
ca cei care locuiesc pe lângă malul Dunărei unde a fost tot timpul
front şi li s-a distrus gospodăria şi tot ce aveau, să fie scutiţi de
mobilizare deoarece familiile rămân muritoare de foame. Printre
locuitori se vorbeşte că dacă nu-i va ajuta nici Comandamentul
Francez atunci sunt hotărâţi a pleca parte în Rusia, parte în Bulgaria.
Spun că mai bine preferă să lipsească de patrie decât să moară de
foame în armata română.
Un alt motiv de plecare este că majoritatea sunt pescari şi sunt
lipsiţi de sculele necesare pentru pescuit. Statul nu le vine în ajutor.
De la venirea autorităţilor române, aproape două luni nu li sau dat
nici un kg de făină, acest fapt îi determină la jafuri etc. Cu
reocuparea Dobrogei, administraţia pescăriilor a ridicat dijma. Afara de
asta, cei care vin de prin părţile Bulgariei, aduc veşti că traiul e mult
mai uşor şi că sunt şi liberi la pescuit 40.
34
Domnule Prefect Avem onoare a vă informa că în oraşul Varna
s-a constituit o societate formată numai din bulgari dobrogeni sub
denumirea de „Dunavsca obştenstva” – Societatea dunăreană. Ca
preşedinte are pe Mihail Vălcoff, ajutor pe Ivan I. Singirlieff, fost
grădinar în Tulcea şi casier pe Nicolae Racagieff. Această societate
s-a fondat în ziua de 1 Ianuarie 1919, iar membrii care s-au înscris
până în prezent întrece numărul de 2.500 persoane.
Scopul societăţii care s-a început cu un capital de 68 mii de lei,
este în primul rând să se ajute populaţia Dobrogei care din diferite
împrejurări a emigrat în Bulgaria, să recruteze oameni special pentru
propagandă în Dobrogea, să culeagă cele mai mici informaţii,
scoaterea unui ziar sub denumirea „Vulcanul Dobrogei” care va
publica ce se petrece cu populaţia bulgară din Dobrogea, cu bisericile
şi şcolile. Fiecare membru depune în fiecare săptămână câte 10 lei, iar
statul bulgar a dat un ajutor acestei societăţi suma de 100.000 lei şi
alimente pe fiecare săptămână la 100 familii refugiate şi fără
ocupaţie, acest ajutor va continua până va găsi o ocupaţie.
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Societatea Dunăreană a ţinut în două rânduri mari întruniri, prima
a avut loc în ziua de 1 ianuarie când s-a fondat, la care au vorbit pe
lângă câţiva membri şi doi delegaţi din partea guvernului din Sofia –
Hristo Giambazov şi Luţcanoff. Aceşti doi delegaţi au vorbit de
recăpătarea Dobrogei în întregime la Congresul Păcii, spunând că
Bulgaria a cheltuit peste şapte milioane lei ca să aducă probe şi
documente spre a dovedi că îi aparţine. A doua întrunire a societăţii
a avut loc în ziua de 7 ianuarie, când a avut loc şi manifestaţie pe
străzi. Această manifestaţie s-a făcut în urma unei telegrame sosite
din New York expediată de delegaţia bulgară plecată în acest scop
pentru a susţine drepturile bulgarilor în Dobrogea şi al cărei conţinut
a fost „Fiţi pe pace, am obţinut totul, veseliţi-vă şi anunţaţi pe
dobrogeni să-şi menţină curajul şi în scurt timp îşi vor vedea
căminul”. Mulţi au plâns de bucurie, iar manifestanţii nu s-au
împrăştiat până ce nu au intervenit autorităţile. A treia întrunire se va
comunica în ziua de 25 Ianuarie când vor sosi şi delegaţii din
America. Acest fapt a provocat în localitate un avânt de emigrare,
încredinţaţi că Dobrogea va reveni Bulgariei.
Emigranţii sunt numai tineri, compromişi sub ocupaţie, dezertori sau
nesupuşi şi cei care urmează să fie înrolaţi. Ei au plecat din localitate.
Ivan Stoicoff (Uzumsky), Raiciu Stoeff, Ţonia P. Zolosky şi un număr
peste 30 tineri ţărani din satele M. Kogălniceanu, Hagilar şi Babadag.
Şeful Brigăzii, M. Moruzov 41.
35
Ministru Interne Bucureşti La ordinul Dvs 23064 şi în referire la
raportul nostru 206 din 10 Decembrie 1918 am onoarea a vă
comunica că s-au întocmit tablouri de străinii rămaşi în urma
armatelor de ocupaţie, civile şi militare şi de cei ce au fost în
serviciul armatei duşmane cum şi de dezertorii români care au făcut
servicii autorităţilor străine. Mulţi din aceştia şi dezertori de origine
bulgară şi lipoveni au început a pleca în Bulgaria.
Tribunalul local a primit ordine în privinţa constituirii comisiei
pentru cercetarea celor arestaţi, la noi însă n-a sosit o asemenea
dispoziţie. Faţă de situaţia în care ne găsim şi de faptul că la noi
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există Comandamentul francez, care nu e de aviz a se lua asemenea
măsuri aşteptăm ordine de urmare. Prefect de Tulcea 42.
36
Domnule Prefect Din cauză că Dl Vasile D. Nicolae, ajutor de
primar şi Giapar Minarip, consilier comunal, s-au purtat rău în timpul
ocupaţiei bulgare faţă de populaţia română din care cauză locuitorii
sunt foarte revoltaţi contra lor. Pentru aceasta, cu onoare, vă rog,
Domnule Prefect a face să se aprobe dizolvarea vechiului consiliu
comunal al comunei urbane Mahmudia şi instituirea unei comisiuni
interimare compusă din D-nii Vasile Istrate, ca preşedinte, Ştefan
Calciu, sergent în armata română, ca vice preşedinte şi Grigore
Teodorescu, soldat luptător, Gh. V. Dogaru, caporal luptător şi Ion M.
Ion, caporal luptător, membrii. Toţi aceştia se bucură de mare încre dere din partea populaţiei 43.
37
Am onoare a vă informa că M.A. Pacoff, supus bulgar din localitate
şi despre care cercetaţi, am putut constata că numitul în prezent se
ocupă cu comerţul ambulant, vânzând făină şi ulei de rapiţă, totuşi
şederea numitului în localitate pare suspect, deoarece are foarte dese
legături cu toţi locuitorii bulgari din localitate, umblă prin sate fără
nici un control şi nesupărat de nimeni, ceva mai mult acest individ
critică autoritatea română şi în special armata, căutând pe militarii şi
organizaţia bulgarilor 44.
38
Domnule
elementele
la bulgari
majoritatea

Prefect Am onoare a raporta că în timpul acestui război,
care formau unităţile din Dobrogea, majoritatea au dezertat
sau nemţi, fie la armata revoluţionară rusă. Dintre aceştia
sunt pescari, lipoveni-popovi, bezpopovi şi malonesieni,
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după care vin cei de origine bulgară.
După dezertare, ei au revenit în Dobrogea, unde cei mai mulţi au
servit cauza bulgară până la 26 noiembrie. La această dată venind
autorităţile noastre, o parte din aceşti dezertori au plecat odată cu
retragerea armatei bulgare, majoritatea de origine bulgară. Din cei
rămaşi, parte având mijloace materiale mai bune şi-au aranjat situaţia
militară prin bani. În ultimul timp, aflându-se de autorităţile militare
superioare despre acest sistem şi luându-se măsuri severe, mulţi din
aceşti dezertori de teamă au început să fugă fie în Bulgaria fie în
Rusia, îndeosebi.
În ultimul timp curentul de fugă este mai mare, fug şi elemente
care urmează să fie recrutaţi din contingente. Motivul care îi deter mină la fugă este rezultatul acţiunii ce se face din două direcţiuni:
I) Pentru dezertare în Bulgaria se face din îndemnul reprezentanţilor
bulgari cu sediul la Tulcea, după cum am raportat în nota în 19
ianuarie 1919, arătând şi numele lor, anume: Cristu [indescifrabil], Petre
Hagi Ivanoff, Ivan Ivanoff, Stoian Stoicoff, Iordan Boţoff şi alţii. Îndemnul la dezertare se face fie că bulgarii vor reveni cât de curând în
Dobrogea şi dezertorilor expuşi la diferite pedepse din partea
românilor.
II) Pentru dezertare în Rusia, sunt acei care au lucrat la bolşevici,
ademenindu-i că acolo se poate câştiga cu uşurinţă existenţa, chiar
fără a munci căci comitetele bolşevice dau sume mari de bani, cât şi
faptul că tot ce [indescifrabil]. Astfel din Comuna Sarichioi, acum
câteva zile au plecat două - trei sute de oameni în bărci şi pe jos
prin Basarabia spre Odessa, iar în ziua de 12 ianuarie din Jurilofca,
au plecat 65 de tineri, ducându-se tot la Odessa. De asemenea au mai
sosit din oraşul Tulcea cât şi din sate din judeţ 45.
39
La ordinul No. 1013 din 12 Ianuarie 1919 urmat după al Prefecturii
respectiv No. 293. Am onoarea a raporta Dvoastre următoarele făcând
cercetări în raza acestei comune asupra locuitorului Johan Avram,
asupra cum s-a purtat faţă de locuitorii şi de statul nostru reiese
următoarele: Individul Johan Avram după venirea sa din Moldova,
unde fusese internat, pe timpul când s-au făcut o întrunire la localul
45
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Primăriei respective de către un ofiţer bulgar pentru alegerea unui
comitet pentru alipirea Dobrogei cu Bulgaria susnumitul individ a
fost ales ca preşedinte în acest comitet şi după aceea a strigat în
gura mare că Primarul Johan Ulbrich să fie dat afară din serviciu
pentru că fiind primar a funcţionat cu românii, zicând în legătură cu
toţi funcţionarii români care sunt nişte puşlamale de la cel mai mare
la cel mai mic şi că dl Primar a ţinut ascuns în beciul casei lui pe
brigadierul silvic Petre Petrescu care a funcţionat la Brigada silvică a
oraşului Silistra.
Şi acesta în timpul [indescifrabil] şi-au bătut joc de populaţiunea
din acel loc şi chiar acel brigadier a fost internat de armatele
bulgare lăsându-i familia pe drumuri cu patru copii şi nici astăzi nu
se ştie nimic de soarta lui. Mai raportez că acest individ Johan
Avram nici în prezent nu este liniştit făcând instigaţii printre locuitori
că declaraţiile care se fac de către autorităţile noastre relativ la
distrugerile făcute de armata de ocupaţie sunt nule şi degeaba le mai
fac că nu li se plăteşte nimic. Şi chiar acest caz s-a raportat de Dl
Primar Prefectului respectiv. Rugându-vă să binevoiţi a dispune, Şeful
postului Ciucurova 46.
40
În urma ordinului garnizoanei ca toţi tinerii ce au etatea de a fi
recrutaţi să se prezinte, s-a lansat un zvon, că aceştia după ce vor fi
prezenţi la cerc, vor fi trimişi în Basarabia şi încorporaţi. Astfel că
mulţi din aceşti tineri de origină bulgară şi lipovană se adună în
grupuri discutând ce e de făcut, parte din ei s-au decis să fugă în
Bulgaria. Pentru înlesnirea de fugă în Bulgaria, părinţii acestor tineri
s-au prezentat Dlui Spiru Dendrino, rugându-l să intervină pe lângă
Comandantul Francez pentru a li se elibera bilete de plecare în
Bulgaria. Dl Dendrino le-a promis că va vorbi cu Dl Comandant
Francez şi crede că vor obţine biletele în chestiune 47.

46

Raport nr. 57/20 Ianuarie 1919, Postul de Jandarmi Ciucurova, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea,
Serviciul Administrativ, dosar nr. 128/1919, fila 28
47
Nota nr. 67/21 Ianuarie 1919, Brigada Specială de Siguranţă, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea,
Serviciul Administrativ, dosar nr. 128/1919, fila 27

37

41
Gheorghe Staneff, cu domiciliul în str. Unghiului nr. 5, fost agent în
poliţia bulgară şi care comptează contingentul 1919, organizează
petreceri pentru luare de bun rămas, decis de a pleca în Bulgaria.
Explică, cu această ocazie, că nu e de a sa datorie prezentarea la
România pentru stagiul militar, ci, din contra, serviciul militar trebuie
să-l îndeplinească în Bulgaria. Autorităţile bulgare poliţieneşti îl
întrebuinţau, conform cererii sale, pentru prigonirea şi maltratarea
elementului român 48.
42
Domnule Prefect Suntem informaţi că numitul Osip Naumov din
localitate, ar fi primit instrucţiuni din Bucureşti pentru a face
propagandă, spre a pregăti candidatura d-nului Racovski în care scop
s-ar fi organizat un comitet de acţiune. Socialiştii au credinţa că în
ajunul alegerilor d-nul Racovski va sosi în localitate. Făcându-vă
cunoscut cele de mai sus, avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a
dispune verificarea acestor informaţii luând măsuri în consecinţă şi
comunicaţi rezultatul 49.
43
Domnule prefect Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că printre
funcţionarii Primăriei comunei Măcin se află şi o Domnişoară anume
Cristina Caraivan; după informaţiile luate această Domnişoară sub
ocupaţia bulgară a fost una dintre cele mai înfocate apărătoare a
drepturilor bulgarilor asupra Dobrogei, a făcut cea mai mare
propagandă antiromânească, în calitate de profesoară la şcoala din
Măcin în timpul ocupaţiei, nu făcea altceva decât să infiltreze în
inima copiilor ura cea mai mare contra românilor şi lăudând pe
duşmanii Ţării, a oprit pe copii de a mai vorbi româneşte, spunându-le ca să nu mai cânte cântecele naţionale româneşti, ci numai cele
bulgăreşti „Sumi Mariţa”, a ţinut conferinţe la Babadag precum şi la
48
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Carcaliu unde în unire cu profesori bulgari, arunca cele mai mari
injurii la adresa Ţării Româneşti.
În nenumărate rânduri am atras atenţia Dlui Primar al comunei
Măcin asupra acestui fapt cerându-i a o înlătura din serviciu. D-sa
însă nu a preavoit a ţine seama, aşa încât azi această domnişoară
funcţionează la Primărie. Prin înlăturarea acestei domnişoare din
serviciul Statului Român, pe lângă că ar fi şi o satisfacţie ce s-ar da
populaţiei române din Măcin care a fost adânc jignită de purtarea
D-sale în timpul ocupaţiunii, dar este chiar şi pentru siguranţă, căci la
autorităţi se primesc multe hârtii confidenţiale care nu este permis a
fi ştiute de toţi funcţionarii şi cu atât mai mult de o persoană care a
fost în serviciul bulgarilor în tot timpul ocupaţiei. De altfel purtarea
acestei domnişoare vi s-a adus la cunoştinţă şi de către Dl Şef al
Poliţiei Măcin. De aceea Domnule Prefect v-am adus la cunoştinţă
rugându-vă să binevoiţi a dispune cele de cuviinţă. Administrator, C.
Bălăceanu 50.
44
D-le Administrator În toată ţara se observă o mare stăruinţă din
partea inamicilor noştri de a se provoca neorânduieli şi tulburări care
să pericliteze ordinea publică şi siguranţa Statului şi în special de a
face să prindă şi în ţara noastră bolşevismul şi anarhismul. În special
în judeţul acesta tendinţa e mai vădită şi agenţii de propagandă
socotesc terenul mai potrivit şi sarcina mai uşoară prin situaţia
excepţională în care ne găsim din cauza elementelor străine de sânge
care compun populaţia judeţului.
Agenţii străini, în special bulgari, lipoveni şi ruşi se strecoară în
judeţ şi cu ajutorul şi concursul conaţionalilor lor, cutreieră oraşele şi
satele şi printre muncitori, printre ţărani răspândesc diferite zvonuri,
propagă diferite idei şi prin scris, îndeamnă lumea liniştită la
nesupunere şi la acte dăunătoare Siguranţei Statului. Ştiut fiind cât
sunt de periculoase aceste uneltiri şi de îngrozitoare în rezultate
aceste mişcări, e de datoria noastră a tuturor să luă măsuri 51.
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45
D-le Notar Conform ordinului Prefecturii No. 2602 urmat după al
D Ministru de Interne No. 6460/919 (Direcţia Poliţiei şi Siguranţei
Generale) vă comunic că pentru acţiunea Comitetelor naţionale
bulgare în susţinerea lor asupra Cadrilaterului şi Dobrogei, s-a hotărât
trimiterea de agenţi speciali în aceste localităţi şi pentru a nu fi
descoperiţi vor fi travestiţi în haine militare engleze. Aducându-vă la
cunoştinţă cele necesare pentru descoperirea şi prinderea acestora 52.
lui

46
Domnul Ministru de Industrie şi Comerţ ne face cunoscut prin
adresa No. 13770/919, că domnul Trifan Gabrov, primarul comunei
urbane nereşedinţă Măcin judeţul Tulcea, în loc să se adreseze
autorităţilor româneşti pentru cumpărarea a cinci vagoane de porumb,
necesar populaţiunii din localitate, prin adresa No. 487/919, a apelat la
străini, rugând „Biroul Economic Francez” ca să intervină în acest
scop pe lângă Consilierul Agricol al judeţului Râmnicu Sărat.
Numitul primar după cum se constată şi din adresa No. 120/919, a
Corpului 5 Armată, la retragerea armatelor române a rămas în
comună, fiind venit după front, a făcut spionaj servind interesele
străine şi a luat parte la întrunirea din oraşul Babadag, cu care ocazie
a s`a cerut ca Dobrogea să fie alipită de Bulgaria, dând prin aceasta
dovadă de sentimentele anti româneşti de care era stăpânit.
Considerând că învinuirile ce i se aduc constituie grave abateri de
la datorie şi acte de natură a compromite interesele comunei şi ale
ţării, am onoarea a ruga respectuos pe Majestatea Voastră, ca pe baza
art. 62 din legea pentru organizarea comunelor urbane şi a art. 3 din
legea asupra unor măsuri excepţionale relative la funcţiuni publice, la
consilii judeţene şi comune, să binevoiască a aproba revocarea D-lui
Trifan Gabrov din funcţiunea de primar al comunei urbane
nereşedinţă Măcin, judeţul Tulcea. Sunt, cu cel mai profund respect,
SIRE, AL MAJESTĂŢII VOASTRE, Prea supus şi prea plecat servitor,
MINISTRU DE INTERNE (ss) G. Mârzescu 53.
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47
Domnule Prefect Duşmanii neamului nostru Român în timpul
vremelnic cât a ţinut sub scutul lor această parte a României
Dobrogea pentru a dovedi cultura de care nu mai se pot bucura.
După ce a schingiuit tot ce e român a incendiat şi devastat tot ce
orăşelul nostru mai avea de seamă lăsându-l la izgonire într-o movilă
de ruine.
Recent însă populaţia din pribegie nu puţină bucurie a surprins
când a găsit intact locaşul bisericesc care face fală oraşului şi
oricărui vizitator, însă lipsit de orice odor [indescifrabil] cu care a
fost înzestrat, fiind prădate bine înţeles de duşmani astfel că în aşa
împrejurare gravă găsindu-ne neavând odoarele sfinte strict trebuin cioase serviciului Divin şi nici fondul material pentru procurarea lor,
enoriaşii creştini de aici animaţi de dragostea scumpă ce o poartă
dogmelor religiei creştine întruniţi Duminica 11 ale curentei luni în
catedrala oraşului au înfiinţat un comitet compus din 31 persoane
desemnaţi dintre coreligionarii lor cu însărcinarea de a colecta
fondurile trebuincioase pentru a se procura cât mai repede aceste
sfinte odoare. Încredinţaţi că nobleţea Domniei Voastre va încuviinţa
acest procedeu respectuos ne permitem a vă ruga Domnule Prefect ca
apreciind scopul sfânt ce urmărim să binevoiţi a aproba această
modalitate de procurare, dându-ne ordin de urmare spre a proceda cu
lucrarea 54.
48
Domnule Prefect Am onoare an vă ruga să binevoiţi a aproba în
interesul siguranţei statului, să putem lua măsuri de a se opri între buinţarea în localuri publice şi pe străzi a limbilor străine uzuale,
întrucât limba ţării este ignorată cu desăvârşire de locuitori şi au
posibilitatea de a se sustrage observaţiilor noastre. Acest oraş face
impresia că aparţine Bulgariei, Turciei sau Greciei, însă nici de cum
României unde limba ţării nu se aude. Şef Poliţie, comisar Ion
Ionescu 55.
54

Adresa nr. 2729/20 Mai 1919, Primăria comunei urbane Hârşova, în DJCAN, fond Prefectura
Constanţa, dosar 2/1919, fila 10
55
Nota nr. 737/28 Mai 1919, Poliţia oraşului Mangalia, în DJCAN, fond Prefectura Constanţa S,
dosar nr. 1/1919, fila 50

41

49
D-le Comandant Am onoarea a vă face cunoscut că un individ
anume Nicola D. Popov, supus român, născut la Nalbant din plasa
Babadag, judeţul Tulcea, face spionaj contra trupelor franceze. De mai
multe ori acest individ a călătorit la oraşele Tulcea, Constanţa şi
multe alte oraşe din ţara noastră, este în contact cu agenţii bolşevici
din România. În timpul ocupaţiunii bulgare a Dobrogei, acest individ
ocupa funcţia de agent poliţie la Tulcea, după urma cărei funcţii şi-a
realizat o avere destul de mare jupuind români, greci care nu se
puteau opune contra lui şi preferau să se refugieze în Basarabia.
Numitul este foarte cunoscut populaţiunii sărace din oraşul Tulcea şi
împrejurimile lui. Trebuia predat autorităţilor române. Momentan acest
individ se găseşte la Eschi-Djomarja, judeţul Şumla în Bulgaria 56.
50
Cercul de Recrutare Brăila D-le Comandant Subsemnatele Dana
Iacob Simion şi Evdochia Vasiliev Petrichei, văduvele de război ale
soldaţilor Simion Iacob şi Vasiliev Petrichei, domiciliate în Comuna
Carcaliu, judeţul Tulcea, vă rugăm respectuos să bine voiţi a interveni
locului în drept - Prefectura Tulcea - să ne trimită şi nouă ceva de
mâncare şi de îmbrăcăminte căci suntem femei sărmane cu câte
respectiv 6 şi 5 copii. Cu ajutorul de 40 lei ce primim lunar – şi asta
numai de trei luni – nu putem să hrănim şi îmbrăcăm familiile
noastre aşa de numeroase. Iarna fiind apropiată şi copii noştri goi şi
desculţi, vă rugăm respectuos d-le comandant să aveţi bunătatea a
face demersurile necesare spre a putea căpăta ceva ajutor. Vă
mulţumim şi vă dorim să trăiţi Dana Iacob Simion Evdochia
Vasiliev Petrichei 57.
51
Domnule Prefect Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a dispune,
prin organele administrative, de siguranţă şi jandarmerie, să se ia
măsuri urgente şi serioase pentru urmărirea şi arestarea agenţilor de
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propagandă bolşevică şi filo – bulgară trimişi în ţară de centrala de
propagandă din Varna şi Burgas şi de comitetul societăţii „Dobrogea”
sau alte organizaţii similare de peste graniţă. Printre cei veniţi deja în
ţară în scopul sus arătat, semnalăm pe următorii indivizi, care vor fi
arestaţi deîndată, avizându-ne telegrafic .
1) Enciu Ghenceff, 35 – 36 ani, mijlociu, părul roşu, mustaţă mică tunsă,
faţă roşie cu pistrui mici. A trecut Dunărea cu barca pe la Rusciuc, la
25 Februarie a.c., luând direcţia Bucureşti – Buzău – Brăila şi urmând
a se înapoia prin Dobrogea
2) Krum Ivanoff, de origine polonez dezertor, fost în banda lui
Racovski la Odessa în 1917, etatea 24 – 25 ani, destul de înalt, şaten,
mustaţă mică, părul pieptănat cu cărare la dreapta, faţa puţin brună,
vorbeşte perfect limba română, rusă şi bulgară. A fost intrat în ţară la
27 februarie pe şoseaua Varna – Dobrici.
3) Nicola Rahagiski, 34 – 35 ani, înalt, părul negru, pieptănat în sus,
ochii mici negri, mustăţile castanii puţin tunse, faţa lunguiaţă, barba
rase, puţin brun.
4). Boiu Oficeff, 23 – 24 ani, mijlociu, părul castaniu, cărare în dreapta,
ochii verzi mari, mustăţi mici blonde castanii, figură ovală, blondă
5) Jeciu Mihaloff, 32 ani, înalt, părul blond tuns mic, ochi albaştri, ras
complet, faţa blondă.
Cei trei din urmă au plecat în ziua de 14 Martie a.c. din curtea
hotelului Pristav din Varna, cu căruţe dobrogene, pentru a intra în ţară
pe şoseaua Dobrici. Ei sunt oameni inteligenţi şi vorbesc bine
româneşte 58.
52
Domnule Avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a dispune prin
organele administrative de siguranţă şi jandarmerie, să se ia măsuri
pentru urmărirea şi arestarea numitului Saul Teichel din Constanţa,
urmărit cu mandat de arestare emis de parchetul Constanţei, pentru
uneltiri aduse ţării, armatei şi Familiei Regale pentru care fapte se
instruieşte de Curtea marţială a corpului 5 Armată.
P.S. din Brăila. El este dispărut din ţară şi se crede că s-ar fi refugiat
la Constantinopol. Semnalmentele lui sunt: etatea 22 ani, fiul lui Iazur
Teichel şi al Rachelei, talie şi corpolenţă potrivită, obrazul prelung,
58
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fruntea mare, ochii albaştri, nasul borcănat, urechile şi gura potrivite,
bărbia prelungă, sprâncenele castanii deschise, părul castaniu, mustaţa şi
barba rade, poartă ochelari fiind miop, are patru clase primare şi este
de profesiune funcţionar comercial 59.
53
Domnule Administrator Conform ordinului telegrafic al Ministrului
de Interne No. 23.725, am onoarea a vă comunica că Marele Cartier
General are informaţii că parte din soldaţi evită să răspundă la
mobilizare, lipsiţi de alimente şi lemne, necontând pe ajutorul ce le-au
dat familia luptătorilor soldaţi, se transformă în propaganda al cărei
elemente sunt evreii dezertori care sub această mască caută să-şi
uşureze situaţia militară. Pentru a împiedica această propagandă, vă
rog luaţi măsuri serioase pentru dovedirea şi arestarea indivizilor care
s-ar îndeletnici cu această propagandă dându-i judecăţii. Aceşti indivizi
îşi fac de apariţia numai seara în special în cartierele evreieşti.
D-sale Domnului Administrator plasei Mahmudia 60.
54
Domnule Prefect Legaţia franceză din capitală ne-a încunoştinţat, pe
baza unui raport primit de la Ataşatul Militar Francez din Stockholm,
că serviciile de spionaj germane pregătesc trimiterea de agenţi, în
mare parte evrei – români întrebuinţaţi de ei timp de doi ani în Scandinavia, în scopul de a răspândi bolşevismul în România şi în ţările
ocupate de înţelegere. Cei mai principali dintre aceştia sunt prevăzuţi
în alăturata listă în care se arată şi toate datele ce s-au putut culege
asupra fiecăruia în parte.
Aducându-vă la cunoştinţă cele ce preced, avem onoarea a vă ruga
să binevoiţi a dispune, prin organele administrative, de siguranţă şi
jandarmerie, să ia măsuri ca de îndată ce îşi vor face apariţia în
localitate, să fie arestaţi şi percheziţionaţi avizându-ne telegrafic. În
acelaşi scop vă rugăm să binevoiţi a-i semnala şi poliţiilor de
frontieră din judeţul dv. AGENŢII BOLŞEVICI TRIMIŞI ÎN
ROMÂNIA
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1) Iosef (zis Josa) Goldenberg 28 – 29 ani, israelit, paşaport argentinian
eliberat de Legaţia Argentiniană din Stockholm, a ajuns în Scandina via după intrarea în Război a României. A fost arestat ca spion la
Odessa. Vorbeşte germana, italiana, suedeză, rusă, franceza, spaniola şi
bulgară. A frecventat la Stockholm cercurile de spionaj ale nemţilor.
A încercat cu insistenţă să obţină viza pentru a veni în România şi a
intervenit la Legaţia Argentiniană care însă nu a insistat în favoarea
lui. Este un individ care trebuie supravegheat.
2) Arthur Wittner, zis şi Baby Vitnerescu, 27 ani, dezertor român isra elit. A fost în serviciul Crucii Roşii Româneşti la Copenhaga care nu
a cunoscut trecutul lui. Care însă apoi l-a dat afară. E escroc, ba chiar
şi secretar de Legaţie. Probabil locuieşte la Copenhaga.
3) Joseph Granach, israelit, 26 ani, originar din Moldova, ajuns prin Germania la Stockholm la începutul anului 1917 având paşaport eliberat
de germani, a fost însărcinat de a spiona coloniile româneşti din
Scandinavia. A declarat aceasta la Legaţia Română din Scandinavia cu
intenţia de a duce în eroare sau dintr-un scop oarecare a lui. Locu ieşte la Copenhaga, de unde urma să fie expulzat anul trecut fiind
amestecat într-o afacere de spionaj care a provocat arestarea mai
multor danezi.
4) Louis (Ludvich) Kronsernn, născut la Berlin la 1896 a fost spionul
nemţilor atât la Bucureşti, cât şi în zona frontului pe la Focşani. A
fost subvenţionat de Consulatul german din Copenhaga, care a voit
să-l trimită în România. Kronsernn posedă un paşaport danez pe care
figurează fotografia dânsului în uniformă de soldat german. Nu se ştie
dacă mai locuieşte în Copenhaga.
5) [ indescifrabil] Flanhe, numit Dimitrie Flachs, 38 ani, român – israelit,
jucător de cărţi, frecventează cercurile escrocilor, se susţine la Copen haga prin vânzarea de „Chansenettos francaisos” de care concert
vorbeşte 4 – 5 limbi.
6) Bernard zis Baruch Bechtar, israelit din România, căsătorit cu o
nemţoaică. Este [indescifrabil] neutralităţii României şi a fost unul din
agenţii cei mai activi ai casei Bohles care exporta en gros cereale de
contrabandă din România în Germania şi a fost în serviciul nemţilor
ca spion şi agent de propagandă. Se află la Copenhaga unde încearcă
să pătrundă în cercurile române.
7) Heindrich Hagul, zis şi Henri Rocoleanu, 46 ani, israelit originar din
România, stabilit de la începutul războiului în Copenhaga. Se dă drept
agentul fabricii Arnhaim. Primea regulat bani din Germania, a călătorit
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până la Constantinopol cu trenul Balcan cu un paşaport german. Pa şaportul acestuia a fost prins de Legaţiunea noastră, în urma căruia
Statul Major II Secţiunea I Berlin, 49 Grunzerstrasse i-a eliberat un
„Passierschein” paşaport german în locul paşaportului român, ce fusese
prins de la dânsul. Agent de propagandă şi germanofil de convingere.
8) Victor Zelinski zis Zelinescu, originar din Galiţia, aventurier, a fost
în serviciul Crucii Roşii Româneşti la Copenhaga, însă fiind descoperit
a fost alungat de acolo. Căsătorit cu o daneză se dă drept artist de
varieteuri sub numele de „Victorian”. Frecventează cercurile evreieşti
de spionaj.
9) Groswald [indescifrabil] zis Rosewald şi Marcel Nochaner, ambii
doi israeliţi în România, germanofili şi anti români. Trăiau în ultimul
timp la Stockholm. Ambilor li s-a pierdut urma. A. Rădulescu 61.
55
Domnule Prefect Am onoarea a înainta Domniei Voastre aci
alăturat în dublu exemplar, încheierea Consiliului Comunei Cataloi N.
1, relativă la admiterea ca Dl Christof Schmit locuitor şi proprietar
din acea comună să instaleze un atelier de dărăcit, tors şi ţesut lână
şi pină pentru abale (postavuri) prin ajutorul unui motor cu benzină şi
cum lipsa unui astfel de atelier este foarte mult simţită în localitate
care este în binele şi înlesnirea populaţiei, vă rog să binevoiţi a-i da
aprobarea cuvenită. Administrator 62.
56
D-le Prefect La ordinul Dvoastre Nr. 784/920 Am onoare a raporta
următoarele: Comuna Murighiol împreună cu cătunele Uzlina, Dună văţul de Jos şi de Sus sunt locuite în proporţie de 80% ruşi din care
maximum 25% vorbesc româna şi puţinii români care locuiesc în
aceste sate, când vin în contact cu ruşii, chiar dacă aceştia cunosc
limba ţării, totuşi le vorbesc ruseşte, fapt care m-a determinat ca încă
de la 12 Septembrie 1919 să dau comunelor din plasă circulara No.
808 oprind cu desăvârşire vorbirea altei limbi, mai ales când vin în
contact cu autorităţile, decât cea românească, iar în inspecţiile ce le
61

Nota nr. 37468/20 Noiembrie 1919, Ministerul de Interne, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea,
Serviciul Administrativ, dosar nr. 125/1919, filele 20 - 23
62
Informare nr. 200/13 Februarie 1920, Administraţia plasei Cataloi, în DJTAN, fond Prefectura
Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr. 130/1920, fila 1

46

făceam stăruiam şi sfătuiam locuitorii mai ales pe români de a nu
mai vorbi cu ceilalţi străini. Restul populaţiei compus din 10 familii
de tătari şi 4 familii de greci când vin la Primărie vorbesc româneşte.
Sunt chiar tătari care vorbesc numai turceşte şi ruseşte. În biserică se
slujeşte aproape numai ruseşte şi când preotul vede că a intrat în
biserică o persoană străină de localitate şi bine îmbrăcată, începe li turghia în română însă aceasta foarte stricat, căci nu ştie nici scrie,
nici citi româneşte 63.
57
Domnule Preşedinte Conform ordinului D-lui Prefect No. 1140/920
vă trimit mai jos o copie de pe ordinul D-lui Ministru de Interne N.
5161/ 920 şi vă invit să luaţi măsuri în consecinţă.
Copie
Semnalizându-se că de către conducătorii mişcării bolşeviste din
Bulgaria s-au trimis prin Şistov agenţi comunişti la noi în ţară în
vederea legăturii ce urmează a face cu bolşevicii români, pentru o
acţiune comună. Avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a dispune să
se ia cele mai întinse măsuri pentru urmărirea şi prinderea lor.
Unii din aceşti agenţi sunt dobrogeni refugiaţi în Bulgaria şi
printre care se citează Petroff, originar din Silistra şi Gheorghieff,
despre care nu se ştie de unde este originea. D-lui preşedinte al
comunei Teliţa 64.
58
Domnule Prefect Dl. Izet Caia, actualmente girantul muftiatului
acelui judeţ, fiind numit cadiu al Tribunalului musulman din localitate,
avem onoare a vă ruga să binevoiţi a dispune de a ni se indica, cu
titlu informativ, care ar fi persoana căreia i s-ar putea eventual da
postul de muftiu. Ministru C. Dobrescu 65.
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59
D-le Prefect Subsemnaţii locuitori mai jos semnaţi din comuna
Ciucurova judeţul Tulcea de origină germană, fiind lipsiţi în această
localitate de Preot şi informându-ne că în lagărul „Saint Freres”
Bucureşti se află înregistrat la No. 1909 Predicatorul Reinhard Müller
ca prizonier, fost în timpul în timpul ocupaţiei în această localitate ca
predicator şi cum noi cetăţeni români de origină germană nu avem
nici un preot prin apropiere pentru a ne putea susţine credinţa
noastră, vă rugăm cu lacrimi, D-le Prefect, să binevoiţi a interveni pe
lângă onor. Ministrul de Război, ca să-l elibereze pe predicatorul
Reinhard Müller pe răspunderea noastră din lagăr şi să fie adus în
comuna Ciucurova unde se va stabili pentru a-l avea ca Predicator
tot timpul. Pe lângă garanţiile noastre se poate ca numitul să fie sub
controlul Dlui Şef de post din localitate zilnic. Credem Dle Prefect că
prin această rugăminte ce o adresăm Domniei Voastre ca la un
părinte ne veţi satisface dorinţele noastre. Cu aceste credem că nu
contravenim cu nimic că cerem un luminător a credinţei noastre. Să
trăiţi 66.
60
Domnule Prefect Din lucrările asupra mişcării populaţiei pe
ultimele luni ale anului trecut ca şi din cele primite până în prezent
din anul 1920, am observat că, pe alocuri, nu se dă destulă atenţie, cu
ocaziunea completării buletinelor de stare civilă, precum şi a întocmi rii de tabele de despoiere şi recapitulare (Formular A sau B), chestiunii
cetăţeniei persoanei pentru care se dresează actul, mai cu osebire în
ceia ce se raportează la dispoziţiunile Decretului Lege No 2085 din
22 mai 1919, privitor la încetăţenirea evreilor (publicat în „Monitorul
Oficial” No 33 din 28 Mai 1919).
Astfel, am constatat că, în unele localităţi toate persoanele de religie
mozaică (israeliţii) sunt trecuţi, în ceea ce priveşte naţionalitatea, că nu
se bucură de nici o protecţie, pe când în alte părţi din contră, toţi
locuitorii mozaici sunt trecuţi ca români. Decretul – Lege citat arată
clar condiţiunile în care evreii din Vechiul Regat sunt consideraţi ca
cetăţeni români. Vă rugăm deci, Domnule Prefect, să binevoiţi a atrage
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atenţia funcţionarilor că, pe viitor, la completarea buletinelor de stare
civilă să ceară părţii care face declaraţia să lămurească bine
naţionalitatea, încredinţându-se dacă persoana în chestiune intră sau nu
în categoria celor încetăţeniţi prin Decretul – Lege de mai sus. Este
absolut necesar, din toate punctele de vedere, ca atât buletinele statis tice cât şi tabelele de recapitulare ce se înaintează Direcţiei Generale
a Statisticii, să cuprindă date corespunzătoare cu realitatea 67.
61
Domnule Preşedinte Domnul Ministru de Interne cu ordinul No.
17741, către Prefectură comunică că Membrii societăţii „Dobrogea”
din Varna, în urma unei consfătuiri s-au hotărât a se adresa Conferinţei de pace pentru a cere autonomia pentru întreaga Dobroge. În
această mişcare au contribuit şi comuniştii cari au lansat un manifest
din care reiese comunitatea de vederi a tuturor comuniştilor bulgari,
ruşi şi români, cum şi legătura ce există între organizaţiile comuniste
ale acestor naţiuni.
Autorul manifestului care este intitulat „Tovarăşi Dobrogeni lucră tori, ţărani, pescari români, bulgari, turci, nemţi şi ruşi” ar fi advocatul
Crum Armandoff , originar din Silistra în prezent refugiat în Bulgaria.
Conform ordinului Domnului Prefect No. 3181 vă fac cunoscut aceas ta şi vă invit să luaţi măsuri serioase pentru a împiedica răspândirea
manifestului în Dobrogea, iar dacă se vor găsi prin comunele sau
satele pendinte asemenea manifeste să le distrugeţi şi cei ce veţi
dovedi că le răspândesc, să-i deferiţi Justiţiei cu actele dresate. Faceţi
continue cercetări şi fiţi cu cea mai mare priveghere asupra acestei
cestiuni, raportându-ne ori ce veţi dovedi în această privinţă D-lui
preşedinte al Comisiei interimare a comunei Teliţa 68.
62
Noi Prefectul judeţului Tulcea, împreună cu Dl. Primar al oraşului şi
Dl. Procuror al Tribunalului local, având în vedere ordinul telegrafic
al Ministerului de Interne No. 679/1920, ne-am întrunit astăzi în
comisia loteriilor conform articolului 4 din regulamentul asupra
67
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loteriilor în scop de binefacere şi am luat în examinare cererea Dnei
Preşedintă a Societăţii „Ajutorul” a Doamnelor şi Domnişoarelor
Israelite din Tulcea prin care cere a se acorda autorizaţia funcţionării
unei tombole la serata dansantă ce va avea loc în oraşul Tulcea în
ziua de 10 Ianuarie 1920 în scop de binefacere.
Având în vedere că prin ordinul telegrafic al Ministerului de
Interne sus menţionat se aprobă anticipat funcţionarea tombolei în
chestiune, dacă avizul Comisiei loteriilor va fi favorabil. Ne dăm aviz
favorabil funcţionării tombolei în chestiune. Unul din membrii
comisiei, care va fi Dl. Procuror, va asista la toată operaţiunile
tombolei şi după efectuarea ei va constata prin proces - verbal ce
sumă s-a adunat din vânzarea tombolei, aceasta în conformitate cu
articolul 4 sus menţionat 69.
63
În urma hotărârii Guvernului şi ordinul Ministerului de Război Nr.
11109 din 7 Septembrie 1920, Cu onoare se face cunoscut următoarele:
1) Se aprobă repatrierea în Ungaria a tinerilor unguri şi secui din
Transilvania, precum şi emigrarea în America a tinerilor evrei din
întreaga ţară, indiferent dacă sunt sau urmează a fi înscrişi pe tabelele
de recrutare sau dacă sunt încorporaţi.
2) De asemenea se aprobă ca această dispoziţie să se extindă şi asu pra oamenilor născuţi în anii 1874 – 1896 respectiv din contingentele
1895 – 1917 de naţionalitate străină din Transilvania, precum şi asupra
ofiţerilor activi sau din rezervă din fosta armata ungară.
3) Toţi cei care doresc să se bucure de acest privilegiu, vor face
declaraţii scrise în care vor arăta că cer de bunăvoie să plece, că
renunţă la supuşenia română, că pleacă definitiv şi nu se vor mai
reîntoarce niciodată în România. De asemenea vor prezenta o
adeverinţă că şi-au lichidat averile şi iau cu ei întreaga familie şi
toate bagajele.
4) Tinerii de la punctul în care urmează să fie trecuţi în tabelele de
recrutare şi care doresc să se repatrieze sau să emigreze vor anexa la
declaraţia prevăzută la cap. II şi consimţământul părinţilor.
5) Toate cererile de această natură însoţite de actele arătate după caz
69

Proces Verbal, Prefectura judeţului Tulcea, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul
Administrativ, dosar nr. 162/1920, fila 7

50

la pct. 3 şi 4 vor fi adresate prefecturilor de poliţie, care vor elibera
actele de călătorie necesare comunicând numelor celor plecaţi, care
fac parte din această categorie atât cercurilor de recrutare, pentru
ştergerea lor de pe tabele, cât şi subinspectoratelor de siguranţă
respective, pentru a se supraveghea ca orice încercare de reîntoarcere
în mod clandestin sau stabilire din nou în ţară în altă localitate, să
nu mai fie cu putinţă. p. Şeful Marelui Stat General al Armatei,
General (ss) Samsonovici 70.

64
Domnule prefect Ca rezultat la ordinul No 6.642, cu onoare vă
raportăm, că în această localitate, nu există nici o sinagogă, fiind
distrusă din timpul războiului de către ruşi, fostul comitet s-a
desfiinţat, întrucât majoritatea membrilor au plecat din localitate.
Fonduri din trecut, sau strânse actualmente, nu există. În prezent se află
numai o mică casă de rugăciune, susţinută de către 15 locuitori evrei
domiciliaţi în localitate, fără rabin, slujbă religioasă se face de către
un haham anume, Braunştein, care este plătit cu 300 lei lunar de către
aceşti locuitori. Poliţai girant Director Gheorghe 71.
65
Astăzi 23 Noiembrie 1920 Noi Oprescu Ioan comisar din Poliţia
Tulcea având şi ordinul N. 7265 al Prefecturii Tulcea cu care ne
trimite în original adresa N. 224 a d-lui controlor al corporaţiei
Meseriaşilor Unite Tulcea prin care reclama că meseriaşii Ionică
Drăgan, Ticofschi Neculai, Nuhăm Nudelman, Leibu Goldsmit, Nelciu
Milciu şi Velicu Hr. Popov, refuză să se conformeze legei, manifes tează ostil şi fac propagandă bolşevică printre ceilalţi meseriaşi pentru
a nu se supune legilor.
Cercetând pe Ioan L. Drăgan, Neculai Ticofschi, Nuhăm Nudelman,
Leibu Goldsmit, Nelciu Milciu şi pe Velicu Hr. Popov cu toţii declară
că li se cer cotizaţiile pe ani din urmă, că au fost insultaţi de Dl
70
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Controlor Dumitru şi că Dsa le-a cerut sume de bani pentru brevetele
de meşteri. Din cercetările ce am făcut printre ceilalţi meseriaşi nu
am putut stabili că cei arătaţi mai sus au făcut instigaţii pentru a nu
se supune legilor, ei însă nu au plătit corporaţiei taxele ce sunt
obligaţi să dea. Rămâne ca Dl Controlor V. Dumitru de la corporaţia
meseriaşilor Tulcea să precizeze care sunt instigaţiunile meseriaşilor
indicaţi de Dsa şi de ce anume acte de bolşevism sa dedat aceştia 72.
66
Domnule Prefect Ca răspuns la adresa Dv No. 6255 din 27
septembrie a.c. Am onoare a vă informa că în oraşul nostru se află
un templu în str. Babadag, o sinagogă în str. Orient şi o sinagogă în
str. General Angelescu, toate trei datează încă din timpul dominaţiei
otomane. Templul a fost restaurat în anul 1890, fiecare se administrează singur de doi sau trei epitropi sub controlul şi ordinul Epitropului
Comunităţii, cum se vede din statutele templului anexat aici.
Veniturile sinagogilor şi Templului e din închirierea jeţurilor pentru
sărbătorile de toamnă, fonduri n-au, caracterul templului şi a sinagogi lor e ortodox, alătur aici trei tablouri al enoriaşilor din fiecare sina gogă în parte.
Epitropia Comunităţii: Datează din timpul dominaţiunea otomană,
veniturile ei au fost întotdeauna din gabelă, din acest venit se plătea
clerul, se întreţinea un azil confesional, un azil de bătrâni, o sumă
pentru scopuri filantropice şi în caz dacă vreo sinagogă nu putea
acoperi cu veniturile ei cheltuielile necesare, Epitropia le subvenţiona.
Astăzi toate aceste instituţii adică azilul confesional, azilul de bătrâni
şi tabăra sunt distruse de ocupanţi. Veniturile Epitropiei sunt astăzi
foarte strânse din cauză 1) că lipsesc apoi ½ din populaţia israelită 2)
că se taie foarte puţină carne cuşer pentru evrei şi de aceea venitul
gabelei e foarte puţin. Epitropia a pus şi cotizaţiile directe, dar nici cu
asta nu se acoperă cheltuielile, numai cu ajutorul primit din partea lui
Joint Distribution Comitee se întreţine clerul şi se ajută săracii, restul
de instituţii nu funcţionează.
Cu ajutorul primit din partea lui Joint Distribution Comitee epitro pia a reparat un imobil proprietatea ei din str. Pescăriilor N o 1 care a
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suferit multe stricăciuni în timpul ocupaţiei. Alte fonduri n-are.
Caracterul comunităţii e ortodox.
Rabinul Ca rabin al Comunităţii şi Templului funcţionează
subsemnatul Isac Haham, cetăţean român, încetăţenit prin hotărârea
Tribunalului Tulcea N. 1 din 4 Martie 1919. Autorizat din partea
Ministerului Cultelor cu Ordinul N. 21369 din 3 Noiembrie 1903.
Studii rabinice. Ales ca rabin al Comunităţii în anul 1907 cu
aprobarea tuturor 73.
67
Domnule Prefect Am onoare a vă raporta din informaţiile ce avem
că socialiştii din Tulcea s-au divizat în două grupe: comunişti şi
democraţi. Ambele grupe fac prin cârciumi şi cafenele o întinsă
propagandă fiecare în sensul vederilor ei. Deputatul Stanef, Gh. Buga,
Vintilă Voinea şi Ion Caloianu s-au declarat comunişti; Alexe
Gaitanof şi alţii democraţi. Stelian Grigoriu nu s-a pronunţat încă,
aşteptăm instrucţiuni de la centru 74.
68
Domnule Prefect Subsemnaţii locuitori ai satului Atmagea, comuna
Ciucurova, judeţul Tulcea, respectuos vă aducem la cunoştinţă Domniei
Voastre cele ce urmează. În localitate se află ca delegat al sfatului
sătesc locuitorul Vilem Naz, care de mai bine de 6 ani conduce satul
aşa cum îi place lui. În 1916 odată cu declaraţia de război, în loc
să-şi facă şi el datoria de cetăţean, a găsit cu cale să-şi sustragă
băieţii de la război, [indescifrabil] şi doi din ei şi anume Lacib Naz
şi Johen Naz, fug de sub drapel, vin în localitate, îşi fac interesele,
sub ocrotirea tatălui lor; care al treilea după ce a dezertat, fuge în
Germania, odată cu retragerea trupelor germane în Germania, unde stă
până în luna august 1920. Acum e acasă şi toată noaptea se ţine
numai de bătălii şi dezordine în sat.
În seara de 20 Martie, iese în sat în unire cu tinerii C. Mart,
Samoil G. Martin şi Fridiric Colşefschi chiar în faţa şcolii pe la orele
9 ½ seara, armaţi cu ciomege, fărmă capul, rupe mâinile băieţilor C.
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Craus, Iacov G. Hinţi şi Cristian C. Craus. Gravitatea faptelor o dove deşte raportul Dlui Dr. al spitalului din Babadag şi care act e înaintat
Dlui Judecător de la Cerna; care Dl delegat în loc să pedepsească pe
fii săi, le spune să omoare, căci are cu ce să-i scape din închisoare.
Şi are dreptul Dl Delegat să se laude, că are cu ce îi scăpa din
închisoare, căci războiul pentru el a fost mamă, care pentru noi a fost
o ciumă. Dacă i s-ar lua o socoteală de cum a condus satul în tim pul ocupaţiei, se ar vedea că nu a lucrat în interesul statului, ci a
lucrat alături de germani şi bulgari în interesul lui.
A rechiziţionat bucatele din sat şi vitele şi i s-au dat bonuri de
percheziţie în comună, ce s-au făcut bonurile ştie Dl Delegat, căci de
plătit, n-au plătit la oameni de la care s-au făcut rechiziţie şi cu
banii furaţi din munca noastră, care cu ce îşi plăti fii dezertori spre a
face rău şi dezordine în sat. Respectuos vă rugăm Domnule Prefect a
cerceta cele reclamate de noi şi la cercetare chemaţi pe învăţătorul
românesc căci el ştie multe şi găsindu-le întemeiate cele reclamate, a
ne scăpa de acest om fără nici un dram de respect către ţară şi nici
chemare către el. Binevoiţi vă rugăm Domnule Prefect a primi
respectul ce vă datorăm. Carol Craus, Vilhelm Silche, Grigore
Constantin, Wilhelm Silche II, Johan V. Hentz, M. Liebelt, Carol Hentz
II 75.
69
Domnule Prefect Avem onoare a vă informa că în şedinţa
comitetului mişcării socialiste din localitate care a avut loc în ziua
de 17 Aprilie ora 10 în localul cooperativei socialiste de pe str.
Basarabilor s-a discutat despre congresul socialist care se va ţine la
Bucureşti în zilele de 8, 9 şi 10 Mai şi s-a hotărât ca mişcarea din
Tulcea să fie reprezentată prin Dnii Evanghelie Stanef deputat şi Gh.
Buga singurii din Tulcea care reprezintă curentul comunist. Pentru că
după greva generală mişcarea nu s-a putut reorganiza numiţii delegaţi
vor prezenta la Congres situaţia înainte de 1 Noiembrie 1920 76.
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70
Domnule Prefect Suntem informaţi că foştii dezertori din armată au
ţinut o adunare în cârciuma lui Ion Talianu din oraşul Chilia Veche,
în ziua de 21 Aprilie a.c., a doua zi de Paşti, cu care ocaziune pescarii dezertorii Ifrim Naumescu şi Vasile Zabara, ca vechi sindicalişti, au
arătat celor prezenţi că nu trebuie să stea în inacţiune, ci să lucreze
aşa cum făceau atunci când erau în comitetul soldaţilor dezertori
români din Basarabia şi Rusia. Subcomisarul Radu Ion, şeful poliţiei
acelui oraş a fost în localul citat mai sus şi s-a mulţumit să bea
câteva pahare de vin, ce i s-au oferit, fără să dea vreo atenţie acestei
adunări şi să o supravegheze şi să vă raporteze la timp cele ce s-au
discutat sau pus la cale acolo.
Aducându-vă la cunoştinţă cele ce preced, avem onoarea a vă ruga
să binevoiţi a dispune să se cerceteze dacă cele arătate sunt exacte,
dându-ne relaţiuni asupra capului acelei adunări, iar în ce priveşte
şeful poliţiei să ne arătaţi dacă într-adevăr s-a făcut vinovat de
faptele ce i se impută 77.
71
Domnule Prefect Domnii Dr. I. Wilensky şi M. Schwartzman, repre zentanţi împuterniciţi ai Organizaţiei Sioniste Mondiale cu sediul la
Londra , precum şi ai întreprinderii „Keren Hajesod” pentru organiza rea colonizării şi emigrării evreilor în Palestina, urmând să viziteze
mai multe oraşe din Vechiul Regat şi ţinuturile alipite, în scopul de a
aduna fondurile de care ar avea nevoie zisa instituţie sionistă, pentru
reconstituirea unui cămin naţional evreiesc în Palestina, avem onoare
a vă ruga să binevoiţi a da ordin tuturor autorităţilor administrative
din judeţul Dvs să nu împiedice suszişii domni în executarea man datului cu care au fost însărcinaţi şi nici după plecarea lor să nu se
stânjenească acţiunea pe care Domniilor Lor au început şi alţii vor
continua în această direcţie. Adaug spre ştiinţa Dvs că în fruntea
Instituţiei pe care o reprezintă sus numiţii Domni, se află Sir Alfred
Mond, Ministru englez în funcţiune. De executarea acestui ordin veţi
raporta Ministerului 78.
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72
Dl Prefect Ca rezultat al ordinului Confidenţial No 5039 şi
5479/921, am onoarea a vă raporta că din toate cercetările făcute de
noi şi personalul acestei poliţii, s-a constat numai că indivizii notaţi
mai jos, în timpul războiului au dezertat în Rusia, iar parte din ei
s-au reîntors acum de curând în ţară. Cum însă numiţii au fost dezertori, desigur că au lucrat şi aceştia contra intereselor ţării noastre.
1) Ivanovici Dumitru 2) Dumitriu Petru 3) Anton Schiopu 4) Crafcencu
A. 5) Solom Iacob. Toţi aceşti au venit de curând în ţară, doi sunt
închişi iar restul sunt în curs de judecare 1) Cuzulov Pavel 2) Naiman
Ludvic 3) Petru Simion 4) Jalbă Leonida 5) Saraudi Saraudi 6) Comar ciuc Ivan 7) Cacencu Nistor 8) Hariton Tudose 9) Ştefan Ştefan 10) Popescu Florea. Aceşti indivizi încă nu s-au întors. 1) Onihei Cononof
2) Filimon Arion Vlase. Aceştia sunt în localitate şi au fraternizat pe
faţă cu ruşii, când au fost în localitate. Binevoind a cunoaşte că
această localitate n-a fost ocupată de inamic, din care cauză numărul
acestor indivizi este prea mic şi pentru moment n-am putut afla
decât numai atât, iar Subbrigada de Siguranţă loco n-a putut să ne
dea nici o informaţiune în această privinţă. Poliţai, I. Gheorghiu 79.
73
Domnule Prefect Am onoarea a raporta că în ziua de 7 Noiembrie
cu ocazia unor cercetări făcute de organele noastre s-a găsit la pră vălia Dlui Gheorghe Hangief, depozitar de ziare, din acest oraş, str. Sf.
Nicolae, o scrisoare în limba bulgară în care, printre altele, se vorbeşte
şi despre atentatul ce s-a săvârşit pe la finele lunii iunie a.c. la De pozitul de muniţii al Regimentului 33 Infanterie, precum şi o cutie de
tinichea în care se afla o cantitate de aproximativ un kilogram mate rii explozibile de diferite feluri.
Despre acest caz se cercetează personal de noi, am comunicat şi
lui
D Comandant al Regimentului 33 Infanterie să delege un ofiţer sau
grad inferior specializat pentru a stabili felul materiei explozibile pre cum şi puterea ei. Alăturăm o copie de pe scrisoarea tradusă în
româneşte.
Copie
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„Tovaraşi Boris, Prin prietenul şi tovarăşul nostru Niculescu îţi ex pediez un material pentru îndeplinirea scopului care interesează miş carea noastră, aşa cum este ordonată de la centru. Fii foarte atent la
prepararea lui deoarece puterea care o are acest material cu adăugirea
lui este mai puternic decât cel dintâi. Cred că ştii ce bună reuşită a
avut acel de la [indescifrabil], ai în vedere să nu greşeşti, interesea ză-te mai înainte unde este mutat depozitul deoarece noi ştim aşa
după cum a spus tovarăşul nostru Niculescu că depozitul este mutat
în cazărmi printr-o o mai mare siguranţă întreabă pe tovarăşii din
cazarmă, însă bagă de seamă bine să nu explici totul în detaliu, să
execute ordinele tovarăşului nostru Niculescu care ştie mai multe
noutăţi de la comitet; fii cu mare atenţie să nu comunice până ce nu
este totul pregătit afară decât tovarăşului nostru Laşcu. Ai să primeşti
noi ordine. Felicitări de la comitetul comunist (ss) Katarof 80.
74
Dle Administrator Ministerul de Interne prin ordinul No 63358 din
1921, motivat de adresa Ministerului de Război NO 12920/1921, ne
aduce la cunoştinţă că societatea „Muntele Coţii”, a demobilizaţilor
grade inferioare din Argeş se plânge că majoritatea comunelor rurale,
dintr-o pornire neînţeleasă, fac diferite neajunsuri demobilizaţilor în
ceea ce priveşte aplicarea legii de împroprietărire a celor ce au luat
parte la războiul pentru întregirea neamului. Comunicându-vă cele ce
preced rugăm să binevoiţi a lua severe măsuri ca autorităţile comunale din plasa Dvs să aplice strict legea de împroprietărire a demobilizaţilor astfel ca nici o nemulţumire să nu se ivească din partea celor
interesaţi. Prefect C. Constantinescu 81.
75
D-le Prefect Subsemnaţii locuitori din cătunul Dunăvăţ, comuna
Murighiol, cu respect venim a reclama următoarele: Suntem nişte paş nici pescari săraci care cu destulă trudă ne câştigăm hrana din bruma
de peşte ce prindem prin bălţi. Nu ne punem de-a curmezişul legilor
pe care le respectăm cu sfinţenie şi ascultăm plecaţi toate ordinele
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administraţiilor superioare, fără a fi dat vreodată loc la nemulţumiri
din partea cuiva. Dar meseria noastră, averea noastră, chiar viaţa noastră, sunt veşnic şi în orice moment ameninţate, tocmai de către acei
cari sunt datori să ne protejeze şi să ne apere: jandarmii. Aceştia nu
mai ţin socoteală de rolul lor şi, sub pretexte de a împlini în satul
nostru ordinele superiorilor sau alte îndreptări de la cei de sus, ne
terorizează cu samavolniciile cele mai neimaginabile, ne torturează în
modul cel mai barbar, ne sperie femeile şi copii în lipsa noastră de
acasă sub diverse motive de percheziţie şi, sub ameninţări cu armele,
ne obligă la acţiuni ilegale, atunci când noi încercăm să le refuzăm.
Şi curios este că satul nostru este lăsat liber acţiunii tuturor
jandarmilor se vede, de pretutindeni, căci pe lângă jandarmii din Co muna Murighiol, ceea de care noi depindem, şi cari, credem, numai ei
singuri au căderea de a instrumenta la noi, cum zicem, la noi în sat,
fac abuzuri o serie de jandarmi din alte comune ca Sarinasuf, Agi ghiol etc. care au parcă aerul de a fi găsit un sat fără stăpâni şi în
care o auzit să-şi poată, în voie, îndeplini toate dorinţele lor. Astfel,
între multe alte fapte, jandarmi ale căror nume nu le putem preciza,
căci sunt atât de mulţi veşnic vin în comună cu arme, ba de a căuta
nişte dezertori, ba arme etc. şi ne fac percheziţie în miezul nopţii, ne
arestează, ne bat, ne supun la torturi ca să spunem unde avem armele
sau unde se ascund dezertori, când noi nu avem nici arme şi nici nu
ştim nimic de dezertori. Iar la plecarea lor, nu rareori pleacă cu diverse lucruri de furat de prin casele noastre. Şi percheziţiile e şi mai
aspre atunci când nu suntem noi pe acasă.Căci, cum noi lipsim la pescuit săptămâni întregi, jandarmii ne torturează, în lipsa noastră, femeile
şi copii, în modul în care credem că nu e de continuat să vi-l mai
spunem.
Dacă suntem arestaţi de dânşii, suntem bătuţi la sânge, iar ordinele
de bătăi le dă un domn plutonier din satul Agighiol care nu înţele gem ce îndreptări are domnia sa de a descoperi în mod aşa de bar bar pe dezertorii inexistenţi la noi. Apoi ne iau cu căruţele de hân gărie şi nu ca să facem doar vreo treabă, ci ca să-i plimbăm pe d-lor
zeci de kilometri prin nenumărate comune, fără să ne plătească nimic,
decât paturile de carabine ce mâncăm toată ziua în spinare şi ne
poartă până ce caii ne cad de osteneală sau mor, lăsându-ne cu căru ţele în drum şi neputându-ne înapoi acasă. Ne găsesc cu câte două trei kg peşte, prins prin gheţuri cu riscul vieţii pentru hrana familiilor
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- căci murim de foame şi apoi avem voie cu ştirea D lui Revizor şi
agent – şi sub pretexte ni-l iau şi pe acesta, speculându-l ei apoi.
Şi dacă noaptea vin şi ne terorizează, chiar [indescifrabil] cu d-l
Administrator Mahmudia sub motiv de percheziţie pentru arme şi
negăsit la urmă nu găsesc în casele noastre nici o armă atunci d-lor,
se vede ca să nu rămână de ruşine, schimbă vorba şi ne spun că au
venit ca să ne ia la vânat! Domnule Prefect, nu voim să mai înşirăm
toate cazurile: un lucru e constat suntem terorizaţi, brutalizaţi şi la discreţia jandarmilor. Nu mai suntem siguri de viaţă, avere, copii, femei,
cu un cuvânt ceea ce se petrece la Dunăvăţu este de neînchipuit.
Am văzut, Domnule Prefect, jalnica stare în care vechile regimuri,
de 3 ani încoace, au adus judeţul şi slăbiciunii administraţiei de până
acum, cum şi neglijenţei şi incapacitatea factorilor răspunzători ai ju deţului, se datorează halul de plâns în care am ajuns noi aceştia din
Dunăvăţ, de care nimeni nu s-a interesat, iar jandarmii, neavând se
vede un stăpân în timpul din urmă, au ajuns să se facă de cap în
voie pe unde şi-au avut controlul superior. Şi sperăm că de astăzi
înainte veţi binevoi ca să ordonaţi o anchetă sau cum veţi crede Dv.
mai nimerit, pentru că toată starea de lucruri să înceteze şi viaţa şi
averea noastră să fie puse la adăpostul nelegiuirilor, căci, Domnule
Prefect, dacă starea de lucruri mai continuă, suntem nevoiţi în acest
caz, ca tot satul să ne luăm în cap şi să plecăm unde vom vedea cu
ochii, căci suferinţele şi răbdarea noastră au ajuns la sfârşitul lor.
Nădăjduim, Domnule Prefect, că de urgenţă veţi lua măsurile nece sare pentru ca la întoarcerea noastră în sat să nu fim împuşcaţi de
aceşti zbiri cari aflând că am reclamat cazul Dvs., vor căuta, cum
ne-au şi spus, să ne desfiinţeze de pe faţa pământului şi după cerce tarea faptelor să se trimită la puşcărie pe sătenii dintre noi care au
arme sau adăpostesc pe dezertori, iar în caz că vor fi nevinovaţi, acei
ce au abuzat de noi să-şi primească pedeapsa ce merită pentru sama volniciile lor. Cu respect 82.
76
D-l Administrator Motivat de ordinul Ministerului de Interne N.
10.053 din 6 Februarie 1922 vă fac cunoscut că refugiaţii ucraineni
evrei se vor adresa Comitetului Evreiesc din localitate, care face
82
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cunoscut Uniunii Evreilor Pământeni din Bucureşti, urmând ca în
urma intervenţiilor acelei Uniuni Ministerul să elibereze autorizaţiile
provizorii de şedere în ţară. Numai refugiaţii aflaţi în Basarabia fac
cerere Prefecturii respective care le eliberează autorizaţiile, după ce
Comitetul Central Israelit din Chişinău a luat sub garanţia sa pe
fiecare individ în parte 83.
77
D-le Prefect Subsemnatul Teodor Calcandi din oraşul Tulcea, Str.
Beştepenilor No. 4, cu respect a onoare a vă ruga să binevoiţi a
dispune de a mi se elibera o autorizaţie pentru a putea face fabrică
de lapte în acest oraş în suszisa stradă şi anume caşcaval, brânză, caş,
telemea, urdă etc. Alătur un timbru 2 lei pentru autorizaţie cum şi
vechea autorizaţie. Cu profund respect, Teodor Calcandi 84.
78
Dl Prefect Avem onoare a vă face cunoscut că Ministerul, prin
decizia No. 15924 din 19 Mai a.c. a validat alegerea membrilor
Camerei de Comerţ şi Industrie Tulcea şi vă rugăm să binevoiţi ca,
în conformitate cu art. 13 din lege, să procedaţi la instalarea noilor
aleşi în persoana domnilor Ion Drăghici, Atanase Răşcan, Anton
Varveri, Cristu Prodanof, Nicu Mitef, Emil Popa, Mihalache Hariton,
Vasile Ionescu, Iosef Cohn, Gheorghe Lupu, Lazăr Rossman, Dumitru
Maloschitschi, Andrei Ghiorghiu, Iosef Bergman şi Petre Panaitescu,
comunicând Ministerului rezultatul 85.
79
Ieri la orele 10 a.m. s-a început serbarea recunoaşterii Palestinei de
către Marile Puteri, poporului israelit. După o slujbă religioasă care a
ţinut o oră, în templul Coral de pe Str. Babadag şi unde a existat tot
ce a fost israelit din localitate şi late părţi din judeţ, oficiată de către
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principalul rabin David, care mai întâi de toate a slujit în
[indescifrabil] sănătatea M.S. Regelui Ferdinand şi întreaga familie
regală, s-au pomenit numele tuturor delegaţilor care au luat parte la
lucrările Conferinţei unde s-a recunoscut drepturile legitime ale
evreilor în Palestina; În urma acestei slujbe s-au adunat toţi preşedin ţii diferitelor societăţi israelite aflătoare în localitate când s-au început
discursurile.
Primul a luat cuvântul Dentistul Zosmer, care este şi Preşedintele
Societăţii Sioniste din localitate şi care a arătat marea bucurie ce se
manifestă astăzi în inimile tuturor evreilor de pe întreg globul pământesc, a arătat pe scurt suferinţele şi munca celor ce s-au străduit
pentru a putea aduce acest mare fapt şi ideal naţional la îndeplinire, a
rugat pe toţi părinţii de copii ca să nu neglijeze, ei să stăruie ca în
cel mai scurt timp să înscrie pe fii lor începând de la etatea de 8
ani la Societatea „Macaby”, care societate are menirea şi tot interesul
să pregătească tineretul evreu pentru munca uriaşă ce se va începe
pentru prosperarea Palestinei şi armata nouă israelită pentru paza
liniştii şi a frontierelor ei.
D-l Zosner a mai spus că [indescifrabil] va fi foarte grea însă totul
se va aduce la nivelul donaţiilor, când caritatea publică va fi la
înălţimea datoriei sale, şi prin fondurile ce se vor aduna, la care
nimeni nu trebuie să se dea în lături, se va înfăptui o grădină veselă
şi cu industrii înfloritoare făcându-se astfel Palestina un exemplu de
toată lauda faţă de toate naţiunile lumii întregi. În urma lui Zosmer
au luat pe rând şi alţi delegaţi, după cum urmează: I. Bescovici – tânăr
licean, a vorbit despre pământul Palestinei, asupra întinderii totale a
populaţiei existente şi ce fel este în prezent, ce naţionalităţi aparţin şi
după religii şi asupra organizaţiei ei de până acum.
H. Bescovici - comerciant de cherestea a vorbit despre situaţia populaţiei arabe care formează majoritatea populaţiei Palestinei şi modul
cum înţeleg cei care-şi adună organizaţia şi consolidarea Palestinei să
trateze cu toate naţionalităţile. Veniştein - a vorbit despre vechea
organizare a armatelor israelite şi greutăţile ce au întâmpinat pe
atunci cu necontenitele războaie ce le aveau cu celelalte state vecine.
Hahamul Schter – a vorbit despre „Societatea Macaby” arătând marea
şi greaua sarcină cu care este împuternicită pentru organizarea tineretului care va forma stâlpul viitorului Împărăţiei Sioniste (Palestina).
Rabinul David – a vorbit pentru prezent arătând sacrificiile ce s-au
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făcut cu adunarea de fonduri pentru consolidarea Palestinei şi a rugat
pe toţi ce în orice moment să fie gata să dea suma ce li se va cere
pentru acest scop şi pentru întemeierea Horem Hayemeth (Fond
Naţional).
La ora 12 s-au început a se alege membrii comitetului noii So cietăţi „Macaby” în judeţul Tulcea, alegându-se: D-nii Preşedinte Avocat Vais, vicepreşedinte Vainştein, casier L. Faiblat, cenzor I. Moscovici.
Apoi s-au vândut cocarde şi bentiţe cu inscripţia „Societatea Macaby”
din Tulcea, cu diferite sume adunându-se în total lei 1.370, cari bani
vor forma fond de întreţinere a Societăţii; la orele 12 ½ s-a terminat
totul, iar după masă a avut loc Marşul de sport al tinerilor Macaby
prin oraş 86.
80
D-le Prefect Subsemnaţii locuitori din satul Atmagea, comuna Ciu curova, judeţul Tulcea, respectuoşi vă aducem la cunoştinţa Domniei
Voastre lipsa ce se simte în această localitate; care Domnia – Voastră
la rândul Domniei – Voastre supuneţi-le maturului corp şi de e cu
putinţă să fim satisfăcuţi, căci satisfacerea noastră e satisfacerea ţării.
Motivul cererii noastre este: Sunt mai bine de 40 de ani de când fa cem parte din Ţara Românească şi credem că ne-am făcut datoria ca
români şi cu toate acestea singurul sat neîndreptăţit a fost şi este
satul Atmagea.
Pe când toate satele de jur împrejur au islazul lor propriu satul
Atmagea e nevoit să închirieze de la stat, în fiecare an, islazul tre buitor vitelor de care dispunem şi ar fi aşa că închirierea poate e
faină dacă s-ar da voie vitelor să pască tot anul, însă nu ni se dă
voie decât trei luni sau cel mult pe patru luni pe vară şi apoi
suntem opriţi cu vitele de a mai merge la păşune. Din această cauză
suntem nevoiţi să le ţinem prin curţi sau să le vindem, acei ce nu
avem destul pământ de hrană. Şi din această cauză se întâmplă mulţime de nemulţumiri între locuitorii şi funcţionarii statului.
Pentru a se pune o dată capăt acestei nemulţumiri rugăm
respectuos a ni se da ca izlaz o porţiune din mişchichiul (rariştea)
dintre Atmagea şi Ortachioi şi cu drum prin pădurea mare prin
Ghirbelea, în lungime de vreo 400 m pe care loc îl păşunăm de vreo
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40 ani. Iar pentru aceasta ne obligăm a-l plăti statului, o dată pentru
totdeauna sau în rate. Aşa fiind vă rugăm Dle Prefect a fi mijlocitorul
nostru faţă de maturul corp. Binevoiţi vă rugăm Onorat Domnule
Prefect a primi asigurarea respectului ce vi-l datorăm 87.
81
D-le Prefect Am onoarea a raporta În zilele de 6, 7 şi 8 septem brie 1922 a avut loc în acest oraş un congres al lipovenilor din
secta credinţei vechi. Congresul fiind anunţat din timp încă din ziua
de 5 septembrie a.c. au început a sosi preoţi şi delegaţi lipoveni din
această sectă care în dimineaţa zilei de 6 septembrie au sosit şi Episcopii Nicodim al Eparhiei Tulcea şi Feoghen al Epscopiei Ismail.
Congresul s-a deschis în dimineaţa acestei zile în locaşul bisericii
lipoveneşti Sf. Ion Teologu din acest oraş str. Eminescu 38 prin un
serviciu divin cu rugăciuni şi pentru sănătatea Familiei Regale şi a
Dinastiei. Acest serviciu a fost oficiat de P.P.S. Episcopul Nicodim
care a fost înconjurat de 2 preoţi şi alţi 2 diaconi şi a durat de la
orele 8 – 930 după care s-a trecut la discuţiile de la ordinea zilei, alegându-se preşedinte al Congresului pe Episcopul Nicodim, vicepreşe dinte pe protoereul Minaia din Chişinău şi secretari pe preotul An drian şi delegatul V. Trifanov din Cernăuţi.
S-a trecut apoi la discuţiile şi dezbaterile pentru alegerea unui
Mitropolit în scaunul vacant de la Fântâna Albă din Bucovina. Nu s-a
putut ajunge la nici o înţelegere asupra acestui punct şi atunci a ră mas hotărât ca acest scaun să rămână şi mai departe vacant până la
un al doilea congres. S-a dat însă împuternicire preotului Policarp
Clinsăuţianu care să gireze afacerile Mitropoliei până la alegerea unui
mitropolit, ce se intenţionează a se face în persoana unui preot din
Rusia atunci când raporturile de amiciţie vor fi reluate de România.
În ziua de 7 septembrie a.c. s-a dezbătut chestiunea alegerii Epis copilor în scaunele vacante de la Chişinău şi Tulcea. Rezultatul a fost
că nu s-a putut face alegerea în persoana nimănui şi astfel aceste
scaune au fost lăsate vacante până ca un alt congres, ce s-a hotărât
în principiu a se ţine în oraşul Brăila şi ce va fi anunţat cel mai
târziu până la ianuarie 1923 şi la care congres se va pune în discu ţie înfiinţarea unui contencios bisericesc.
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Apoi s-a ales o comisie compusă din Episcopul Feoghen, Protoerii
Hariton şi Minaia, locţiitorul Mitropoliei de la Fântâna Albă şi V. Trifanov care să inventarieze averea acestei Mitropolii rămase în părăsi re de la moartea fostului mitropolit Macarie. S-a admis a se interveni
locurilor în drept pentru a li se elibera preoţilor carnete de reducere
pe CFR. S-a admis ca Episcopii să meargă şi să se deplaseze în
persoană ori de câte ori vor fi solicitaţi de credincioşi pentru vreun
serviciu bisericesc. S-a dezbătut şi chestiunea şcolilor cerându-se ca
ele să fie întreţinute prin dări ce să se impună fiecărui cap de
familie şi să se intervină la Minister pentru obţinerea unor avantaje
în ce priveşte funcţionarea şcolilor şi frecventarea elevilor lipoveni. A
fost desemnat Episcopul Feoghen cu facerea intervenţiilor în ce
priveşte şcolile.
La urmă s-a dezbătut chestiunea izgonirii din ţară a Episcopului
Inochentie Ivanovici Usov. Au fost învinovăţiţi episcopul Nicodim,
Arhidiaconul Tavian Demidov, acesta din urmă de la mânăstirea Slava
Rusă care ar fi contribuit la această izgonire. În dovedirea acestui
fapt au fost depuse şi citite diferite scrisori şi s-au făcut şi declaraţii
în sprijinirea acuzării de mai sus ce se aduce îndeosebi Arhidiaconul
Tavian Demidov, fapt pentru care acesta a fost exclus din postul său
rămânând un simplu monah pe lângă acea mănăstire. S-a autorizat
Episcopul Feoghen care să facă demersurile pe lângă Guvern pentru
a readuce episcopul expulzat în care scop s-a aprobat cheltuielile ce
vor fi acoperite prin cotizaţii de 100 – 200 lei de cap de familie.
Acesta a anticipat reuşita.
S-a format o comisie de anchetă pentru Galaţi care să cerceteze
diferite nereguli făcute la divorţuri şi cununii de unii preoţi din acel
oraş între care şi preotul Simion Fanci. Aceste chestiuni au fost conti nuate şi dezbătute şi în ziua de 8 septembrie în a cărei după amiază
la orele 16 au luat sfârşit şi astfel congresul a fost declarat închis.
Toţi congresiştii au fost fotografiaţi în faţa bisericii. Se alătură şi o
listă de numele acelor preoţi şi delegaţi care au luat parte la congres
arătându-se în dreptul fiecărei localităţi de unde vine 88.
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82
Domnule Prefect La ordinul Dv N. 4.745 am onoarea a raporta că
după cum rezultă din raportul Primăriei Turcoaia N. 911, loturile
demonstrative din acea comună s-au cultivat în vara anului curent de
proprietarul moşiei Igliţa, fraţii Stras, în întindere de 100 ha de la
care au fost expropriate. La comuna Traian din cele 500 ha expropriate din moşia Câşla, 100 ha s-au cultivat de către un domn anume V.
Ionescu şi cu altul Varveri, câte 50 ha fiecare, primul Agronom Regional în Călăraşi, judeţul Ialomiţa iar secundul Subinspector al R.M.S.
cu domiciliul în comuna Măcin, restul terenului s-a cultivat de locui torii obştii din acea comună. Iar în comunele Jijila, Văcăreni, Carcaliu,
Greci, Cerna şi Brătianu nu sunt loturi demonstrative 89.
83
Domnule Prefect Societatea sportivă „Aurora” Tulcea şi asociaţiile
sportive „Macaby”, secţia Tulcea selecţionat cu secţia Galaţi, voind a
da pe ziua de 24 septembrie a.c. o serbare sportivă în satul Regele
Carol, cu scopul de a strânge fonduri pentru binele mers al societăţii
şi pentru mărirea activităţii lor cu respect vă rugăm să binevoiţi a ne
da preţiosul Dvs concurs, primind patronajul acestei serbări. Având în
vedere frumosul scop ce îl urmărim şi bazele binevoitorului D vs
concurs vă mulţumim anticipat salutându-vă cu stimă 90.
84
Domnule Prefect Uniunea Evreilor Pământeni a adus la cunoştinţă
Ministerului că în unele localităţi, mai ales în Moldova, grupuri de
elevi şi studenţi se dedau la neorânduieli, lovind pe artiştii evrei şi
împiedicându-i să dea reprezentaţii. Pentru bunul nume de care se
bucură ţara noastră, unde legile ocrotesc deopotrivă pe toţi cetăţenii
ei, asemenea incidente cu caracter antisemit trebuie a fi reprimate cu
toată energia. Comunicându-vă cele ce preced, avem onoarea a vă
ruga, Domnule Prefect, să binevoiţi a lua cele mai severe măsuri
pentru ca organele poliţieneşti şi administrative să împiedice
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comiterea unor asemenea neorânduieli, intervenind cu toată energia
atunci când ele s-au produs pentru a se aplica sancţiuni severe
tulburătorilor ordinei publice 91.
85
Domnule Prefect Avem onoare a raporta: În seara de 23 XII 1922
s-a dat în localul societăţii evreieşti „Lumina” din acest oraş un
festival artistic. Pe program figura şi reprezentarea piesei „Se face
lumină”, prin care se satirizează pe evreii lipsiţi de sentimentul
naţional sionist, piesă ce este scrisă de studentul Taler, suplinitor la
liceul din acest oraş şi care predă limba franceză. Elevii liceului au
fost informaţi că în cazul când reprezentarea piesei teatrale va avea
loc şi se va juca şi devii evreii, ar fi manifestat ostil şi decişi chiar
a se fi dedat şi la neorânduieli.
Am pus în curent pe Dl Director al Prefecturii de Judeţ, locţiitor
de prefect şi pe Dl Procuror al Tribunalului şi de comun acord am
luat măsuri de a se zădărnici planul urmărit de elevi. În acelaşi timp
am intervenit şi s-a scos după program piesa. Posturile de sergenţi au
fost întărite la locurile unde avea să se dea festivalul şi prin împrejurimi, având rezerve şi pe sala tribunalului în imediata apropiere a
tribunalului. Ofiţerii de poliţie şi gradele sergenţilor plasaţi la oficiul
poliţiei şi la cinematograf, ce nu sunt de asemenea departe de acel loc.
În oraş rămâne numai strictul necesar ce avea să treacă neobservat.
Totul a fost însă supravegheat de noi personal.
Pe la orele 830 p.m. festivalul, având să înceapă la 9 ore, s-au
văzut strecurându-se elevii în grupe mici prin locuri diferite din
apropierea localului. La început au împrăştiat pe acei elevi pe motivul
dispoziţiilor şcolare ce-i opresc a circula după orele 6 p.m., mai apoi
surprinzându-i prin locuri mai retrase şi cu asentimentul D-lui Direc tor al Liceului au fost conduşi la poliţie. S-a auzit de aceasta în oraş
şi mulţi din elevi care aflaseră au renunţat la opera ce-şi propusese
şi s-au retras.
Azi la poliţie au sosit Dnii Procuror şi Director al Liceului care au
fost anunţaţi şi în urma admonestării ce li s-a făcut au primit a se
retrage, iar unul din ei, elevul Lichiardopol, însoţit de unul din
organele noastre din subordine, au mers prin oraş anunţând pe elevii
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rătăciţi şi care încă nu aflase de cele petrecute până acum pentru a
se retrage, aşa că totul a intrat în liniştea obişnuită 92.
86
D-le Prefect Subsemnaţii Cristea Drăgan şi Filip Verca, ambii pro prietari din comuna Câşla, judeţul Tulcea, împreună cu locuitorii Mac sene Florente, Macsene Vichno, Brighente Petre şi Anton V. Todeschi,
toţi din comuna Cataloi, judeţul Tulcea, cu onoare venim înaintea D v
a vă aduce următoarea plângere la cunoştinţa Dv: Noi cei dintâi
locuitori din comuna Câşla, am convenit cu locuitorii din al doilea
sat din comuna Cataloi ca să le dăm pământul nostru ce-l avem de
vreo două ha pământ ce se află pe mereaua comunei Câşla să-l dăm
să-l lucreze în jumătate şi după ce locuitorii din comuna Cataloi
adică cei mai sus notaţi l-au arat şi semănat şi acum când pe
semănătură a răsărit se găsesc locuitorii Vasile Cazacu, Gh. Grigore
Constantin şi Simion Z. Dănilă din comuna Câşla care ne distruge
semănătura dând drum la cai în tarlale şi stricându-ne pâinea şi dacă
venim la Dvoastră Domnule Prefect a vă ruga a lua cât mai curând
ordinul ce veţi binevoi 93.
87
Dle Prefect Ni se aduce la cunoştinţă că Domnii Miron I. Vasilief
şi Lipalit Fedulof, membrii Comisiunii interimare din comuna Slava
Rusă, prin actele lor se îndepărtează dela atribuţiunile impuse de legi
şi regulamente. Aşa, ori de câte ori sunt convocaţi pentru a delibera,
asupra afacerilor Comunei la votarea compturilor, controlarea actelor
preşedintelui Comunei interimare, relative la interesele comunei, ca şi
a se întruni, pentru votarea diferitelor taxe, conform legei
[indescifrabil] refuză a se prezinte.
Din această cauză, interesele comunei sunt periclitate, şi ca atare, ar
urma să fie înlocuiţi din această demnitate prin alţii, care ar fi
cuprinşi de sentimentul împlinirei datoriei. Şi cum aceste cazuri constituie cu prisosinţă elementele art. 15, din legea organizării comunelor
rurale, avem onoarea a recomanda, în locul lor pe : Feodor F. Ermiloff
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şi Artiom Mihailoff, cari sperăm că se vor achita în mod demn de
toate îndatoririle pentru bunul mers al gospodăriei comunale. Dacă şi
Dvs. aprobaţi aceasta, binevoiţi a dispune în consecinţă 94.
88
D-lui Prefect al Judeţului Tulcea La ordinul No 8.257/923 am
onoarea a vă raporta că în comuna Sf. Gheorghe este o cooperativă
a pescarilor Marea Neagră, care merge bine, în comuna Periprava este
tot o cooperativă a pescarilor care de asemenea merge bine, în satul
Letea este o bancă populară şi care merge slab. Administrator, maior
Zamfirescu 95.
89
D-lui Prefect al Judeţului Rezultatul ordinului No 8.257 avem onoarea a vă raporta că toate băncile populare înfiinţate prin comunele
acestei plăşi nu progresează din cauza lipsei de buni conducători cum
şi din cauza că sătenii nu sunt pătrunşi de importanţa băncilor
populare şi cooperativelor săteşti nevoind a depune sume de bani
pentru mărirea capitalurilor. Cooperativele de consum din Comuna
Frecăţei cu numele Mircea cel Mare nu mai funcţionează din lipsă
de capital. Administrator, M. Popescu 96.
90
Domnule Prefect Subsemnatul Petru N. Ţetcoff maistru din oraşul
Tulcea str. Dragoş Vodă No 7 antreprenorul lucrării de sculptură şi
pictură a bisericii din comuna Turcoaia angajat pentru suma de
105.000 una sută cinci mii lei din care sumă am primit 58.500
cinzeci şi opt de mii cinci sute rămânând restul de 46.000 patruzeci
şi şase mii lei, să fie achitată până la terminarea bisericii, adică în
luna mai, din acest rest de mai sus vă rog să binevoiţi a dispune a
mi se da încă un acont de lei 15.000 cincisprezece mii, iar la
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terminarea picturii bisericii să se achite şi pictorului suma de lei 9000
nouă mi de către comitetul bisericii. Cu stimă, Petru N. Ţetcoff 97.
91
Domnule Prefect Am onoare a vă înainta aici alăturat demisiile
locuitorilor Petrichei Rabnicov şi Demente Saraev, din funcţia de
membri ai consiliului comunal din comuna Periprava. Cercetând
asupra cazurilor care-i determină ca să-şi prezinte demisiunea am
aflat că Petrichei Rabnicov deşi este ajutor de primar, totuşi nu are
nici o autoritate în comună, Dl Primar Ditcov nelăsându-l nici măcar
în primărie să intre şi nici vreun act în lipsa sa să semneze, cu toate
că conform art. 76 din legea organizării comunelor rurale ar putea
avea acest drept.
Am mai constatat că ajutorul de primar Petrichei Rabnicov solicită
aceste drepturi nu din simplu orgoliu, ci pentru faptul că D l Primar
Ditcov exportând peşte în Basarabia, dispare din comună câte 7 – 12
zile, aşa că prin forţa lucrurilor ar trebui să-l înlocuiască ajutorul de
primar, ceia ce primarul nu admite, voind să guverneze singur în
aceea comună. De asemenea am mai aflat că consilierul comunal De mente Saraev îşi dă demisia nemaiputând face serviciu cu D l Primar
Ditcov, acesta insultându-l pe toate drumurile. Aducându-vă la
cunoştinţă aceste lucruri cu onoare vă rog să binevoiţi a decide cele
ce veţi crede de cuviinţă. Administrator, maior Zamfirescu 98.
92
Domnule Prefect Am onoare a vă aduce la cunoştinţa Domniei
voastre Moschei statului care având mare nevoie de reparaţie, atât
localul cât şi împrejmuirei fiind nu mai putem apăra localul din
cauza lipsei de împrejmuirei. Rugându-vă să binevoiţi Domnule Prefect
a delega pe Dl inginer de la Serviciul Tehnic pentru a constata ce
materiale ar trebui şi ce sumă de lei fiind ca să pot înainta un
tablou după Raportul Dl inginer de Casa Bisericii pentru a ne vii în
ajutor altfel Moschei va deveni din ani în ani reparaţii mai colosale.
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Imam 99.
93
Domnule Prefect După cum ştiţi şi Domnia Voastră, în comuna
noastră cu cetăţeni de diferite rituri neortodoxe şi numai circa de 50
creştini ortodocşi, se ridică o Biserică (Casă de Rugăciune) pentru a
deservi în dezvoltarea cultului către religia ortodoxă ori preţurile a
locuit fiind prea sever, pentru a putea desăvârşi sfântul locaş, cu ceea
ce pot da fiecare, mai ales că şi anul trecut tot cu bani adunaţi de la
ei, şi ceilalţi locuitori s-a ridicat o şcoală mare şi frumoasă cu 3
posturi. Turcii ca şi Protestanţii îşi au clădirile loc de rugăciune şi de
aceea este impus ca şi ortodocşii să aibă Biserica lor unde să se
roage celui Atotputernic.
De aceea vă rugăm Domnule Prefect ca un Părinte al Judeţului, care
aţi făcut fapte numai de laudă, ca Preşedinte al Comitetului Judeţean
de construcţii, ca pentru desăvârşirea sfântului locaş să ni se dea din
depozitul [indescifrabil], pe lângă materiale ca: cuie, geamuri, lemnărie
de brad, [indescifrabil], uşi şi ferestre şi cu o sumă de bani. Binevoiţi
a cunoaşte că toţi locuitorii independent de religie au ajutat şi ajută
după puterile lor la ridicarea acestei Biserici, care locuitorii creştini le
este atât de mult dorită 100.
94
Descrierea evenimentului În noaptea de 8 - 9 Mai 1924 trei bandiţi
înarmaţi cu arme şi revolvere au atacat pe şoseaua Cerna – Măcin pe
locuitorii Neculai Gh. Şerban, Radu Nicolae Şerban, Stoian Chiru
Topalu, toţi din Cerna, care mergeau la Măcin, cu scopul de a-i jefui.
Numiţii locuitori dând graba cailor, bandiţii trăgând focuri de armă
după ei au împuşcat mortal pe Stoian Chiru Topalu şi rănit grav în
umăr stâng pe Radu Nicolae Şerban.
În urmă au jefuit pe Dumitru Ionescu din Brăila de 3000 lei şi pe
căruţaşul său Gh. Jelui de 300 lei. Din informaţii bandiţii sunt Ştefan
Terente, Dei Petrov, Ştefan şi Simion Sichimi, toţi din comuna
Carcaliu care în noaptea de 20 ianuarie 1924 au împuşcat mortal pe
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jandarmul plutonier [indescifrabil] şi care fiind prinşi de jandarmii
acestei companii au evadat din arestul preventiv Tulcea 101.
95
Domnule Prefect Subsemnatul Rahmil C. Ehighen din comuna
Mahmudia, judeţul Tulcea , cu respect vă rog să binevoiţi a-mi elibera
una autorizaţie de a deschide o fabrică de instalaţie apă gazoasă de
un singur om cu mână, care intră în clasa I ca industrie insalubră.
Obligându-mă a plăti taxa către comună şi depune timbrele legale. Cu
respect, Rahmil C. Ehighen 102.
96
Domnule Prefect Am onoare a vă informa că inspectând litoralul
Mării de la Sulina spre Sud, am constatat pe lângă farul Sf. Gheorghe
existenţa unui mare număr de locuitori de pescari şi economi de vite,
fără să aibă acte de proprietate zicând că au autorizaţii, de la Admi nistraţia Pescăriilor. În adevăr că la unii am găsit astfel de acte în
care se prevedea însă numai că cu dreptul a-şi construi numai adă posturi pentru scule. Ei însă au case în toată legea, de ani de zile şi
cresc vite.
Afară de aceasta, am mai constatat că această lume locuită prin
aceste părţi nu este supărat de nimeni, nici jandarmi care nu pot veni
decât rar din cauza lipsei de mijloace de transport (bărci, căruţe) şi nu
au nici delegaţi care să reprezinte pe primarul comunei de care
depinde. Cu onoare vă rugăm a lua notă de toate acestea şi a ordona
să fie comunicate şi Siguranţei respective întrucât această lume poate
fraterniza în linişte cu vecinii ruşi care nu arareori acostează prin
partea locuitului tot în linişte şi care de multe ori le furnizează şi
materiale de pescuit (plută). Comandant Batalionul 4 Grăniceri, maior
(ss) Gheorghiu 103.

101

Buletin Informativ nr. 16132/9 Mai 1924, Compania de Jandarmi Tulcea, în DJTAN, fond
Prefectura Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr. 240/1924, fila 4
102
Cerere nr. 530/29 Iulie 1924, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar
nr. 273/1925, fila 5
103
Adresa nr. 892/31 Octombrie 1924, Batalionul Grăniceri Galaţi, în DJTAN, fond Prefectura
Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr. 266/1925, fila 22

71

97
Proces Verbal Astăzi anul 1925 luna Februarie 12 Noi, căpitanul
Lazăr Apostol delegatul Regimentului 2 Grăniceri cu ordinul No. 158,
căpitanul Panaitescu Dumitru, al Regimentului 11 Jandarmi cu ordinul
No. 1463, Subprefectul Constantin Jora, delegatul Prefecturii judeţului
Tulcea, prin ordinul No. 912 şi agentul de pescărie Ţăranu Dumitru,
delegatul Pescăriilor Brăila, întruniţi la primăria comunei Carcaliu, ju deţul Tulcea pentru a cerceta cele raportate de Compania 2 Grăniceri
Brăila prin No. 319 şi Compania Jandarmi Tulcea No. 77; am constatat că soldaţii grăniceri Maftei Alexe şi Ghivechi Marin, prin confiscarea peştelui de contrabandă săvârşită de locuitorul Artion Hapei,
erau în perfectă regulă, întrucât susnumitul pescar nu a putut prezenta
permisul de pescuit, justificare că acest peşte ar fi necesar hranei lor
şi a celor 13 (treisprezece) oameni ce însoţeau năvodul.
Greşit, i-au adresat în scris epitete de jefuitori şi hoţi soldaţilor
grăniceri din Compania 2 grăniceri, care formau patrula de grăniceri,
de către şeful de post jandarmi Plutonier Bursuc Vasile prin raportul
No. 1237, către Compania de Jandarmi. Greşit a procedat primarul
Comunei Vasile Ţepeluşi când a chemat la primărie pe soldaţii
grăniceri, să predea peştele din contrabandă şi în acest timp cerând
concursul şefului de post de jandarmi, tot greşit a procedat primarul
că nu a dat documentele necesare. S-a admis de comisie ca să se dea
dovadă de peştele primit pe care declară că l-a dat înapoi pescarilor
pentru hrana lor. Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal spre
cele legale. Delegatul Regimentului 2 Grăniceri, căpitan (ss) Lazăr
Apostol 104.
98
Domnule Prefect Avem onoare a raporta: În după amiaza de 1 III
1925, membrii societăţii de ajutor reciproc a meseriaşilor evrei s-au
întrunit la sediul societăţii de pe str. Babadag din acest oraş. La
această întrunire membrii comitetului ales de acum trei ani şi-au
prezentat demisiile când au depus şi conturile de venituri şi cheltuieli
pentru 1924. În locul acestui comitet s-a ales o comisie interimară
compusă din Iţic Zilberman, Preşedinte de conducere, Iosif Cheiler,
104
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casier şi M. Schwartz, secretar. Alegerea noului comitet ce va verifica
gestiunea fostului comitet se face după cât se crede peste 15 zile 105.
99
Domnule Prefect Subsemnaţii locuitori în numele Obştii Comunei
Sarichioi din acest judeţ, respectuos aducem la cunoştinţa Dv. urmă toarele plângeri: Soldaţii de la pichetul de grăniceri Valter Mărăcineanu din comuna Sarichioi şi-au făcut un obicei de a umbla seara prin
comună armaţi sub cuvânt că patrulează şi pe oricine îl întâlnesc în
drumul lor fie flăcău sau fată, arestează ilegal, ducându-i la pichet
unde sunt bătuţi fără a ţine seama de viaţă, avere şi cinste şi aceste
fapte se petrec cam des. Vă rugăm cu profund respect Domnule
Prefect să binevoiţi a dispune cercetarea şi stabilirea celor reclamate
de noi, iar cei vinovaţi să fie pedepsiţi 106.
100
Domnule Prefect Înfiinţându-se în localitate o asociaţie cu numele
de „Hacoack” sub conducerea unui comitet, care are de scop educaţia
fizică a tineretului evreu, avem onoarea a vă ruga respectuos să
binevoiţi a dispune să ni se elibereze o autorizaţie de funcţionare în
localitate. Alăturat avem onoarea a vă depune şi o copie după statutul
nostru. Cu deosebită stimă, Preşedinte A.M. Avody 107.
101
Domnule Prefect Avem onoare a înainta anexele primite cu ordinul
d-vs No. 3992 din a.c., cum şi acest ordin şi totodată a raporta asu pra societăţii evreieşti culturală „Lumina” şi sportivă „Macabii”. Prin
aceste societăţi, după cât am putut aprecia, nu se caută decât a se
propaga şi întreţine printre evrei şi îndeosebi în tineret sentimentul
naţional evreiesc şi a se ajuta la nevoie pe conaţionalii lor din
Palestina, spre propăşirea acestei ţări.
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Aici este cazul să relatez sosirea în localitate a avocatului Meier
Haerschi, din Palestina care fiind aici, n-a putut să nu fie invitat la o
consfătuire intimă şi la sediul acestor societăţi, tocmai ca prin prezenţa lui se trezeşte şi mai mult sentimentul lor în tineret. Despre
aceasta am raportat d-vs. cum şi onor Direcţiei Generale a Poliţiei şi
Siguranţei Generale cu No. 288 din 14 Ianuarie a.c..
Această preocupare mai reiese şi din alte fapte, care deşi în aparenţă ar părea simple, însă care totuşi ne duc la credinţa cât caută a se
îndepărta de noi acest neam. Atunci când s-au dat baluri, indiferent de
locul, de cine şi scopul pentru care s-au dat, n-au luat parte şi dacă
la un bal ca acel al „Crucii Roşii” am observat din ei, apoi atunci
aceştia erau prea puţini şi veniţi poate forţaţi de împrejurări, că erau
funcţionari ai statului, sau interese prea mari i-au făcut pe aici să
vină. Atunci cum altminteri nu am observat nici un evreu la vreun Te
Deum, pe când la balurile date de alte naţionalităţi, n-au lipsit să fie
în număr cât mai mare.
Din trecut, am dedus, că deşi un curent antisemit este abătut asupra
tineretului nostru, mai slab la Tulcea, însă acest curent caută ei evreii
a-l întreţine şi a-l specula. Aşa, în decembrie 1922, la festivalul artistic
în program aveau piesa „Se face lumină” prin care se satiriza evreii
lipsiţi de sentimentul naţional sionist, însă de care puţinii studenţi
aflaţi în acel timp aici şi elevi ai liceului, ştiau că era o aluzie
răutăcioasă la România şi au voit să manifesteze ostil. Piesa era
scrisă de evreul Taler, student la Paris şi pe acel timp fost suplinitor
la acest liceu. Mi-aduc aminte că am avut conciabuluri cu acesta şi
alţii şi după parlamentări i-am convins să scoată după program piesa
„Se face lumină”. Aceasta însemna încăpăţânare a acestui tineret şi
când erau înştiinţaţi de ce avea să se întâmple, ce urmăreau decât să
speculeze apoi evenimentul ce s-ar fi petrecut. Măsurile luate au menţinut însă ordinea şi totul s-a petrecut în linişte, fără vreun eveniment
mai de seamă sau incident, după cum vă este cunoscut din raportul
nostru cu No. 12447, fapt ce s-a făcut cunoscut onor Ministerului de
Interne cu raport No. 12448 din 26 decembrie 1922, după cum erau
instrucţiunile.
Despre fostul suplinitor de liceu, Taler, am raportat d-vs şi Direcţiei Generale a Poliţiei şi Siguranţei Generale cu raportul No. 12611
din 30 decembrie 1922, când am arătat împrejurările în care au
decurs refuzul elevilor din cursul superior al liceului de a mai face
cursurile cu acest suplinitor şi motivele ce au condus la aceasta.
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În iulie 1923 se aduce filmul „Viaţa şi opera lui Teodor Hertzl”, în
ce scop, când toţi eram preocupaţi de liniştea ce trebuie să dăinuiască
în ţară. Despre cele ce a urmat, s-a raportat şi Direcţiei Siguranţei
Generale cu raportul No. 6437 din 16 iulie acel an. În iunie 17/924
cazurile cu elevele de la internat Schufer Berta, Braunstein Frieda şi
Grumberg Maria, care cu ocazia împărţirii unei cocarde tricolore de
studenţimea tulceană, în schimbul a cinci lei, pentru mărirea fondului,
ce serveşte la întreţinerea studenţilor la Cămin, au declarat cele două
dintâi, că nu vor purta, chiar dacă va trebui să ia acea cocardă, pe
când cea de a treia a completat că o va călca şi în picioare. Ce a
urmat, am adus la cunoştinţa d-vs şi Direcţiei Generale a Poliţiei şi
Siguranţei Generale în raportul No. 4874.
Tot atunci şi cu acest raport am vorbit şi de Eduard Schufer, stu dent, că este cunoscut cu idei comuniste şi care face parte din socie tatea „Lumina” de la care s-au ridicat acum câtva timp volume cu
caracter comunist, dăruite de comunistul Mihail Mihailov, care pătrun sese şi aici. Această societate numără 130 membri de ambele sexe,
toţi tineri de la etatea de 15 ani în sus, cari plătesc o cotizaţie lunară
de cinci lei pe lună din care se întreţin societatea şi se plăteşte şi
chiria imobilului, ocupat de societate. Îşi mai creează venituri şi din
ofrande, baluri şi alte serbări. N-au registre vizate de Administraţia
financiară şi nici nu este înscrisă la Tribunal.
În ceea ce priveşte Macabii, această este o societate sportivă cu
scop de educaţie fizică. Depinde de regionala Galaţi, ce este afiliată la
Centrala „Federaţia Societăţii Sportive din România”, prescurtat
F.S.S.R. N-are un local propriu zis această din urmă societate ai cărei
membri, când au nevoie să se întrunească se adună la sediul societăţii
„Lumina”. Se bucură de reduceri pe C.F.R. fiecare membru având
carnet liberat de Ministerul Comunicaţiilor. Raportând cele de mai sus,
avem onoare a vă ruga să binevoiţi a aviza, noi împărtăşind părerea
pentru desfiinţarea societăţii „Lumina”. Poliţai, N. Lupescu 108.
102
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şcolile româneşti din ţară, fiind lipsiţi de mijloace şi siliţi din această
cauză să întrerupă studiile. Consiliul deliberând, în unanimitate aprobă
a se înscrie sub Cap. VII articolul următor, suma de lei 5.000, ca
ajutor , tinerilor musulmani, lipsiţi de mijloace, care frecventează şcolile
române din ţară, spre a nu întrerupe studiile 109.
103
Domnule Ministru Subsemnaţii locuitori din satul Alba, comuna
Reg. Ferdinand I, judeţul Tulcea, cu onoare vă aducem la cunoştinţa
D-v. următoarele: În luna iunie 1924, subsemnaţii am cerut în două
rânduri onor Prefecturii judeţului Tulcea schimbarea satului Alba de
la Comuna Reg. Ferdinand I la Comuna Meidanchioi pentru următoa rele motive:
1. Satul Alba este locuit numai de populaţie românească din români
colonişti, iar comuna de care depindem ca sat este formată numai din
populaţie eterogenă ca bulgari, greci (găgăuzi) dimpreună cu satul Iulia
pendinte de această comună. Oricărei nevoi comuna nu se ia în sea mă că acest sat e locuit de români după cum nu s-a luat în seamă
la despăgubirile de război şi nici la împroprietărire când Comuna
Reg. Ferdinand I a fost tăiată de pe tabel sub motivul că locuitorii
sunt bulgari.
2. Terenurile acestui sat se învecinează cu comuna Meidanchioi.
3. Populaţia din care este formată comuna Meidanchioi este românească, iar acest sat după cum am arătat mai sus este format din români,
aşadar ca fiind în legătură cu această comună vom beneficia şi noi
de despăgubiri de război şi împroprietărire.
4. Onor Consiliul Judeţean al judeţului Tulcea a aprobat această mutare pe ziua de 1 Ianuarie 1923 şi până în prezent depindem de sus
arătata comună. Pentru care cu onoare vă rugăm să binevoiţi a dispu ne ca satul Alba să fie trecut la Comuna Meidanchioi 110.
104
Domnule Primar Subsemnaţii locuitori din această comună supunem
Domniei Voastre că de către postul de grăniceri de la punctul
109
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Caedon se aduc diferite piedici familiilor noastre care merg cu dife rite articole alimentare spre piaţa oraşului Sulina, astfel în noaptea de
19 spre 20 curent a ieşit înaintea carului locuitorului Roman Zosima
care era condus de fiul său minor Dumitru pe care după ce l-au
bătut i-au luat ouăle ce ducea la piaţă şi laptele din două tinichele.
Martor este băiatul Teodor Pocora care îl însoţea. Faţă cu această
stare de lucruri vă rugăm să binevoiţi a mijloci locului în drept ca
să se ia măsurile cuvenite pentru încetarea acestei stări de lucruri,
dăunătoare intereselor noastre economice şi care înspăimântă populaţia,
deşi suntem cu acte de recunoaştere în regulă. Cu stimă 111.
105
Domnule Prefect Subsemnaţii locuitori notaţi mai jos din comuna
Principele Mihai, plasa Babadag, judeţul Tulcea. Cu lacrimi în ochi
venim înaintea Domniei Voastre a îngenunchea şi a vă ruga spre a
ni se satisface cererea noastră. Dle Prefect, noi subsemnaţii, locuitori şi
tineri însurăţei ni s-a delimitat din vatra satului câte un loc de casă
cu întindere de 2000 m.p. în anii 1010 – 1914, de către întregul con siliu comunal, neavând mijloace a ne construi case în acel loc dar
temelia este ridicată. Dl Primar, cu ordin de sus, ne găseşte vinovaţi şi
ne dă în folosul comunei să plăti anual câte 0,50 bani de m.p., iar
Dl Notar Stanef I. Stan, făcător de bine spre a ne salva ne pungăşeşte
cu modul următor: bani, grăunţe, făină calitatea I şi [indescifrabil].
Respectuos vă rugăm să binevoiţi a lua măsuri spre a ne satisface a
noastre plângeri 112.
106
Dl Inspector Şef Constatându-se că absolvenţii liceelor particulare
Bulgare din Silistra şi Bazargic îşi trimit certificatele de absolvire în
Bulgaria, unde li se preschimbă în certificate de absolvirea cursului
secundar, ca emanate de la liceele de stat din Bulgaria ce şi cum ar
fi urmat şi terminat cursurile liceale în Bulgaria şi apoi aceste
diplome le prezintă în România pentru echivalare, spre a se putea
înscrie la diferite facultăţi din ţară sau spre a ocupa diferite posturi
la autorităţile noastre, avem onoarea a vă face cunoscut că aceste
111
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diplome trebuie anulate dacă se prezintă spre echivalare, întrucât în
România nu au nici o valoare. Director General, N. Dimitrescu 113.
107
Domnule Prefect Foarte rău face Dl Revizor şcolar că tot mereu
schimbă, numeşte şi înlocuieşte învăţătorii din judeţ. Din această cauză
şi copii nu învaţă nimic fiindcă când se învaţă mai bine cu metoda
de învăţat a unui învăţător vine atunci altul, care are altă metodă sau
care nu ştie cum să înveţe copii. Şi bieţii copii suferă şi noi cheltuim
bani cu îmbrăcămintea cu cărţi şi câte şi mai câte. Vă rugăm ca pe
un părinte să se lase tot învăţător acei care sunt numiţi de la
începutul anului căci atunci şi copii prind ceva mai bine. Cu respect,
Roman Tarasov, Al. Baccela, Sofron Ciobârceanu 114.
108
Domnule Prefect Referindu-ne la adresa Dvs. N. 34/926 avem onoare a vă comunica că nu Revizorul schimbă pe învăţători ci locuitorii
maltratând pe cel mai bun învăţător Florea Măican care de răul lor a
părăsit postul. Dl Tarasov şi alţii vor să numim învăţători dictaţi de
ei, să bea cu ei şi să nu le aplice amenzi, din care cauză 30 locuitori
din satul Letea au fost daţi pe mâna Dlui Procuror pentru rebeliune şi
linşarea învăţătorului Florea Măican 115.
109
Domnule Primar În judeţele Cadrilaterului, precum şi în Dobrogea
în rândul naţionalităţilor conlocuitoare, există şi populaţia musulmană
care formează o mare majoritate faţă de celelalte elemente băştinaşe
dar care însă nu face nici un fel de politică minoritară şi înţelege să
trăiască cu poporul român cu ale cărui interese şi aspiraţii s-a identificat în totul, în cea mai bună armonie şi frăţie. Dacă asupra însem nătăţii acestui paşnic şi devotat element musulman în conglomeratul
113
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de naţionalităţi şi penuria de braţe de muncă din Dobrogea ar mai
putea încape vreo discuţie, apoi asupra necesităţii cultivării acestui
element în şcoală şi sentimentele româneşti nu ar putea să se ridice
nici o voce discordantă.
Tot pe atât de adevărat însă este că, puţini, foarte puţini din tinerii
musulmani din această provincie, au apucat drumul şcolii noastre şi
dacă cercetăm cauzele acestui absenteism, vom găsi în primul rând
lipsa de mijloace. Dându-mi seama de toate consecinţele acestui rău,
subsemnatul după ce am stăruit şi obţinut internarea ca bursieri a
aproape 40 tineri dintre coreligionarii mei, în diferite şcoli ale statului,
pentru ca să putem complini şi restul nevoilor acestor elevi, mai toţi
săraci, am întreprins şi o colectă pe la diferitele autorităţi şi instituţii
din ţară, la care aţi binevoit a contribui şi D-voastră cu suma de lei
5000 şi al cărui rezultat, după cum se poate vedea din alăturata dare
de seamă, a întrecut toate aşteptările.
Încurajat de sprijinul ce ni s-a dat de pretutindeni , m-am hotărât să
vă adresez şi anul acesta acelaşi călduros apel rugându-vă să binevo iţi a subscrie o sumă şi mai mare şi aceasta cu atât mai mult, cu cât
intenţionez ca din sumele adunate, să institui un fond fix şi inalienabil
cu care să putem ajuta elevii săraci în fiecare an şi numai din dobânzile obţinute. Vă înaintez odată cu aceasta şi un tablou cu numele
elevilor ajutaţi şi vă rog a-mi confirma primirea, spre a o ataşa ca
act justificativ la dosarul chestiunii. Selim Abdulachim, deputat
Constanţa 116.
110
Vă încunoştinţăm că prin decizia ministerială N. 4509 din 22 Aprilie
1926 ministerul a delegat pe dr. Ibraim Tuna, fost senator, cu organi zarea comisiilor musulmane din judeţul dv., în vederea desemnării de
către aceste comisii al reprezentantului superior religios în senat stop.
Comunicându-vă cele ce preced veţi lua dispoziţii ca organele admi nistrative din judeţ să le cunoască 117.
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111
Domnule Prefect Locuitorii musulmani din cătunul Ceauşchioi,
comuna Casimcea, prin petiţia înregistrată la N. 147, cer să li se
permită a ridica materialul de la geamia rămasă în ruină din Comuna
Vasile Alexandri spre a-l întrebuinţa la reparatul geamiei lor. Cum
locuitorii musulmani din comuna Vasile Alexandri au emigrat în
Turcia, iar geamia lor a rămas în ruină, am aprobat locuitorilor din
Ceauşchioi să ridice materialul şi a-l întrebuinţa în scopul arătat.
Comunicându-vă aceasta vă rugăm să binevoiţi a dispune să se dea
ordin Primăriei din Vasile Alexandri spre a permite ridicarea 118.
112
Domnule Primar Prin prezenta, avem onoare a supune cunoştinţei
Dv. cele ce urmează: În fiecare săptămână sosesc trenuri cu emigranţi
din Polonia pentru Palestina, prin punctul de îmbarcare Constanţa, ori
până în luna August trecut aceşti mii de emigranţi erau aduşi cu
trenuri speciale până în gara Constanţa, plasându-se fiecare în acelaşi
timp de 12 sau 24 de ore până la plecarea vaporului. Natural că
aceşti mii de emigranţi lăsau în oraşul nostru o sumă destul de
importantă prin hoteluri, restaurante sau la diferite magazine, făcând
astfel puţină animaţie comerţului constănţean care trece printr-o criză
destul de cunoscută pentru toţi.
Sindicatul nostru, interesându-se la agenţia Palestiniană din localitate
ni s-a răspuns prin Directorul ei că această măsură s-a luat de către
Direcţia Sanitară locală (Serviciul Sanitar) ca o măsură de prevenire a
epidemiilor ce eventual ar introduce în oraş emigranţii. Nu a fost
până în prezent la nici unul din hoteluri un asemenea caz. După relaţiunile căpătate de la agenţia Palestiniană, toţi aceşti emigranţi sunt
revizuiţi la frontieră şi deci au asupra lor bilete de sănătate eliberate
în regulă. Credem Domnule Primar, că această măsură luată de a se
trece în tranzit direct port, este foarte nedreaptă şi vătămătoare comerţului nostru, în plus că dânşii nu au putinţa de a se aproviziona
pentru o călătorie atât de lungă. În speranţa că ne veţi asculta această
justă cerere, vă rugăm Domnule Primar a interveni celor în drept spre
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satisfacerea ei şi a primi stima şi consideraţia ce vă păstrăm 119.
113
Domnule Prefect Din Procesul Verbal, primit cu raportul No. 320
a.c., al Protoieriei acestui judeţ constatându-se că epitropii Gh. Stroea
şi Ganciu Ivanciu, de la Parohia Traian, fac propagandă printre locu itori ca să ţină sărbătorile după vechiul calendar, pentru a nu se lua
în contra lor, cuvenitele măsuri, ca răzvrătitori, faţă de hotărârea Sf.
Sinod şi sperjuri de jurământul ce au depus la numirea lor, în calitate
de epitropi, avem onoare a vă ruga Domnule Prefect să binevoiţi a
dispune ca numiţii epitropi să fie trimişi la Sf. Epitropie, spre a fi
lămuriţi asupra calendarului îndreptat ca ultimă încercare de povăţuire
evanghelică. Odată cu Arhiereasca binecuvântare vă rugăm Domnule
Prefect, să binevoiţi a primi şi asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni. Episcop 120.
114
Domnule Prefect Subsemnaţii de naţionalitate evrei, cetăţeni români,
comercianţi şi gospodari din oraşul Babadag, judeţul Tulcea, ne permitem să depunem Domniei Voastre, această plângere prin care semna lăm un caz de o extremă gravitate şi înainte de a lua proporţii fatale.
Domnule Prefect, suntem unii din locuitorii cei mai paşnici din acest
oraş, supuşi ordinelor, legilor şi regulamentelor ce ni se impun de
către autorităţile în drept a o face. De asemenea şi în societate suntem
ordonaţi, nelăsând nimic de dorit, căutându-ne fiecare de modestele
noastre îndeletniciri.
În ultimul timp însă, a survenit o întâmplare care ne îngrijorează,
tulburând liniştea de până acum a noastră şi familiilor linişte care
până în prezent de decenii întregi n-a fost atinsă prin nici un inci dent. Ce se întâmplă acum? Nu de mult a luat fiinţă şi în Babadag
Liga Apărării Naţional Creştine, condusă de Dl Avocat Filip Grecu,
din Bazargic, care e la ordinele imediate ale Dlui Profesor Cuza din
Iaşi şi Miltiade Cutava, pretins ziarist din Constanţa. Această ligă pe
noi nu ne-ar fi mişcat şi nici duce la faptul de a reclama, atât timp
119
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cât n-a fost capabilă de a intriga şi ameninţa; astăzi liga aceasta a
devenit un focar provocator şi ameninţător la adresa şi contra evreilor
dobrogeni, deoarece Dl Avocat Filip Grecu, umblă prin comune,
îndeamnă pe săteni şi orăşeni simpli, să fie şi să pornească contra
evreilor, să le facă mizerii, să-i boicoteze şi să-i atace, arătând totodată
că în curând în ţara Românească evreii, chiar cetăţeni români fiind, nu
vor mai avea drepturi.
Ori această sămânţă a urii, aruncată pe ici, pe acolo, a început să
prindă rădăcini, devenind ameninţătoare şi periculoasă nouă şi ordinii.
Faţă cu aceasta, respectuos, cu un ceas înainte, semnalăm Domniei
Voastre cazul, cu ruga să binevoiţi ca în interesul ordinii, liniştii şi
drepturilor fiecărui de a trăi să ordonaţi luarea de măsuri urgente
dictate de împrejurări şi noi evrei dobrogeni, care ne punem sub
protecţia Domniei Voastre, în care vă declarăm solemn că oricum şi
oricând şi în orice împrejurare chemarea Domniei Voastre va suna, cu
mic, cu mare vom răspunde imediat, recunoscători fiind, considerăm
aceasta şi ca o plăcută datorie. Nu ne îndoim Domnule Prefect că
apelul nostru va avea ecou, pentru care vă mulţumim anticipat 121.
115
Domnule Prefect Referindu-ne la raportul D-vs. No. 7672/925 avem
onoare a vă face cunoscut că întrucât societăţile „Lumina” şi
„Macabii” din acel oraş n-au personalitate juridică, vă rugăm să binevoiţi a le retrage îndată autorizaţiile de funcţionare, punându-le în ve dere să înceteze orice activitate, până ce se vor conforma dispoziţiilor
legii şi regulamentului pentru persoanele juridice 122.
116
Dlui Ministru al Instrucţiunii Publice, Bucureşti Avem onoare a vă
înainta în copie petiţia N. 9.449/926 a obştii locuitorilor de origine
mahomedană din satele Ceauşchioi şi Războieni, comuna Casimcea,
acest judeţ, prin care cer înfiinţarea unui post de limbă turcă pentru
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copii lor pe lângă şcoala primară de stat din satul Ceauşchioi, rugân du-vă să binevoiţi a dispune. Prefect 123.
117
Domnule Prefect Subsemnatul Ştefan Detcov din comuna Periprava
de profesie comerciant. Vin cu profund respect înaintea Domniei
Voastre a vă supune la cunoştinţă următoarea plângere contra Dlui
Primar al acestei Comune anume Ioan Cuţov. În noaptea de 21 a
venit la mine acasă împreună cu fiul său şi cu alţi locuitori din
comună şi din care cauză a început să mă insulte şi să-mi devasteze
casa ameninţându-mă cu cuţitul, iar fiul său mi-a dat două palme.
Intervenind vecinii cu greu l-am dat afară din casă. Rog Dle Prefect a
lua în considerare prezenta mea plângere şi ca un bun părinte a
dispune cercetarea cazului. Cu profund respect, Ştefan Detcov 124.
118
Noi Grefierul certificăm că comitetul de conducere al Societăţii
culturale „Lumina” din oraşul Tulcea, cu petiţia înregistrată la N.
18129 din 28 Iunie 1926 adresată acestui tribunal a cerut ca în
conformitate cu dispoziţiile art. 84 şi următoarele din lege pentru
persoane juridice din 1924, art. 7 şi următoarele din regulamentul legii
să se acorde societăţii personalitate juridică potrivit textelor sus
arătate. Drept care am eliberat prezentul certificat achitându-se timbru
de cinci lei 125.
119
Domnule Prefect Subsemnaţii locuitori mai jos iscăliţi, cultivatori de
zarzavat din Comuna Mihai Bravul, judeţul Tulcea, cu onoare venim a
vă aduce la cunoştinţă următoarele. Noi având grădini cu zarzavat vecine cu proprietatea d-lui Petre A. Chircef, moşie prin care trece râul
Taiţa, râu de la care alimentăm grădinile cu apă şi cum în planul
123
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comunei noastre prevede ca Dl Chircef să dea voie a se face un dig
pentru a îndrepta apa spre grădini, Dlui nu voieşte a recunoaşte stri când digul, oprindu-ne apa, atât nouă cât şi locuitorilor acestei comune
care beneficiau şi adăpau cireada, din care cauză s-a ivit molimă în
vite cu această oprire.
Cum în acest timp zarzavatul cere apă şi mai cu seamă răsadul de
varză, suntem nevoiţi a rămâne pe drumuri muritori de foame cu
toată munca şi capitalul depus, după cum se constată şi din alătura tele procese verbale şi adresei cu N. 912/926 a autorităţilor acestei
comune. Deci după cum vedeţi Dle Prefect călduros vă rugăm ca pe
un părinte să binevoiţi a interveni locului în drept şi totodată ordona
autorităţilor comunale şi poliţieneşti pentru a pune în vedere D lui
Petre A. Chircef să ne dea voie a reface digul la loc şi a respecta
după cum prevede planul comunei. Cu deosebit respect, Şt. C. Stoian,
Nicolae M. Ivanof, Ivan N.S. 126.
120
Vă informăm că guvernul sovietic a decis colonizarea Crimeei, exclusiv pentru populaţia evreiască din Orient, spre a determina reîntoarcerea în Rusia a majorităţii evreilor emigranţi şi a obţine astfel o slăbire a curentului sionisto – naţionalist din cauza căreia Internaţionala a
III îşi vede periclitată acţiunile revoluţionare în Extremul Orient. Până
în prezent sovietele au împroprietărit 20 familii evrei şi au dat circu lară partidelor comuniste, centralelor de spionaj, organizaţiilor culturale
şi sportive comuniste din toate ţările să ducă o vie propagandă în
rândul comercianţilor evrei, a tineretului revoluţionar şi chiar a intelectualilor, reliefând importanţa socială şi politică pentru poporul evreu a
actului colonizării Crimeei evreieşti.
În acest scop organizaţiile evreo - americane au numit conducător
propagandist pentru România pe fruntaşul sionist basarabean Bernstein
Cogan, originar din Chişinău, care va începe acţiunea în primul rând
în Basarabia, unde se află foarte mulţi evrei ruşi emigranţi. Pe de altă
parte Liga Culturală evreiască din ţară va susţine teza colonizării
Crimeei. p. Ministru (ss) Romulus P. Voinescu, p. Director general (ss)
Eugen Cristescu 127.
126
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121
Domnule Prefect Am onoare a vă aduce la cunoştinţă că în Galaţi
s-au tipărit şi împrăştiat în şcoli un manifest intitulat „Colegi şi
colege creştini” prin care elevii creştini sunt îndemnaţi să nu aibă
nici un raport de colegialitate cu elevii evrei în tot timpul anului
şcolar 1926 – 1927. Cum această propagandă este menită să producă o
permanentă agitaţie în şcoli şi cum autorii ar putea face parte din
elementele care urmăresc să creeze prin asemenea situaţii dificultăţi
grave bunului mers al învăţământului în ţară şi chiar tulburări cu
caracter general, vă rugăm să luaţi măsuri grabnice pentru ca agenţii
provocatori să fie descoperiţi şi daţi judecăţii. p. Ministru (ss) Romulus
P. Voinescu, p. Director general (ss) Eugen Cristescu 128.
122
Domnule Prefect Subsemnatul Martin Popov din Kilia Veche, epitropul bisericii lipovene din Kilia Veche şi delegat al credincioşilor lipoveni, cu respect vă rog să binevoiţi a dispune să fim lăsaţi de jan darmi şi autorităţile române să serbăm în ziua de 4 noiembrie stil
nou (22 octombrie 1926 stil vechi) hramul bisericii noastre. Binevoiţi a
cunoaşte că deşi Sf. Sinod al Bisericii Autocefale Române a hotărât
schimbarea calendarului, ca noi credincioşii de rit lipovenesc să nu
intrăm în dispoziţiile calendarului îndreptat, totuşi suntem opriţi a
serba hramul şi ca oameni de ordine apelăm la buna voinţă a
Domniei – voastre să ne daţi voie a serba în ziua de 4 Noiembrie
după credinţa şi obiceiurile noastre. Cu respect, în numele obştii lipo veneşti, Martin Popov 129.
123
Domnule Prefect Ca rezultat adresa Domniei Voastre de sub N.
17972/926, motivată de petiţia locuitorilor Stipan şi Fedot Seferov,
delegaţi ai comunităţii lipovenilor fără popă din comuna Sarichioi
acest judeţ, prin care cer a li se admite să serbeze hramul bisericii
128

Nota informativă nr. 61052/19 Octombrie 1926, Ministerul de Interne - Direcţia Poliţia şi
Siguranţa Generală, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr. 303/1926,
fila 17
129
Cerere nr. 19123/1 Noiembrie 1926, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul Administrativ,
dosar nr. 315/1926, fila 18
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„Acoperământul Maicii Domnului” (Procova) din acel sat în ziua de
14 octombrie a.c., am onoare a vă comunica că întrucât numiţii locuitorii sunt sectanţi şi nu depind în cele religioase de biserica domi nantă a statului român şi mai având în vedere art. 5 şi 22 din
Constituţie, suntem de părere să aprobaţi ca numiţii locuitori să-şi
serbeze hramul după cerinţa lor, cu condiţia ca prin această serbare
să nu se aducă atingere legilor, instituţiilor statului român şi ordinii
publice. Protoiereu 130.
124
Domnule Prefect Avem onoare a vă raporta că în localitate a luat
fiinţă la data de 5 septembrie a.c. o subsecţie fascistă sub preşedenţia
Dlui Dr. Giulio Martone, medicul şef al Spitalului Comisiei Europene a
Dunării Sulina, având ca vicepreşedinte pe Dl M. Pettinato, agent al
Consulatului Italian local, Giorgio Martone, secretar şi inginer Figari,
R. Martone, Ferdinand Judelicatto şi Enrico Caravana, membrii. Clubul
are sediul în str. Elisabeta Doamna N. 14 şi aici se întrunesc membrii
fasciei în fiecare seară, unde fac lectură având bibliotecă şi unde se
dă o dată pe săptămână şi serată sau ceai dansant.
La data înfiinţării Dl Pettinato agent consular local a făcut cunoscut
subbrigăzii de siguranţă Sulina scopul fasciei din Sulina care este o
subsecţie a fasciei din Galaţi şi a transmis cu adresa N. 197 din 6
septembrie a.c. o scrisoare a Dlui Dr. Martone preşedinte al secţiei
fasciei din Sulina în care a arătat în mod detaliat scopul acestei
fascii şi care adresă şi scrisoare, cu onoare vă înaintăm D v în copie,
rugându-vă să binevoiţi a dispune 131.
125
Proces Verbal, Astăzi 6 Februarie 1927. Noi Comunitatea Israelită
Română din Sulina întrunindu-ne în sinagogă la orele 17 p.m. sub
Preşedenţia Dlui M. Naiman, pentru a verifica intrarea şi ieşirea a
Balului dat în seara zilei de 29 Ianuarie 1927 pentru reparaţia şi
întreţinerea sinagogii din Sulina şi constatăm următoarele.
La intrare:
130

Nota nr. 756/12 Noiembrie 1926, Protoieria judeţului Tulcea, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea,
Serviciul Administrativ, dosar nr. 315/1926, fila 16
131
Nota informativă nr. 2796/15 Noiembrie 1926, Poliţia oraşului Sulina, în DJTAN, fond Prefectura
Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr. 321/1926, fila 4
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În
În
În
În
În
În

cazul
cazul
cazul
cazul
cazul
cazul

din
din
din
din
din
din

vânzarea biletelor
Lei 36100
Tombolă
9800
Cărţi poştale, regine, confeti
3200
Restaurant Bufet
45821
Cocarde, Garderobă
7072
Donaţiuni a membrilor
20000
Total brut Lei 121993

La ieşire:
Salon, muzică, lumină, păsări, restaurant,
Bufet, vin şi diverse cheltuieli
Lei 30726
Rămas net Lei 91262
Se constată că rezultatul net este de lei nouăzeci una mie două sute
şaizeci şapte, din care sumă se va plăti datorii de reparaţia sinagogii
şi întreţinere, pentru care se formează prezentul Proces Verbal. Taxele
Percepţiei se va plăti la sosirea răspunsului la Onor Minister.
Preşedinte comunitate, Marcu Năiman 132.
126
Dl Şef Prin prezenta am onoarea a vă ruga să binevoiţi a-mi
comunica dacă în localul FASCIO ITALIAN din Sulina Str. Elisabeta
Doamna se pot ţine întrunire cu familii române şi italiene pentru a
se lua câte un ceai distracţie. Cu deosebită stimă, Agent consular
al Italiei M. Pettinato 133.
127
Domnule Poliţai Urmând în ziua de 25 Martie, aniversarea inde pendenţei Greciei, să dăm o reprezentaţie teatrală cu piesa „Esme”
împreună cu cântece naţionale greceşti şi româneşti, iar după
terminarea teatrului va urma un bal cu tombolă în folosul Bisericii
care are nevoie de reparaţii. Vă rugăm prin urmare să binevoiţi a
interveni locului în drept pentru a ni se aproba iar la rândul nostru
ne obligăm a vă depune un Proces Verbal de încasări şi cheltuieli.

132

Proces Verbal, 6 Februarie 1927, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul Administrativ,
dosar nr. 284/1926 – 1927, fila 21
133
Cerere nr. 749/2 Martie 1927, Agentia Consolare d ̀Italia Sulina, în DJTAN, fond Prefectura
Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr. 284/1926 – 1927, fila 22
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Cu deosebită stimă 134.
128
Domnule Prefect Am onoare a aduce la cunoştinţa Dvs. că în ur ma raziilor făcute în noaptea de 16 martie a.c. de personalul acestei
brigăzi pentru executarea ordinelor cu privire la urmărirea cazurilor
subversive semnalate de Onor Ministerul de Interne cu ordinul No.
10400 şi 12234/1927 a găsit pe malul Dunării un grup de pescari
din cătunul Pardina, comuna Lascăr Catargiu, veniţi cu peşte pentru
vânzare la punctul de desfacere al Pescăriei Statului din portul Ismail.
Numele acestor pescari sunt: Ivan Piculist, Mihail Josean, Mihail
Teofan, Mihail Danilenco, Ivan Ismailisciuc şi Tudor Ivan. Controlaţi
dacă au asupra lor bilete de populaţie pentru identificare, nu s-a găsit
la nici unul, declarând că primarul şi notarul nu le eliberează pe
motiv că nu au timp. Cum sub masca de pescari sau chiar de
cumpărători de peşte la licitaţie, se pot strecura foarte uşor diferite
elemente subversive, îndeplinindu-şi misiunile nesupăraţi de nimeni,
posedând asupra lor simple acte pescăreşti pe care şi le pot cumpăra
orice cumpărători de peşte. Cu onoare aducem la cunoştinţa Dvs.
cazul de mai sus, rugându-vă să binevoiţi a dispune cele legale 135.

129
Domnule Ministru Cu ocazia inspecţiei făcute în ziua de 25 martie
a.c. serviciilor publice din oraşul Sulina, s-a prezentat înaintea noastră
o delegaţie a populaţiei musulmane din localitate care ni s-a plâns că
imamul Ibraim Oturba de la geamia din Sulina nu numai că nu-şi
îndeplineşte îndatoririle sale religioase, faţă de credincioşi, dar prin
atitudinea sa provoacă ură şi dezbinare în sânul comunităţii, fapte
constatate şi de noi personal în urma anchetei făcute.
Pentru curmarea acestei stări de lucruri care ţine comunitatea întro continuă nemulţu - mire şi iritaţie, cu onoare vă rog să binevoiţi a
aproba raportul Muftiatului judeţului No. 1146 ce se alătură în ori ginal şi prin care se cere mutarea pe cale disciplinară a imamului
134

Cerere, Comunitatea Elenă Sulina, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul Administrativ,
dosar nr. 284/1926 – 1927, fila 23
135
Raport nr. 1000/23 Martie 1927, Brigada de Siguranţă Tulcea, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea,
Serviciul Administrativ, dosar nr. 369/1927, fila 2
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Ibraim Oturba la geamia din oraşul Babadag din acest judeţ şi
transferarea în locul său la geamia din Sulina a imamului Cadar
Hasan a geamiei din Babadag 136.
130
Domnule Poliţai Urmând ca să dăm o reprezentaţie teatrala la Sala
Cercului Elen compusă din trei comedii „Kako simpantima”, „Dio
mathimata tangou”, „I polisis tis Athinas” în folosul reparaţiilor
bisericii noastre vă rugăm să binevoiţi a interveni locului în drept să
ne permită ca în ziua de 25 Aprilie să putem da reprezentaţie. Cu
deosebită stimă şi considerare. Preşedinte 137.
131
Domnule Prefect Subsemnaţii musulmani locuitori din oraşul Sulina,
venim din nou cu următoarea plângere. Subsemnaţii suntem mulţumiţi
pentru intervenţia D-stre pentru numirea noului Imam Cadar Hasan
Hogea, la Moschea din Sulina şi ne-aţi scăpat din robia fostului
Imam şi acum după venirea Dlui Cadar Hasan Hogea, a luat inventarele Moscheii în primire dar de la Moschee nu vrea să evacueze fos tul Imam Ibraim Oturba, rugăm dacă binevoiţi a interveni la Poliţia
din localitate, ca să evacueze casa Moscheii fiind rămas la casele
străine Dl Cadar Hasan Hogea cu familia sa. Dl Cadar Hasan Hogea
a intervenit pe lângă Muftiu, al judeţului Tulcea, ce a intervenit
pentru evacuarea casei Moscheii de către fostul Imam Ibraim Oturba
dar nu s-a luat nici o măsură până în prezent. Domnule Prefect cu ce
motiv stă acest fost Imam aici la Moschee, fiindcă este permutat de
la data de 2 Aprilie, ceia ce trebuia să se prezinte la Moschea din
oraşul Babadag. Cu toată stima, pentru toţi musulmanii K. Aziz 138.

136

Nota nr. 4594/29 Martie 1927, Prefectura judeţului Tulcea, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea,
Serviciul Administrativ, dosar nr. 388/1927, fila 4
137
Cerere, 18 Aprilie 1927, Comunitatea Elenă Sulina, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul
Administrativ, dosar nr. 284/1926 – 1927, fila 27
138
Plângere nr. 660/18 Mai 1927, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar
nr. 388 / 1927, fila 5
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132
Domnule Prefect Subsemnatul Vicol Gavrilov Preot Paroh din
oraşul Tulcea, cu respect vă fac cunoscut că în ziua de 19 Iunie a.c.
vroim a deschide un congres eparhial la Mânăstirea Slava Rusă unde
se vor aduna din toate comunităţile privitor la aceste comunităţi vă
rugăm să binevoiţi a ne da cuvenita autorizaţie pentru a putea în
linişte să obţinem acest congres în susnumita zi unde se vor aduna
delegaţiile din partea fiecărui comitet din judeţul Tulcea şi judeţul
Constanţa, aceasta pentru zilele de 19 – 20 Iunie 1927. Cu respect,
Preot Vicol Gavrilov 139.
133
Dlui Prefect al judeţului Tulcea Azi orele trei când veneam de la
Măcin pe drum m-au bătut îngrozitor luându-mi pălăria şase ţărănişti
din Greci în frunte cu Gh. Popa pentru că la bariera Măcinului am
strigat trăiască liberalii sunt grav rănit merg spital rog dispozaţi.
Vasile Vlas 140.
134
Prefecturii judeţului Tulcea În zilele de 1, 2 şi 3 august a.c. urmează să aibă loc la Mstirea Bistriţa din judeţul Neamţ Congresul Studen ţilor Cuzişti, cu delegaţi din întreaga ţară. Cum delegaţii vor călători
în grupe, vă rugăm să luaţi măsurile necesare cuvenite în raza D v
pentru a se face o paza riguroasă şi a se veghea de aproape ca Delegaţii Studenţilor să nu se dedea la tulburări sau agresiuni contra călă torilor evrei [indescifrabil]. Dacă în gări nu găsesc forţe suficiente po liţia oraşului este obligată să dea personal necesar ofiţeri şi sergenţi
de poliţie, astfel ca să se poată face faţă oricărei împrejurări. Începând
de sâmbătă 30 iulie şi până vineri 5 august organizaţi serviciu de
pază în gări. Va fi semnalat şi se va pune în vedere personalului că
este direct răspunzător de executarea serviciului de pază şi se va
pedepsi cu asprime toţi cei ce nu vor fi găsiţi la datorie 141.
139

Cerere, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr. 388/1927, fila 7
Reclamaţie nr. 10890/9 Iulie 1927, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul Administrativ,
dosar nr. 377/1927, fila 9
141
Adresa nr. 44/27 Iulie 1927, Ministerul de Interne, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul
Administrativ, dosar nr. 362/1927, fila 52
140
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135
Domnule Pretor Subsemnatul Filip Cernamoriţ, caporal în aviaţia
aeronautică Bucureşti, actualmente aflat în concediu, am onoare a vă
reclama următoarele. Ieri doi sergenţi şi patru soldaţi grăniceri de la
pichetul local, voind să se ducă la mare să se scalde au venit la
schela părinţilor mei şi au schimbat lotcile. Au lăsat pe a lor mică şi
au luat pe a noastră mare de care aveam nevoie curând să mergem
la mare. Intervenind după ce i-am ajuns cu lotca pe Dunăre, ca să ne
lase lotca căci avem nevoie de ea, am fost luat la bătaie în mod
barbar de sergenţi, apoi de soldaţi şi a fost nevoie să intervină
femeile Custov A. Agachi şi Maria T. Nichita ca să mă scape de
bătaie. Vă rog Domnule Pretor să binevoiţi a lua măsuri împotriva
camarazilor de mai sus, care probabil îşi închipuie că au drept la
orice. Să trăiţi, Filip Cernamoriţ 142.
136
Domnule Prefect Subsemnaţii musulmani, domiciliaţi în oraşul
Babadag, respectuoşi vă înaintăm prezenta Domniei Voastre, cu ruga
să binevoiţi a interveni pentru satisfacere. Domnule Prefect, la geamia
din Babadag este vacant postul de imam, post care este extrem de
necesar a se ocupa. Nu de mult timp cu ocazia vizitării oraşului de
către Muftiul judeţului Tulcea, această slujbă a fost solicitată de către
muezinul Halil Ismail de la geamia locală. Ori Dl Muftiu a respins că
acest post l-a promis altei persoane străine de localitate şi prea tână ră pentru asemenea demnitate.
Noi cei semnaţi mai jos, vă rugăm respectuos să binevoiţi a
interveni către Dl Muftiu ca să numească în postul de Imam pe Halil
Ismail muezin la geamia locală, fost imam rural, fost în război ca
hoge cu gradul de locotenent, persoană în etate, serioasă, cinstită, morală şi pe care îl cunoaştem de ajuns ca omul datoriei şi deci îndepli nind în totul condiţia de a fi Imam al geamiei Babadag. Încă o dată,
vă rugăm Domnule Prefect să binevoiţi a interveni în sensul cererii
noastre, asigurându-vă că fiind satisfăcuţi, noi când chemarea Domniei
Voastre va suna, vom răspunde imediat considerând aceasta ca o

142

Reclamaţie nr. 1663/4 Septembrie 1927, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul
Administrativ, dosar nr. 380/1927, fila 34
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plăcută datorie. Cu perfectă stimă 143.
137
Avem onoarea a comunica că în ziua de 25 ale lunii curente pe la
orele 5 p.m. patru grăniceri din Comuna Jurilofca fiind învoiţi de
către plutonierul major D. Preboianu, Comandantul Companiei de
grăniceri din localitate în vederea Sf. Sărbători s-au îmbătat şi l-au
întâlnit pe stradă pe soldatul Simion Slave, din compania Pompieri
Bucureşti, care se afla în concediu, l-au luat în bătaie, bătându-l grav,
apoi întâlnind mai departe stând mai multe femei pe bănci, în stradă,
la curtea locuitorului Feodor Hulici şi au luat-o la bătaie pe bătrâna
Petrina Petrova cu patul de armă zdrobindu-i pieptul şi lăsând-o în
nesimţire, locuitorul Feodor Hulici văzând aceasta fiind în curte a ieşit la aceşti grăniceri pentru a o putea scăpa pe soacra sa de bătaie,
unde grănicerul caporal Gavrilov Mihail, fiind numai dânsul înarmat
cu arma s-a repezit în curte după locuitorul Hulici, care pusese mâna
pe un topor, i-a dat câteva lovituri cu patul armei, însă văzând că
ţine în mână un topor, a pus arma la ochi şi a tras un foc, al doilea
foc nu a putut trage, deoarece cartuşul fiind defect s-a oprit în ţeava
armei.
Susnumitul a căzut într-un loc de sânge, iar grănicerii au luat-o la
fugă, lumea revoltată din această stradă s-au luat după dânşii fugărin du-i. Caporalul făptaş Gavrilov Mihail neputând să fugă la pichet a
nimerit în cafeneaua Dlui Panait Gheorghe care la intrare dând buzna
pe uşă a spart geamurile, cum a intrat înăuntru a început din nou ca
să încarce arma, însă văzând că nu mai este urmărit a ieşit pe uşa
din dos şi a fugit la pichet. Imediat la alarma dată de către agentul
şi sergentul acestei poliţii au ieşit la faţa locului plutonierul major de
grăniceri şi şeful postului de jandarmi din localitate pentru a ancheta
cazul. Bătrâna Petrina Petrova şi ginerele ei Feodor Hulici au fost
transportaţi cu o căruţă la spitalul Babadag, Hulici este supus unei
operaţii, spre a i se extrage glonţul din umărul drept. Locuitorii sunt
foarte revoltaţi pentru aceasta contra autorităţilor, adunându-se în
grupuri, grupuri şi discutând despre aceasta. Şef Poliţie Jandarmi, (ss)
plutonier Constantinescu 144.
143

Cerere nr. 15632/4 Octombrie 1927, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul Administrativ,
dosar nr. 388/1927, fila 11
144
Raportul nr. 352/27 Decembrie 1927, PoliţiA punctului de frontieră Jurilofca, în DJTAN, fond
Prefectura Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar nr. 380/1927, fila 79
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138
Domnule Prefect Subsemnatul Iosif Dunaev, locuitor din Tulcea, cu
domiciliul pe Str. Pr. Ferdinand No 55. Rog respectuos să binevoiţi a
dispune de a mi se elibera o autorizaţie spre a mă servi în călătorii le mele ce le fac prin comunele populate de lipoveni (Starobreadţi)
din judeţul Tulcea, pentru exercitarea profesiunii mele de iconar (desenator de icoane) exclusiv pentru bisericile religiei noastre. Această
autorizaţie o solicit de la Domnia Voastră pentru motivul că, zilele
trecute, am avut mari neplăceri din partea Dlui Şef al Poliţiei de
frontieră din comuna Jurilofca, cu care ocazie am suferit pierderi mari.
Cu respect 145.
139
Domnule Comandant Plutonul de grăniceri din Vâlcov, a luat de
curând măsura ca localitatea Periprava, comună aşezată pe malul
dobrogean al Dunării, în judeţul nostru, cam peste drum de Vâlcov, să
fie înconjurată de santinele, desigur în vederea pazei împotriva contrabandelor. Nu suntem în contra măsurii în sine, dar, acest fapt, stinghe reşte populaţia locală de la muncile lor, fiind necontenit percheziţio naţi şi vexaţi de cercetările şi percheziţiile, de multe ori nejustificate,
al trupelor de pază, atât la ieşirea din sat cât şi la înapoiere, lucru
care nemulţumeşte populaţia şi pune organele noastre administrative
în situaţii dificile.
Faţă de aceasta vă rog să binevoiţi a da Ordin Dvs. urgent ca
aceste măsuri luate să fie reduse la aceea ce erau şi mai înainte,
urmând ca răufăcătorii sau indivizii care ar încerca să eludeze legile
vamale, să fie reprimaţi aşa cum trebuie, fără ca populaţia paşnică să
sufere. Domniei Sale Domnului Comandant al Regimentului de
Grăniceri Brăila 146.
140
Domnule Prefect Subsemnatul Bănică Nicolae din oraşul Isaccea,
judeţul Tulcea, respectuos vă rugăm a ne da cuvenita autorizaţie de a
145

Cerere nr. 2418/17 Februarie 1928, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul Administrativ,
dosar nr. 395/1927 - 1928, fila 1
146
Adresa nr. 5144/30 Martie 1928, Prefectura Tulcea, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul
Administrativ, dosar nr. 408/1928, fila 29
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şedea pe timpul verii în comuna Casimcea, judeţul Tulcea. Subsem natul în calitate de vătaf peste 5 familii cu şase căruţe şi anume
Ghiţă Nicolae, Gh. Bănică, Ion Bharin, Gr. Bharin şi Alexandru Vasile.
Subsemnatul posedă certificat No 1890/928 eliberat de Poliţia Isaccea,
cu stimă, Bănică Nicolae 147.
141
Domnule Prefect Subsemnatul Haralambi Taşcof din comuna Frecăţei aduc la cunoştinţă următoarele: În calitate de străin am făcut declaraţie de renunţare la supuşenia străină şi care am depus-o la Domnia
Voastră întrucât sunt căsătorit cu o cetăţeană română şi am şi doi
copii, iar în urmă am depus toate activităţile la Onor Ministerul
Muncii şi cum astăzi văd că nu mi se mai permite şederea în Ţara
Românească, afară de asta am un ha de cultură de tutun pentru care
am şi luat aconturi de la R.M.S. şi am şi alte semănături şi în baza
ordinului Ministerului de Justiţie N. 84715/928 vă rog să binevoiţi a
interveni locului în drept spre a mi se permite şederea în ţară până la
rezolvarea cererii ce am făcut la Onor Ministerul Muncii unde am
depus şi actele respective. Cu toată stima, Haralambi Taşcof 148.
142
Domnule Prefect Subsemnatul Bercu Leiba din comuna Caramanchioi,
judeţul Tulcea, cu onoare viu înaintea Dstră spre a aduce următoarea
plângere. Pe ziua de 22 iulie 1928, Duminică seara a venit la mine un
agent de la „Prevederea” Asigurare Română, din Brăila şi jandarmii
au cerut actele. El a scos şi le-a arătat şi numărul de la motorul maşinii dinăuntru şi el n-a ştiut, atunci a spus că îl amendează după
aceea a venit la prăvălia mea şi au vrut să-l aresteze şi eu am
susţinut ca să nu-l aresteze din cauză că nu poate şti numărul ei,
adică jandarmii au început să mă sictirească în prăvălia mea, ei au
început să mă insulte despre naţia mea, pe urmă la 11 seara a venit
încă un agent fiscal şi amândoi cu Şeful de Post şi mi-a spart feli narul.
De la 11 şi până la 12 noaptea au început cu pietre pe acoperiş
147
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şi pe tablă parcă era cu bombardament şi s-au speriat şi vecinii. I-am
spus gardistului şi el mi-a spus că n-are să-mi păzească prăvălia. A
doua zi am făcut petiţie la Şeful de Post şi el n-a voit să o
înregistreze şi nici nu a venit să cerceteze. Cu onoare vă rog
Domnule Prefect, spre a lua măsuri energice asupra Şefului de Post
din sus zisa comună. Cu stimă, Bercu Leiba 149.
143
Domnule Prefect Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Direcţia
Vânătoare ne comunică că mulţi minoritari se înscriu în câte o
societate de vânătoare numai temporar şi fără să practice vânatul, în
scopul de a putea obţine un permis de port arme şi că în acest mod
s-au înarmat pe nesimţite o mulţime de minoritari. Vă aducem la
cunoştinţă cele de mai sus şi vă rugăm să luaţi măsuri să nu se mai
elibereze permise de port arme decât în număr cât se poate de res trâns, iar dacă unii din ei au căzut în culpă să li se retragă permisele.
P. Ministru Romulus P. Voinescu 150.
144
Domnule Prefect al judeţului Tulcea La Ordinul Domniei Voastre
No. 13.754 am onoare a vă raporta că preşedinţii diferitelor comuni tăţi minoritare din acest oraş sunt Gh. Calambucide de la comitetul
Elen, Geovani Matenci de la comunitatea Catolică şi Geavin Arif de
la Comunitatea Mahomedană, Gh. Slintirian de la comunitatea Armeană, Meren Nouiman de la comunitatea Mozaică. Poliţai (ss)
C. Popescu 151.
145
Domnule Prefect al judeţului Tulcea Conform Ordinul Domniei
Voastre No. 13.754 Avem onoare a raporta numele şi prenumele preşedinţilor diferitelor comunităţi minoritare din acest oraş după cum
149
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urmează: Evrei Zisu Taler, Turci Ali Cadâr, Armeni Erimos Artim,
Bulgar Stoian Nicolof. Rugându-vă să binevoiţi a dispune 152.
146
Domnule Prefect Noi locuitorii obştii satului Sfiştofca, Periprava,
Letea, C.A. Rosetti mai jos însemnaţi venim cu cel deosebit respect la
Domnia Voastră, vă rugăm binevoiţi a ne da şi nouă ceva ajutor po rumb pentru hrana familiilor noastre. Vă rugăm Domnule Prefect nu
ne lăsaţi să murim de foame, cum ştiţi şi Domnia Voastră avem
iarna asta foarte mare criză aşa vă rugăm a dispune şi nouă ceva
porumb cel puţin două vagoane. Credem că nu-i mult pentru săraci
oameni. Care ne găsim în mare criză. Cât mai curând trimiteţi-ne
până când nu s-a îngheţat Dunărea! Vă rugăm Domnule Prefect cu
cele osebite respect 153.
147
Am onoare a vă comunica numele preşedinţilor diferitelor secte
religioase după raza acestui judeţ. În comuna Cataloi Filip Hoerman
la luterani. La baptişti Martin Ghister. La Cataloi Paul Perchiniu. La
musulmani în Frecăţei Vera Hagi Veli şi în comuna Jurilofca
Amalian Copriean, Ivan Cavale şi Alexei Cherpat. Comandantul
Companiei de Jandarmi Tulcea, Locotenent (ss) Vlad Gheorghe 154.
148
Domnule Prefect La serbarea şcolară din ziua de 24 Ianuarie 1929
ce a avut loc în localul şcolii primare din Slava Cercheză, judeţul
Tulcea, s-a întâmplat următorul fapt. Pe când doi elevi spuneau un
dialog în care se pomenea numele de român, unul dintre lipoveni a
îndrăznit, în gura mare, să insulte acest nume, cu cele mai grele cu vinte, oprind astfel desfăşurarea programului, refuzând să părăsească
sala şi descurajând într-o măsură foarte mare şi pe copii, şi pe
152
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învăţători cari au arătat în conferinţă suferinţele românilor patrioţi, ce
au luptat şi au îndurat cele mai groaznice chinuri pentru această
sfântă unire.
Aducem aceasta la cunoştinţa Domniei Voastre spre a lua măsuri,
ca pe viitor să nu se mai repete asemenea lucruri şi noi învăţătorii
români cu cel puţin în asemenea ocazii să creeze deplină linişte, spre
a ne putea ridica sufletele în trecutul atât de măreţ al istoriei.
Director, R. Bucăţică 155.
149
Domnule Prefect Avem onoare a raporta Domniei Voastre că până
în prezent locuitorilor din această comună, nu li s-au dat porumb
pentru hrană şi cum din cauza secetei care a bântuit trei – patru ani
de zile, populaţia se găseşte astăzi în cea mai neagră mizerie neavând
nici credit şi nici bani pentru a cumpăra de pe piaţă porumb sau
grâu pentru masă. Faţă de cele de mai sus respectuos vă rugăm să
binevoiţi a da grâu pe credit şi locuitorii din această comună, care
pentru binele ce veţi binevoi a face, vă vor păstra o veşnică recunoştinţă, scăpându-i din ghearele foametei. Primar M. Erett, Notar I.
Gallan 156.
150
Domnule Prefect Subsemnaţii locuitori mai jos notaţi din comuna
Cataloi, judeţul Tulcea, respectuos venim înaintea Domniei Voastre a
vă aduce la cunoştinţă următoarele. Întrucât această comună a fost
bântuită de secetă trei an la rând şi mai cu seamă anul trecut 1928
nu am făcut nici fel de bucate, decât pentru orz care am fost nevoiţi
spre a vinde pentru plata datoriilor la stat şi comună, iar restul ce
ne-a mai rămas l-am măcinat şi mâncat cu copii şi întrucât n-a fost
posibil spre a lua şi noi câte 100 – 200 kg porumb când s-a distribuit
la alte comune astăzi nu mai putem suporta greutatea foametei mulţi
din noi care avem câte o casă de copii şi nu avem un kilogram de
mălai în casă şi nici bani spre a procura din altă parte, suntem în
ultimul grad de foamete şi vă rugăm cu umilinţă Domnule Prefect a
155
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lua cele mai urgente măsuri de ajutor fie cu porumb, grâu sau chiar
băneşte spre a ne putea singuri aproviziona pe unde putem găsi caz
contrar suntem muritori de foame. Cu respect 157.
151
Domnule Prefect Rezultat adresei Dv. No. 7515/929. Am onoare a
vă răspunde că taxele aprobate de Consiliul de Administraţie al
Pescăriilor pe 1929, pentru regiunea a III sunt: pentru acei care le
numesc pentru trebuinţele lor casnice, de 200 lei anual, plus zece
snopi dijmă; iar pentru acei care fac şi speculă vânzând stuful sau
papura, taxa este de 500 lei anual. Am mai comunicat Prefecturii
aceste dispoziţii şi cu adresa No. 1885 din 21 Mai 1929, vă rugăm
de a dispune să se rectifice în acest sens ordinele date de D-vs.
comunelor 158.
152
Domnule Prefect Locuitorii comunelor din Delta Dunării, în lăco mia după pământ de cultură, au început să are partea din terenurile
Statului rezervate pentru păşunatul atât al vitelor lor cât şi ale
locuitorilor din comunele vecine de câmp, învoite de către această
Administraţie de păşunat. Cum această faptă va produce o criză în
materie de păşunat, cât şi în recoltarea fânului necesar pentru hrana
vitelor, pe timpul iernii şi cum islazurile au fost respectate şi pro tejate în toată ţara în scopul de a se asigura hrana vitelor, am onoare
a vă ruga să binevoiţi a dispune, să se dea ordin organizaţiilor D-vs.
în subordine, să împiedice prin orice mijloace, distrugerea în Deltă a
terenurilor rezervate pentru fâneţe şi păşunatul vitelor 159.
153
Domniei Sale Domnul Prefect Tulcea La adresa N. 865 din 16
Iunie 1929 a Domnului Pretor M. Pomârleanu de la plasa Topolog,
157
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am onoare a comunica Dv direct următoarele. Fostul secretar al plasei
Cataloi Marin Davidescu a încasat de la coloniştii italieni câte 40 lei
de fiecare, adică în total suma de lei 5.840 pentru timbru şi hârtie
necesare formelor de prelungirea termenului de şedere în ţară, sumă
încasată între 20 – 25 mai 1929 în lipsa Domnului pretor Şt. Popa de
la plasa Cataloi, care era plecat la Bucureşti. Din această sumă numitul
secretar a restituit suma de lei 1.460 timbre, iar restul de 4.380 şi i-a
însuşit pe nedrept, fapt pentru care i s-au dresat acte şi înaintat Par chetului Tribunalului Tulcea.
Mai relatez că în anul 1928 coloniştii italieni au fost obligaţi de Dl
Pretor M. Pomârleanu a depune fiecare câte 80 lei, total 11.680
timbre pentru aceleaşi formalităţi, lucru ce au şi făcut pe când în
urma relaţiilor cerute de la Consulat nu trebuia să se ia decât 32 lei
de la fiecare colonist pentru timbre. Faţă cu cele de mai sus vă rog
respectuos Domnul Prefect a dispune să se restituie coloniştilor
italieni din comuna Cataloi suma de lei 5.840 ce li s-au luat în plus
de Domnul Pretor M. Pomârleanu în anul 1928. Cu distinsă stimă,
Paroh preşedinte Don Paolo Persichini 160.
154
Domnule Prefect Subsemnaţii locuitori din oraşul Tulcea cu onoare
venim a reclama că din cauza mizerabililor de ţigani nomazi aşezaţi
în jurul oraşului şi spre ghiolul Câşla, unde s-au pus îndeaproape
contact cu banda lui Mărgean din Câşla, nu ne mai putem ţine
stăpâni pe avutul şi munca noastră; locuitorii Stoian Sârbu şi Şt. Ior dan din acest oraş li s-a furat câte o vită care datorită marilor investigaţii făcute după zece zile au fost găsite în mijlocul câmpului, locuitorului Şt. Simionov i-a dispărut o vită de la via sa, încă nu s-a
găsit, apoi păsări din curţi, porumb, pepeni de pe câmp şi chiar araci
de vii se fură şi distruge pe munca noastră, ei în timpul zilei dorm
iar noaptea umblă ca dracii, când se adună dimineaţa la cătunele lor
ce nu aduc fiecare şi ce le lipseşte lor de ale traiului, mai bine ca
noi care muncim în timpul zilei.
Domnule Prefect, venim prin pre -zenta a vă ruga să binevoiţi a
dispune ca să fie izgonite aceste cete de tâlhari de pe teritoriul
comunei Tulcea şi chiar din împrejurări, scăpându-ne în felul acesta
160
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de o mare pacoste. Suntem în aşteptarea măsurilor ce veţi binevoi a
lua în urma cărora comuna trece iarăşi la normal 161.
155
D-lui Pretor al Plasei Tulcea şi Sulina Administraţia Pescăriei Statului
Tulcea cu adresa No. 8700/929, ne face cunoscut că locuitorii, în
special cei cu stare, din comunele Lascăr Catargiu, Periprava, Chilia
Veche, Pr. Carol şi Carmen Sylva fără a mai aştepta soluţionarea
chestiunii distribuirii terenurilor de cultură, au început a ara suprafeţe
mari de terenuri proprietatea statului în dauna celorlalţi locuitori mai
nevoiaşi, cu care procedeu vor produce perturbaţii în distribuirea
terenurilor. Cum chestiunea terenurilor e în curs de rezolvare şi
pentru a nu se mai produce diferite intervenţii şi incidente printre
locuitori, vă rog a da ordin numitelor comune, ca la cererea organelor
administraţiei pescăriilor, să dea tot concursul pentru a fi opriţi acei
locuitori de a ara mai departe 162.
156
Domnule Prefect Convinşi fiind ca întotdeauna cele mai multe din
plângerile noastre au fost satisfăcute de Domnia Voastră prin
dragostea cea mare ce o aveţi faţă de locuitorii satelor, respectuoşi
venim din nou în faţa Domniei Voastre spre a vă aduce la
cunoştinţă cele ce urmează. La şcoala primară din acest sat în postul
de limbă şi religie lipoveană se află numit ca învăţător stagiar Dl
Cosma Jigarov. Cu respect venim a vă ruga să binevoiţi a dispune ca
să fie numit în acest post S.S. Diaconul Ifim Sipatchin fiind mai în
stare şi mai bine pregătit pentru ca să poată conduce şi funcţiona în
acest post. [indescifrabil] ca şi răspunsul Dv va fi favorabil plângerii
noastre, vă rugăm să primiţi profundul nostru respect 163.
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157
Domnule Pretor Subsemnaţii locuitori din comuna Chilia Veche
judeţul Tulcea, cu respect supunem la cunoştinţa Domniei Voastre că,
deşi în anul 1928 am avut un an de criză din care cauză cea mai
mare parte dintre locuitori sunt rămaşi în urmă cu plăţile către Stat
şi comună, şi pentru că în cursul anului curent 1929 locuitorii să-şi
poată achita aceste dări rămase în urmă cum şi pe cele în curs,
speranţa noastră a fost că actualul Guvern venit la cârma Ţării să ne
mai reducă ceva din preţurile arenzilor la terenuri, păşunat, stuf etc.
însă astăzi luăm la cunoştinţă de preţurile stabilite de Consiliul de
Administraţie al Pescăriilor vedem că parte din ele s-au urcat dublu
iar parte s-au majorat în aşa fel că ne este imposibil să putem
suporta aceste preţuri majorate. De aceea ca pe un părinte în fruntea
acestei plăşi vă rugăm pe Domnia Voastră a interveni locului în
drept pentru a fi lăsaţi cu plata ca în anul trecut 1928 când la fel să
majoreze preţurile însă în urma intervenţiei fostului deputat Şerban
am fost necăjiţi. Cu respect 164.
158
Subsemnaţii cherhanagii din Delta Dunării avem onoare a vă aduce
la cunoştinţă următoarele: De opt ani de zile nu putem ţine pe la
cherhanalele noastre făină şi bani pentru achitarea şi hrana pescarilor
şi personalului lucrător din cherhanalele noastre. D le Administrator
aceasta numai din cauza bandei lui Cocoş, Gherasim şi nevestele lor,
care sunt cu toţi înarmaţi. Nu suntem prădaţi numai o dată de această
bandă periculoasă, care când vine pe la cherhanale te ameninţă cu
moartea, începe să bată pe personalul cherhanalei (lucrătorii cherhana lei) pe noi cherhanagii. În timpul acesta cât suntem ameninţaţi cu
moartea şi altele suntem luaţi de ei şi duşi prin toate casele şi
magaziile cherhanalei spre a le da făina, banii ce se află pentru
achitarea pescarilor la aducerea peştelui şi alte alimente şi pentru
hrana oamenilor şi pescarilor din cherhana.
Domnule Administrator observăm că autorităţile respective pentru
care ar trebui să-l urmăriţi şi a-l prinde nu există de loc prin
locurile noastre. Domnule Administrator cu onoare vă rugăm să
binevoiţi a interveni şi Domnia Voastră pe la autorităţile respective,
164
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deoarece această bandă care era compusă din două femei şi doi
bărbaţi acum s-a mărit, au făcut patru bărbaţi şi două femei, noi
credem că această bandă dacă are să mai stea prin bălţile aceste, cred
că se va mări şi mai mult. Domnule Administrator credem că prin
intervenţia Dvs. la autorităţile respective ne veţi da concursul. Cu
toată stima Conon Graciov, Policarp Graciov, Roman Graciov, Filat
Carpov 165.
159
În conform cu dispoziţiile art. 77 din legea pentru organizarea
administraţiei locale, sunt membri de drept, cu vot deliberativ, în
consiliile comunelor urbane, câte un reprezentant al bisericilor
Naţionale şi un reprezentant al Bisericii Minoritare, cu cel mai mare
număr de credincioşi din localitate. Pe baza acestor dispoziţii ni s-a
cerut de către unii prefecţi din Vechiul Regat ca să numim, în ce
priveşte municipiile, ca consilier de drept pe rabini, ca reprezentanţi ai
cultului minoritar.
Ministerul prin ordinul circular cifrat No. 775/930, adresat prefecţilor
din judeţele din Vechiul Regat, ce se alătură în copie, a soluţionat
chestiunea în sensul că, cultul mozaic în ce priveşte Vechiul Regat,
nu este considerat minoritar. Dl Senator Dr. I. Niemirower, şef rabin, cu
petiţia alăturată ne aduce la cunoştinţă faptul că în municipiul
Bucureşti, cultul mozaic prezintă cel mai mare număr de credincioşi,
faţă de celelalte culte minoritare şi cere ca Comunitatea evreilor din
Bucureşti să desemneze ca reprezentant pentru Consiliul Municipal
Bucureşti, ca consilier de drept. Municipiul Bucureşti recomandă
pentru a fi confirmat ca membru de drept pe D-l Dr. Heinerich
Alperin, Rabin, reprezentant al cultului minoritar. Director (ss) I.C.
Nicolau 166.
160
Domnule Preşedinte Contestăm alegerea făcută la alegerile ce se
fac astăzi la secţia II de votare fiindcă votarea se face în dispreţul
legii electorale, votând unii alegători de câte două ori în loc să
165
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voteze o singură dată, cum cere legea. Moş Anani Andrei, surprins
asupra faptului că vota a doua oară şi pentru Vasile Anani Andrei,
care era lipsă, nu a fost nici arestat, nici cercetat, cum cere legea. De
altfel recunoaştem că această fraudă fiind regulă generală, era şi greu
să se facă cercetări şi arestări pentru fiecare caz în parte. Cu respect,
Ion N. Drăghici, delegat al PNL Tulcea 167.
161
Domnule Prefect Am onoare a raporta că împărţind terenul ostro vului Ceamurlie, fiecărui locuitor i-a revenit un lot, de care avea grijă
şi a depus muncă îndiguindu-l. Iar Dl Nicolae Truba agentul fiscal a
luat loturile oamenilor şi nu vrea să ştie de aceasta, mergând contra
întregului sat, întrucât este liberal şi vrea să facă revoltă în populaţie
contra actualului regim. Nu garantăm ce se poate întâmpla între locuitori şi numitul. Rugându-vă noi să binevoiţi a dispune spre a se lua
măsuri urgente a preîntâmpina o eventuală şi aproape catastrofă.
Primar, Matei Bedreangă 168.
162
Domnule Prefect Locuitorii mahomedani, din judeţele transdanubiene,
solicită, bazaţi pe prescripţiile lor religioase, ca oficierea căsătoriei ci vile să se efectueze după oficierea celei religioase deoarece legea
mahomedană nu permite ca fecioarele să-şi descopere faţa înaintea
bărbaţilor. Ministerul apreciind acest lucru şi în dorinţa a se satisface
cererea acestor locuitori, avem onoare a vă ruga să binevoiţi a pune
în vederea tuturor oficiilor de stare civilă din acest judeţ să admită
cererile ce li se vor adresa în acest scop de către mahomedani,
urmând ca căsătoriile religioase între tinerii mahomedani să aibă loc
înainte de oficierea căsătoriei civile, dar după ce tinerii vor fi făcut
declaraţie şi vor fi depus actele la oficiul de stare civilă respectiv.
Ofiţerii stării civile vor elibera tinerilor un permis special, prin care
să constate că s-au depus actele necesare oficierii căsătoriei civile,
care va fi prezentat preotului lor (Hoge) iar acesta după celebrarea
căsătoriei religioase, le va elibera un certificat, ce se va ataşa dosa 167
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rului respectiv după care se va oficia şi căsătoria civilă. Ne veţi
confirma primirea prezentului ordin 169.
163
Domnule Preşedinte Un număr de 400 familii de români – mace doneni, păstori în munţii Balcani, dorind să se stabilească în ţară, s-a
constituit la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor o comisie specială
pentru studierea acestei probleme. Având în vedere însuşirea de buni
comercianţi pe care o au aceşti români, Comisia a găsit oportun ca
cei care nu sunt plugari să fie aşezaţi de preferinţă la oraşe.
În special acele cu populaţie minoritară unde prin prezenţa lor ar
izbuti, pe de o parte, să dea o nuanţă românească mai pronunţată oraşelor, iar pe de altă parte, datorită spiritului lor de negustori încercaţi,
vor putea face concurenţă străinilor, contribuind astfel la opera de ro mânizare a oraşelor. Însă pentru a putea fi plasaţi şi pentru a putea
rezista la oraşe, o condiţie ar fi ca statul să le poată pune la dispo ziţie în condiţii avantajoase de plată, cel puţin terenul necesar con struirii unei locuinţe.
În acest scop vă rugăm să binevoiţi a ne comunica numărul
aproximativ de locuri de casă ce acel oraş posedă în interior şi la
marginea oraşului şi pe care s-ar putea aşeza eventual coloniştii
macedoneni. Dat fiind importanţa şi urgenţa acestei lucrări, vă rugăm
să binevoiţi a ne comunica cele de mai sus în termenul cel mai scurt
posibil, spre a fi supuse de urgenţă Comisiei 170.
164
Domnule Prefect Subsemnaţii locuitori din Comuna Jurilofca,
judeţul Tulcea, venim înaintea Domniei Voastre cu următoarea
plângere. Stăpânim de peste cincizeci ani pământurile ce ni s-au dat
cu [indescifrabil] şi fiecare cu mare chin, am plantat vii americane
care ne-au costat o sumă de bani şi din care proprietăţi suntem
astăzi tulburaţi şi ameninţaţi a le pierde pentru motivul că acum un
an a venit în Jurilofca un Domn inginer care fără ştirea noastră a
făcut măsurători neţinând socoteală de vechile muşuroaie astfel că
169
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celor ce au avut pârloage şi pământuri înţelenite acelor proprietari de
astfel de pământuri au pretenţii că acel D. Inginer le-a spus că după
măsurătoarea Dsale viile noastre trebuie să le dăm lor iar noi în
schimb să le luăm pârloagele.
Domnule Prefect cum acei oameni lacomi de astfel de proprietăţi
ne ameninţă zilnic cu bătaia şi cu uciderea şi nu ne lasă să ne
putem munci viile cu onoare vă rugăm Domnule Prefect a dispune
anchetarea celor reclamate de noi, totodată a da ordin organelor din
subordinea Domniei Voastre pentru a pune în vedere acelor
acaparatori să ne lase să lucrăm proprietăţile pe care le-am făcut cu
atâta trudă, iar în cel mai nenorocit caz pentru noi dacă susţin atât
de mult să ne plătească costul viilor noastre 171.
165
Domnule deputat Subsemnaţii locuitori din Comuna Isaccea,
judeţul Tulcea, de profesie pescari, cu respect aducem la cunoştinţa
D-voastre următoarele plângeri. Noi fiind de profesie numai pescari,
parte din noi neavând nici case de locuit şi nici mijloace de a ne
procura prin cumpărare şi cum fiind căsătoriţi şi cu copii, cu respect
vă rugăm a interveni celor în drept de a ni se permite să facem
case de locuit pe malul Dunării de pe teritoriul nostru dobrogean
vizavi de oraşul Reni la mila 70, unde ne este peste putinţă a veni
spre a ne îngriji de familii şi copii fiind distanţa de 18 – 20 mile şi
cum nu avem terenuri de cultură şi nici o palmă de pământ de la
părinţi, pentru că nici ei nu au avut.
Domnule deputat vă rugăm din suflet a lua în considerare că
singura noastră ocupaţie este numai pescăria şi cum acest loc este
potrivit pentru noi, cu lacrimi vă rugăm a face cât vă stă în putinţă
de a interveni pentru stabilirea şi trimiterea unui inginer de a ne da
câte o porţiune de pământ necesar fiecărui pentru gospodărie. Vă
rugăm domnule deputat luaţi în considerare că acest loc este viran 172.
166
Rezultat ordinului Domniei Voastre No. 8732/930, avem onoare a vă
comunica că conform dispoziţiilor legii reformei agrare cu terenul cel
171
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mai bun s-au satisfăcut cei îndreptăţiţi la împroprietărire în număr de
15 cu suprafaţa de 30 ha dânduli-se terenul situat între Carmen
Sylva şi Sulina pe partea dreaptă a braţului Sulina teren ce formează
un singur corp.
De notat că cei împroprietăriţi sunt toţi români, iar cei ce pretind
acest teren sunt netrecuţi la împroprietărire, ca neavând situaţia
militară clară sunt majoritar ruşi. Credem că aşa cum am făcut am
procedat legal şi vă rugăm să binevoiţi a aproba în totul, celor
amatori de a lucra teren de la stat le putem da unde avem teren
disponibil, pe grinduri spre Letea şi Rosetti şi prea puţin rămas în
continuarea celui dat la împroprietărire. Faptul că reclamanţii au lucrat
doi - trei ani terenul nu implică pentru noi delegarea de a-i lăsa să
muncească terenul statului aşa cum le-au folosit de la pescării,
deoarece terenul l-au avut în arendă şi şi-au luat recoltele.
Locuitorul E. Eosipov a făcut un şanţ în jurul unui teren ce l-a
găsit mai ridicat, nu a avut nici o aprobare cu şanţul, legea nu-i
permite să acopere terenul. Vă rugăm să binevoiţi a dispune să i se
comunice Dl Primar al urbei Sulina, ca locuitorii să folosească
terenurile aşa cum au fost împărţite de noi. Şeful Regiunii (ss) Ion
Andrei 173.
167
Domnule Administrator Avem onoare a aduce la cunoştinţă Dvs. că
în bălţile Dranov se comit contrabande de peşte de către câţiva
pescari recalcitranţi care sunt constituiţi în bande şi înarmaţi toţi cu
arma militară cu cartuşe în cantităţi mari, care indivizi sunt hotărâţi
să comită şi crime contra noastră şi a agenţilor noştri.
Capul bandei este pescarul Fanaca F. Samoschi din Murighiol.
Pentru stârpirea şi dezarmarea acestor derbedei, cu onoare vă rugăm
să binevoiţi a interveni locului în drept, pentru a se da ordine
serioase jandarmilor, pentru a se pune capăt acestor brigandaje care
au luat fiinţă de câtva timp. Revizor (ss) I. Covăceanu 174.
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168
Episcopul lipovean Inochentie de la stabilirea lui 1 Septembrie 1930,
în oraşul Tulcea a avut o purtare frumoasă şi plină de demnitate. Nu
a tulburat cu nimic liniştea credincioşilor săi, nu a făcut nici o
instigare şi nu s-a manifestat cu nici o ură contra Guvernului şi
Statului Român. Comunitatea lipovenească din Tulcea l-a îmbrăţişat cu
multă dragoste şi de la venirea lui nu mai există nici o fricţiune
religioasă între lipoveni, din contra în toate satele lipoveneşti din
judeţul nostru domneşte o linişte şi o armonie desăvârşită. În
nenumărate rânduri şi de câte ori a avut ocazia şi-a manifestat cu
multă satisfacţie credinţa şi dragostea faţă de ţara românească. Nu a
periclitat cu nimic ordinea şi siguranţa Statului. Pentru aceste
considerente suntem de părere să i se anuleze decretul de expulzare
şi să i se dea posibilitatea să trăiască restul zilelor în mijlocul
credincioşilor săi 175.
169
Stimate Domnule Prefect
Subsemnatul Ivan Solotchi, primarul
satului Letea, supun Domniei Voastre că pe temă politică şi de partid
sunt zilnic insultat şi chiar linşat de indivizii Ion Vladimir, Dionise
Perijoc, Serghei Puşcaru şi Lazăr Chiselev care aparţin partidului
liberal şi cum nu cunosc calea ce trebuie să urmez faţă cu ei, mă
adresez Domniei Voastre, rugându-vă a dispune. Supus la ordine, Ivan
Solotchi 176.
170
Domnule Prefect În referire la ordinul Dv. N. 429 a.c. avem
onoare a comunica că cercetând în mod discret printre bulgari am
stabilit că nici nu poate fi vorba ca populaţia bulgară să înceapă
mişcarea pentru unirea cu biserica romano – catolică. Prim pretor M.
Popescu 177.
175
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171
Notă informativă 1. În ziua de 26 Februarie a.c., orele 9 dimineaţa,
a început la Cinema Splendid Festivalul Cultural Studenţesc cu
următorul program şi care a durat până la orele 1 după amiaza.
Programul festiv 2. Conferinţă Însemnătatea propagandei Cultural
Naţionale, cântece, coruri şi recitări. Din conferinţă s-au desprins
următoarele: O intensitate cât mai mare în domeniul propagandei
culturale naţionale, exercitate cu masa muncitorilor şi ţărănimii noastre,
indiferent de naţiune, având de scop solidarizarea cât mai completă
între Românism, pentru că fiind conştienţi de menirea şi rolul ce-l
avem în părţile acestea ale ţării, care având în vedere situaţia ei
geografică şi politică în acelaşi timp, să poată rezista tuturor
curentelor subversive care tăinuiesc acum ca comunismul, iredentismul
sub forma sa şovinistă şi care nu au alt scop decât periclitarea
existenţei locuitorilor noştri cât şi a hotarelor noastre prea bine
definite şi pentru că apropierea sufletească între populaţia de diferite
origini etnice să poate fi realizată, trebuie să se pună mare preţ pe
contactul cât mai activ între tineretul şcolar, primar şi secundar al
oraşului cât şi al judeţului nostru. Propaganda culturală naţională să
se facă gratuit şi pe înţelesul lor. Festivalul s-a terminat cu bine fără
nici o manifestaţie şi în linişte 178.
172
Observându-se că numeroşi meseriaşi supuşi străini şi în special
bulgari pătrund în România unde caută a se angaja clandestin,
şomând astfel braţele de muncă indigene, este necesar ca pentru a se
împiedica venirea şi angajarea lor neregulată şi fără autorizaţie din
partea Ministerului Muncii, să binevoiţi a dispune următoarele:
1) Punctul de frontieră să nu mai permită trecerea în România a
supuşilor bulgari, care nu au viză de intrare în ţară acordată de
consulatele române. Plata taxei consulare la frontieră sau biletele de
frontieră să se elibereze de poliţiile de frontieră, oferind muncitorilor
bulgari mijlocul de a eluda dispoziţiile în vigoare.
2) Organele de poliţie şi preturile să supravegheze ca să nu poată
exercita profesiunea decât acei supuşi străini care au livretele valabile
178
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de executarea profesiei, eliberate de Ministerul Muncii, şi aceştia să
nu lucreze alte meserii sau la alţi patroni decât cei înscrişi în livrete;
iar cei care au intrat şi au rămas în ţară în neregulă, să fie obligaţi a
părăsi ţara.
3) Supuşii bulgari pentru care s-a eliberat anul acesta autorizaţie să
vină în România, dar care se găsesc rămaşi în ţară din anul trecut, cu
bilete de liberă trecere sau livrete expirate, să fie obligaţi a trece
frontiera. Organele de poliţie şi preturile să nu le mai prelungească
biletele de liberă trecere pe termenul din autorizaţiile de intrare, ca în
anii trecuţi, deoarece Ministerul Muncii consideră autorizaţiile anulate
pentru aceştia. Măsurile ce veţi binevoi a lua, vă rugăm a le
comunica şi acestei Direcţii Generale. Rugăm ca dispoziţiile de mai
sus pct. 3 şi 4 să fie comunicate atât organelor de poliţie cât şi
preturilor din ţară 179.
173
Subsemnaţii locuitori musulmani din oraşul Babadag, nemulţumiţi
fiind de administrarea epitropului Asan Amit, care risipeşte averea
comunităţii musulmane şi a statului român, deoarece fostul epitrop Ali
Cadâr om cinstit a fost înlocuit acum doi ani fără vină pe chestiuni
politice din această cauză cerem respectuos Domniei Voastre
Domnule Ministru de a fi numit din nou Ali Cadâr ca epitrop. Noi
am reclamat Domnului Prefect al judeţului Tulcea pentru facerea
unei anchete şi cu alăturata replică domnul Prim Pretor al plasei
Babadag, dar d-lor nu pot să ia nici o măsură fără ordinul Domniei
Voastre. Administrarea epitropului Asan Amit, aduce geamia la ruină,
nu i-a făcut nici o reparaţie, noi credincioşii în timp de ploaie nu ne
putem face serviciul religios în geamie, deoarece epitropul, în loc să
facă Administrare face politică şi nouă nu ne trebuie politică şi
suntem datori să sprijinim şi să iubim guvernul învăţătorului nostru
Nicolae Iorga şi pe Dvs. Domnule Ministru Rog daţi urgent ordin
pentru schimbarea epitropului prin dl Ali Cadâr 180.
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174
D-lui Ministru al Agriculturii şi Domeniului, Bucureşti Am onoare
a vă aduce la cunoştinţă că prin felul cum au înţeles organele
Administraţiei Pescăriilor Statului Brăila să-şi administreze domeniul ,
procedeu pe care îl uzitează şi P.A.R.I.D. – ul, locuitorii din comunele
ce prin situaţia lor, au nevoie de păşune, stuf etc. sunt aduşi pur şi
simplu la sapă de lemn. Debitările exagerate, dublate sau nedrepte
făcute de agenţii domeniali chemaţi a administra aceste domenii fără
nici o pregătire, cu toate protestele noastre, ajungând astăzi, unele
datând din 1927, a fi urmărite, înglobează suma pe care, chiar
vânzându – se debitorilor şi cenuşa din vatra, nu le vor putea achita.
A fost destul ca agentul de pescărie să bănuiască că vitele
locuitorilor păşunează şi pe proprietatea PARID – ului, ca acesta să
formeze debite dublate, debite care fără vreo prealabilă cercetare
locală, s-a comunicat administraţiei Pescăriilor spre încasare. Dar ceea
ce este mai supărător, e faptul că sunt chiar locuitori ce nu au avut
vite niciodată, alţii nu au tăiat stuf etc. şi totuşi sunt urmăriţi de
organele Pescăriei pe baza acestor debite. Situaţia aceasta nu mai
poate dăinui, statul neavând nevoie decât de contribuţiile locuitorilor,
echitabil şi legal stabilite, iar nicidecum după procedeul arătat mai sus,
care ne produce mari neajunsuri şi ajută la întinderea unor curente
anarhice, ce suntem chemaţi cu toţii a le reprima.
Este imperios cerută o revizuire a acestor debite de o comisie din
care să facă parte pe lângă organele acestui departament şi acele ale
fiscului, acele ale administraţiei locale şi de control, iar până atunci
vă rugăm în mod stăruitor a se da dispoziţii ca atât administraţia
PARID – ului cât şi administraţia Pescăriilor Tulcea să sisteze orice
urmărire. Măsurile luate vă rugăm să binevoiţi a dispune să ne fie
comunicate şi nouă. Alăturăm şi copie după raportul Primăriei
Luncaviţa 181.
175
Crăciunul sângeros din satul Nădejdea
La mizeria şi sărăcia sătenilor săraci din satul Nădejdea, judeţul
Caliacra, marea sărbătoare a Naşterii Domnului, a adus darul de
181

Raport, Prefectura judeţului Tulcea, 1931, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul
Administrativ, dosar nr. 595/1932, fila 80

110

Crăciun trei omorâţi, nevinovaţi zeci de răniţi, jefuirea prăvăliilor şi
caselor şi fuga din sat. Este indescriptibilă tragedia dobrogenilor. Însă
să lăsăm faptele să vorbească cu limba adevărului crud. Iată ce
povestesc sătenii răniţi din satul Nădejdea, fugiţi de Crăciunul
sângeros din casele lor, pentru ca să caute ocrotirea autorităţilor
superioare.
Cauzele şi începutul bătăii La 24 decembrie colonistul macedonean
Gheorghe din satul Nădejdea se duce ca să spele la cişmea şi scoate
parii din gardul locuitorului Coliu Dinef, pentru ca să facă focul.
Văzând aceasta, a atras atenţia abuzivului că face rău. Ultimul îl
insultă, îl înjură şi îl ameninţă. Acestea sunt primele cauze ale
omorului, după declaraţiile pătimaşilor.
Bătaie sângeroasă, omorul La 26 decembrie a doua zi de Crăciun, la
orele 8 dimineaţa, Coliu Dinef se duce la cafeneaua satului. Aici erau
câţiva săteni băştinaşi şi un grup de colonişti macedoneni. Ultimii,
desigur în aşteptare, se aruncă asupra lui Coliu Dinef şi încep fără
milă să-l bată. Sătenii fug şi încep să strige după ajutor însă bătălia
era în toiul ei. Patru din colonişti încep să tragă cu revolverele în
carne, de ale căror gloanţe şi ciomege au căzut răniţi Chiru Colef
Jecef, Petre Ivanof, Teodor Hristof, Coliu Dinef şi mulţi alţii de care
în prezent lipsesc informaţiile, care au fugit şi s-au ascuns. În acelaşi
timp soseşte caraula satului Marin Gheorghief, care s-a străduit să
stabilească ordinea, însă a fost bătut şi rănit de un glonţ. În acelaşi
timp cade mort colonistul macedonean Hristu.
Sosirea postului de jandarmi Hagi Chioseler Tocmai în timpul
incidentului sângeros, la faţa locului soseşte întâmplător Şeful Postului
de Jandarmi Hagi Chioseler, însoţit de sergent şi doi jandarmi, pentru
ca să ancheteze faptele aceluiaşi colonist macedonean Gheorghe, care
acum câtva timp a încercat să omoare pe pădurarul Voicu Petre prins
de ultimul când fura lemne din pădure şi căruia printr-o lovitură cu
toporul i-a tăiat puşca. Şeful restabileşte ordinea însă cam pe la orele
12 seara pleacă la treaba sa.
Atacul. Alte omoruri În aceiaşi zi seara s-au adunat peste 300 inşi
colonişti macedoneni din satele: Hagi Chioseler, Cairaci, Cara – Câşla,
Chiose Aidin, Cainargeaua Mare, Capaclia (cea mai mare parte din
ultimul) şi din alte sate şi atacă satul Nădejdea. Aceasta s-a întâmplat
pe la miezul nopţii. Începe spargerea, jaful şi bătaia care pe unde
nimereşte. Atacă casa bătrânului Stoian Marinof de 75 ani pe care îl
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scot din casă, îl bat şi taie fălcile, mâinile şi picioarele şi îl lasă în
curte.
Cei ai casei îl iau în casă, încă după puţin timp bătăuşii se reîntorc,
îl scot afară şi îl bat astfel ei au maltratat victima lor fără apărare,
până când bătrânul moare, tot asemenea au scos din casă pe Chiru
Teodorof de 48 ani, tatăl a patru copii minori şi îl omoară în bătaie.
Sparg şi jefuiesc totul: băcănia şi cafeneaua lui Teodor Hristof,
manufactura lui Dumitru Stoianof şi din multe case haine, hamuri,
grâu, cereale etc. Toţi sătenii în groază de nedescris părăsesc satul şi
fug. Un drumeţ găseşte dimineaţa în pădure o femeie cu doi copii
îngheţaţi unul din ei sugaci. Cele întâmplate se comunică Şefului de
post din satul Armutlia, însă acesta vine abia a doua zi la prânz.
Acest Crăciun sângeros din satul Nădejdea a făcut o impresie rea în
întregul judeţ 182.
176
D. Sub Inspector General Am onoare a raporta că cu ocazia
sărbătorilor Preotul Zăinescu din oraşul Bazargic după obicei umblând
cu botezul prin casele locuitorilor, s-a dus şi la Penitenciarul local
pentru botez, unde cei 28 de bulgari depuşi în penitenciar, ca
implicaţi în organizaţia revoluţionară bulgară D.R.O. descoperită la
Cavarna şi prin împrejurimi, în cursul lunii Noiembrie 1931, au
refuzat să se închine şi să primească a li se da cu busuiocul cu apă
pe cap şi să sărute crucea, şi mâna preotului, spunând că nu există
Dumnezeu, fiindcă dacă ar exista nu ar fi depuşi şi ţinuţi arestaţi în
penitenciar 183.
177
… 2. Aduc la cunoştinţa d-v, următoarele. Astă seară în ziua de 7
spre 8 Ianuarie a.c. la orele patru dimineaţă s-a provocat un mare
scandal în localul „Teresa” al d-lui Spiru Ionescu, între un grup de
studenţi şi mai mulţi tineri bulgari din acest oraş. Astfel la o masă
din fundul localului stăteau mai mulţi tineri bulgari făcând chef, iar
182
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la altă masă stăteau mai mulţi studenţi şi diferiţi funcţionari români
şi macedoneni, care prin ce mijloace nu ştiu şi nici pentru ce motiv,
s-au luat la bătaie şi scandal, devastând localul unde au spart mai
multe obiecte şi au luat la bătaie şi pe Avocatul Ivanof din Str.
Regele Carol şi pe comerciantul D. Smocoff din Str. Pr. Ferdinand.
Printre studenţi şi macedoneni am remarcat pe următorii: studentul
Beza, Garibaldi care e soldat şi alţii care nu i-am recunoscut, precum
şi macedonenii Pavel şi Caranica ce sunt funcţionari la Cinema
Modern şi un funcţionar de la Protoerat, iar celălalt de la Prefectură.
Din partea bulgară am remarcat pe următorii: Ştefan Vasile Stanef,
comerciant Costea Drăgoef, Caracaşi comerciant de fierărie ce stă
vizavi de Hotel Naţional şi băiatul lui Matei Hristu, fost agent fiscal
la gara locală pe timpul ţărăniştilor. De notat este că localul d-lui
Spiru Ionescu după lege are dreptul să ţină numai până la ora unu
din noapte, iar dacă ţine mai departe târziu trebuie să plătească o taxă
de trei sute lei, pe care numitul nu o achită de multă vreme cum cere
legea, fiind tolerat afară de lege, dând astfel loc la diferite scandaluri
printre derbedei ce se strâng noaptea acolo expres pentru astfel de
scandaluri 184.
178
Autorităţile forţează populaţia bulgară din apropierea frontierei să
emigreze. O să colonizeze cuţovlahi/Români – Macedoneni spaima fiind
comitagii bulgari. Gara Obolişte 26. Autorităţile poliţieneşti şi
Administraţia română sileşte populaţia bulgară din satele de lângă
frontieră din Dobrogea să emigreze în Bulgaria. Cu o curajoasă
neruşinare/cinism ei declară că dacă nu face aceasta de bunăvoie, cu
toate mijloacele cele permise şi nepermise îi va determina cu timpul
cel mai apropiat să părăsească satele lor natale. Pe toată linia
frontierei o să fie colonizaţi cuţovlahi/români macedoneni să o
păzească de „comitagii bulgari”.
Toate abuzurile administraţiei sunt puse la cale să se ajungă acest
scop obscur: provocări, bătăi, chemări la oficiile Poliţiilor, procese
pentru contravenţii inexistente, amenzi exagerate. Multe familii bulgare
ne mai putând să rabde urmările şi teroarea cerchezilor noi din
Dobrogea se pregătesc la primăvară să emigreze în Bulgaria. Dacă nu
184
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va înceta asupririle române pe lângă frontieră primăvara ne va aduce
un mare potop de refugiaţi nenorociţi dobrogeni 185.
179
Prefecturii judeţului Tulcea Am onoare a înainta alăturat, copie
după procesul verbal dresat în ziua de 20 Octombrie 1931, indivizilor
Sidon N. Lipat şi Lazăr Condrat, care în după amiaza zilei de 16
octombrie 1931, au atacat şi rănit grav pe fruntaşul grănicer Savastru
Vasile, din această companie, pe când îşi executa serviciul de control
în baltă, între Carcaliu şi punctul Catargra. Din cercetările întreprinse
de noi , s-a constatat că unul dintre indivizii de mai sus Sidon N.
Lipat, figurează ca membru în comisia interimară a Comunei Carcaliu.
Cum un astfel de individ, care s-a făcut vinovat de lovirea şi rănirea
fruntaşului grănicer Savastru Vasile, continuă să figureze şi în prezent,
în capul acestei autorităţi, cu onoare vă rugăm să binevoiţi a lua
măsurile ce le credeţi de cuviinţă 186.
180
Domnule Prefect Motivaţi de faptul că lotcile sunt lăsate atât de
pescari cât şi de unii locuitori pe întregul mal al Dunării, îngreunân du-se prin aceasta controlul organelor noastre externe, pentru
descoperirea contrabandelor de peşte, cât şi a diferitelor măsuri ce se
iau în interesul exploatării bunurilor Paridului, avem onoare a vă ruga
să binevoiţi a dispune să se dea ordin Primăriilor notate pe verso
[Pr. Mircea, Luncaviţa, Văcăreni, Jijila, Pisica, I.C. Brătianu, Carcaliu,
Pecineaga, Dăeni], ca în unire cu agentul nostru şi cu Şeful postului
respectiv, pentru care s-a intervenit la Legiunea de jandarmi, să se
fixeze de comun acord vadul satului de unde se va face îmbarcarea
şi debarcarea, urmând ca toate lotcile să fie trase la vadul stabilit.
Rezultatul acestei intervenţii, vă rugăm să binevoiţi a ni-l comunica.
Administrator 187.
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181
Domnule Prefect Subsemnaţii locuitori semnaţi mai jos toţi din
comuna Sarichioi, judeţul Tulcea. Cu respect venim a vă ruga să
binevoiţi a dispune intervenţia locului competent pentru a ne aproba
colonizarea în Deltă la locul numit „Perişoara” lângă Zaton unde se
găseşte loc arabil şi disponibil pentru acest sens şi care loc nefiind
întrebuinţat decât o mică porţiune de pescarii vânători acest teren
face parte din regiunea IV Pescăriilor Statului Tulcea. Domnule Prefect
credem că ştiţi că noi locuitori ai acestei comune suntem cei mai
oropsiţi şi pedepsiţi în aşa măsură încât nu mai putem suporta
suferinţele suntem peste 8.000 suflete în comună nu avem nici o
palmă de loc arabil şi nici cel puţin o bucată de izlaz unde să
putem păşuna vitele noastre ce ne-a mai rămas pe care vite le
hrănim din mâini neavând izlaz. Cu stimă 188.
182
Pentru liniştirea spiritelor pescarilor vânători revoltaţi, rugăm
stăruitor revocaţi telegrama ordin 10712 din 19 Octombrie al Paridului
de a se concesiona poalele cu stuf ale lacului Razelm lăsându-se
pescuitul liber ca şi până acum. Concesionarea foloseşte numai
câtorva intermediari în dauna miilor de pescari vânători şi a statului
stop 189.
183
Domnule Prefect La adresa Dv. No. 380/933, avem onoare a vă
trimite alăturata copie după raportul Regiunii Agricole Delta Dunării
No. 105/933, comunicându-vă totodată că D-l Primar al comunei
Lascăr Catargiu (D-l Mitron) departe de a încuraja aşezarea
elementelor române/coloniştilor în comuna Lascăr Catargiu pune toate
piedicile spre a-i determina să plece după dorinţa băştinaşilor
acaparatori de terenuri domeniale. Această atitudine fiind considerată
ca trădătoare intereselor superioare de Stat, necesită numai decât
188
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atragerea atenţiei din partea Dvs. şi aplicarea de sancţiuni. De rezultat
vă rugăm a ni se comunica. Restituim totodată şi anexa 190.
184
Domnule Prefect Subsemnaţii locuitori din comuna Frecăţei judeţul
Tulcea reclamăm actualul primar Ivanciu I. Marin din comuna
Frecăţei ce de la sine putere a împărţit terenul de vatră al comunei
pe la favoriţi şi rudele sale terenul fiind proprietatea Statului prin
Consilieratul Agricol dându-l la persoane fără drept comiţând un abuz
de putere iar cei îndreptăţiţi au rămas fără loc de vatră. Rugându-vă
a binevoi a se cerceta şi a lua parte la acest teren. Primiţi stima
noastră 191.
185
Domnule Prefect Subsemnatul Ioan Enache director al şcolii primare
din satul Pardina comuna Lascăr Catargiu acest judeţ, cu respect vă
rog a binevoi a înzestra şi această şcoală cu câteva bănci pentru
copii întrucât cele existente nu corespund nici jumătate la numărul de
copii înscrişi. Populaţia acestei şcoli fiind minoritari care nu cunosc
aproape deloc limba naţională şi care au mai mult ca oricând nevoie
de îndelung contact cu învăţătorul, nevoiţi suntem, din lipsă de bănci,
a face cursuri pe jumătăţi de zile, şcoala având două posturi,
rămânând ca aceşti copii să vorbească limba naţională numai patru
ore pe zi. Sperând că rugămintea noastră va fi ascultată vă mulţumim
frumos 192.
186
Domnule Prefect
Subsemnaţii 39 capi de familii, cu toţii din
comuna Carasuhatul de Jos depinzând de Beştepe acest judeţ,
supunem cunoştinţei Domniei – Voastre următoarele: Din timpurile cele
mai vechi, bunicii, părinţii noştri, actualmente şi noi, aceştia cu toţii
190
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lipsiţi de orice fel de pământuri pentru cultivat, căpătăm în arendă de
la Administraţia Pescăriilor Statului loturi pentru semănat variind între
o pătrime – trei pătrimi ha de familie.
Aceste terenuri le utilizăm special numai pentru semănatul celor
necesare traiului, căci afară de meseria noastră de pescar, suntem
lipsiţi de orice bunuri. În anul curent d-l agronom a venit mai
deunăzi în sat şi din întregul lot destinat nouă, a luat o jumătate
dându-l coloniştilor şi unor funcţionari din Beştepe. Cum beştepenii
sunt cu toţii numai plugari şi deci posedă pământ pentru agricultură,
prin procedeul de mai sus, acum când trebuiam să ne pregătim pentru
prelucrarea lotului, ne vedem deposedaţi şi de această unică ajutorare
a noastră pentru ca mai târziu în iarnă să fim expuşi să murim de
foame neavând nici cele necesare traiului. Măsurile luate fiind
nedrepte faţă de noi, respectuos vă rugăm Domnule Prefect să
binevoiţi a interveni locului în drept ca să dispună retrocedarea
terenului luat, acesta pentru a ne feri pe noi mai târziu de foame şi
pentru potolirea spiritelor 193.
187
Domnule Prefect Transportându-ne pe ziua de 3 Iunie 1933 în
comuna Babadag pentru cercetarea unei crime de tâlhărie cu omor,
ne-am dus în interesul cercetării cu unul din criminali, ţigan în
comuna Turda, la şatra ţigănească din marginea satului, ca să găsim
corpuri delicte. Acolo au sosit după câteva momente aproape toţi
locuitori satului, care şi-au văzut păsările şi diferite lucruri furate, în
şatra ţigănească cu mare greutate i-am putut linişti să nu se încaiere
cu ţiganii în faţa noastră şi să nu se întâmple vărsări de sânge. În
interesul menţinerii ordinii publice şi pentru siguranţa şi liniştea
comunei Turda, avem onoare a vă ruga să binevoiţi a lua imediate
măsuri ca ţiganii şi şatra lor să părăsească de îndată comuna, altfel
locuitorii îşi vor face dreptate singuri 194.
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188
Domnule Prefect Cu onoare vă rugăm să binevoiţi a acorda şcolii
din satul Periprava, acest judeţ, un ajutor cât de modest, în cazul că
aveţi fonduri disponibile pentru a i se face reparaţia necesară, întrucât
satul Periprava este foarte des vizitat de excursionişti, iar şcoala se
află, din cauza ploilor, cu peretele chiar de la faţa de răsărit căzut
până la şipcă, aşa cum aţi văzut anul trecut pe cel de la miazănoapte
şi apus, când din bunăvoinţă aţi acordat suma de lei 5000 cu care
s-a înnoit o parte din acoperiş, s-a legat temelia de jur împrejur şi
s-au pus şi cei doi pereţi căzuţi. Locuitorii satului sunt săraci şi nu o
pot ajuta, iar şcoala rămâne ca o ruşine în faţa celor ce se perindă
spre pădurea Letea 195.
189
Domnule Prefect În urma intenţiei, vădită la unii cetăţeni români de
origine bulgară, de a se pune în slujba unei activităţi contrare interesului şi sentimentului naţional român – prin crearea instrumentului de
intensificare a propagandei iredentiste bulgare în Dobrogea, ţel la care
caută să ajungă fondatorii „comunităţii culturale bulgare” căreia i s-a
dat fiinţă în localitate – subsemnatul, am onoare a solicita Domniei
Voastre, autorizaţia ţinerii unei întruniri publice în sala „Regal” în
ziua de duminică, orele 11 dimineaţă (3 Septembrie a.c.) spre a protesta
împotriva punerii la cale de mai sus. Întrunirea va decurge în cea
mai perfectă ordine, declarându-mă răspunzător pentru orice abateri de
la textul legii şi regulamentelor respective. Cu distinsă stimă, Şt.
Staub 196.
190
Domnule Prefect
Cu onoare vi se aduce la cunoştinţa Dv.
următoarele: Azi 11 Noiembrie 1934 ne-am adunat în localul şcolii
din satul Beibugeac, fiind prezenţi toţi locuitorii şi în urma propunerii
Dlui Director al şcolii de a pune temelia unei case de cetit şi care
propunere a fost primită cu unanimitate de voturi. Scopul acestei case
195
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este de a răspândi cultura printre locuitori şi în măsura mijlocului de
a da o direcţie sănătoasă prin şezători, serbări pe care le va organiza
asociaţia. Ca orice asociaţie la început ducem lipsa multor lucruri
strict necesare şi apelăm la bunăvoinţa Dv., ce aţi arătat întotdeauna
pentru exerciţiile culturale, de a încuraja asociaţia noastră din punct
de vedere material şi moral, fiind unică prin aceste părţi 197.
191
Domnule Prefect Luând cunoştinţă că în oraşul nostru se găsesc 35
familii (120 suflete) de Macedo – Români, care se zbat în cea mai
neagră mizerie, asociaţia noastră, în credinţa că-şi împlineşte una din
cele dintâi datorii, prin ajutarea acestor nenorociţi şi uşurarea sarcinii
ce cade asupra conducerii judeţului şi comunei, face un apel la toţi
capii de autorităţi şi de societăţi şi la oamenii de bine din acest oraş,
spre a se întâlni sâmbătă, 24 curent, ora şase p.m. în localul Cercului
Didactic din localitate. Spre acest scop, vă rugăm, Domnule Prefect, să
binevoiţi a lua parte şi Domnia Voastră la consfătuirea unde se va
aviza de măsurile ce se pot lua. Preşedinte, Elisabeta Cristea 198.
192
Am onoare a vă ruga să binevoiţi a da dispoziţii Preturii, Legiunii
de Jandarmi şi comunei Carcaliu să atragă atenţia populaţiei nărăvite
a acestei comune să înceteze de a ameninţa sau de a insulta pe
ostaşii grăniceri din acel punct. Zilnic se plâng ostaşii grăniceri că nu
pot să-şi îndeplinească misiunile din cauza agresiunii populaţiei
acestei comune. De altfel ştiut este că populaţia acestei comune
constituite din lipoveni cu apucături criminale şi provocatoare de
scandaluri au mai omorât doi ostaşi grăniceri acum şapte – opt ani
pe când aceştia se găseau în serviciul ţării făcându-şi datoria.
Facem aceste intervenţii: întâi în scopul de a obliga şi populaţiei
acestei comune să respecte legile ţării în care trăiesc şi în al doilea
în scopul de a ne absolvi de orice răspundere când ostaşii grăniceri
vor trage foc găsindu-ne în legitimă apărare, drept consfinţit prin art.
197
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163 din legea şi regulamentul Grănicerilor. Comandantul Companiei I,
Grup Pază Brăila, căpitan (ss) Mihăileanu 199.
193
Domnule Revizor La ordinul D-stră Nr. 904/935, avem onoare a vă
raporta următoarele: În ziua de 15 Faur curent sărbătoare lipovenească,
am chemat pe toţi sătenii la şcoală aşa cum de nenumărate rânduri
am făcut, le-am adus la cunoştinţă de faţă fiind şi preotul lipovean
cele ce D-stră ni le recomandaţi prin suszisul ordin, la care toţi
protestează cu înverşunare. Amenzile şcolare au făcut o adevărată
revoltă printre lipovenii care au copii, ce nu şi-i trimit la şcoală.
Din cauza acestei amenzi mi-a fost dat să aud spunându-mi - se în
faţă „Dacă un rege în Yugoslavia a fost omorât, dar un învăţător în
Sfiştofca”, deci ameninţări şi câte de acestea. La toate acestea îi
încurajează şi celelalte autorităţi comunale, de exemplu perceptorul le
spune în cârciumi următoarele: „Ce are învăţătorul acesta cu voi, de
vă dă amendă, pentru că numai la noi sunt astfel de amenzi, în timp
ce în alte sate nu există”. Acestea sunt cuvintele de protest ale
lipovenilor în sala şcolii noastre, în timp ce apostolul ei, caută să-i
convingă de la altarul noii şcoli a ilustrului nostru Ministru „Om al
adevăratei şcoli” Dl C. Angelescu.
Pe de altă parte casierul comunei C.A. Rosetti, le speculează
revolta, strângându-le bani – se aude 5 lei de fiecare – pentru care le-a
făcut cereri nu ştiu către cine, prin care să-i scape de amenzi. Iată,
d-le Revizor, situaţia şcolii, aici în cel din urmă sat de minoritari în
Delta Dunării, unde nici un învăţător nu a căutat să înfrâneze bine
strunele şcolii şi acum când se încearcă acest lucru, sătenii
protestează aşa cum numai linguşitorul lipovean ştie să protesteze.
Acolo, ajunsese cu decadenţa şcolii prin aceste lucruri, încât atunci
când subsemnatul am luat postul în primire, şcolarii, cei care
frecventau, frecventau fără cărţi de limba română, lucru ce astăzi a
început să dispară, dar tot numai bietul dascăl ştie prin câte a trecut
pentru ca lipoveanul să cumpere dacă nu toate cărţile, cel puţin cartea
de citire, pentru copilul său, elev la şcoala română.
Domnule Revizor, nici preotul lipovean nu şi-a luat angajamentul
să convingă pe lipoveni să-şi dea copii la şcoală, nici amenzile nu-i
199
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conving şi conform legii, urmează să fie acţionaţi în judecată, ori
numai acei care stă pe aici câtva timp poate să se convingă de ce ar
fi în stare să facă aceşti stăpânitori ai bălţilor cu pădurile ei de stuf,
acelui care, ca niciodată până acum îi dă în judecată pentru
netrimiterea copiilor la şcoală. Domnule Revizor vă rugăm a interveni
la toate instituţiile comunei C.A. Rosetti, de a nu mai da nici un
concurs la protestele lipovenilor din Sfiştofca, aceşti atât de refractari
şcolii, căci numai atunci când toţi vor strânge rândurile îi vom
convinge de binefacerile şcolii. Director (ss) Ion Stănciulescu 200.
194
Suntem informaţi că unii dintre locuitorii turci din satul Ceauşchioi
ce au vrut a emigra în Turcia, au rămas în oraşul Constanţa la lucru,
întrucât nu s-au putut îmbarca pe vaporul care a plecat cu emigranţi.
Parte s-au înapoiat în satul Ceauşchioi spunând că vor pleca în luna
Octombrie când vor pleca vapoare spre Turcia. Se mai pregătesc de
plecare şi restul turcilor rămaşi în acel sat. Aceştia spun că rămânând
puţini în acest sat îşi vor pierde credinţa şi obiceiurile lor strămoşeşti
Am dat ordin postului pentru supraveghere 201.
195
Domnule Prefect
Subsemnatul Hamdi Nusret, avocat, directorul
ziarului „Poporul” ce apare la Constanţa, organ de apărare a
intereselor române, după cum se constată din colecţia anexată, vă rog
respectuos să binevoiţi a-mi aproba un ajutor bănesc pentru regulata
apariţie a ziarului. Scopul urmărit de noi, fiind de a cimenta şi mai
mult legătura sufletească ce există între populaţia musulmană şi
populaţia română şi prin acesta de a stăvili curentul de emigrare în
Turcia, evidenţiind neajunsurile ce vor rezulta de pe urma acestei
emigrări, nu ne îndoim că ne vom bucura şi de data aceasta de
aceiaşi bunăvoinţă şi solicitudine ca şi în trecut. Primiţi, vă rog,
Domnule Prefect, asigurarea distinsei mele consideraţii 202.
200
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196
Dlor Prefecţi de judeţe din întreaga ţară Veţi lua măsuri pentru a
se împiedica plecarea în străinătate a tinerilor germani asupra cărora
există informaţia că merg cu scopul determinat de a primi
instrucţiuni sau a urma şcoli speciale de propagandă politică. Ministru
de Interne (ss) Marinescu 203.
197
Domnule Prefect Subsemnaţii locuitori din comuna Carcaliu judeţul
Tulcea, socotindu-ne nedreptăţiţi de modul cum se încearcă a se face
distribuţia loturilor de casă, neexistând de fapt o ordine de respectat
condiţiilor celor care au dreptul a lua pământ, cum şi nemulţumirea
provenind din cauza obligaţiei de a depune imediat suma de 500 lei
- 1 leu m2 - vă rugăm respectuos a dispune anchetarea urgentă a
acestui caz din comuna noastră. Până atunci cerem oprirea imediată a
distribuirii loturilor, ancheta urmând a hotărî 204.
198
Motivat de cererea partidului german din România şi în urma
ordinului D-lui Ministru de Interne, vă rog a da dispoziţii să nu se
refuze eliberarea paşapoartelor solicitanţilor cetăţeni români origine
germană şi saşi care doresc să plece în străinătate în vederea
cunoaşterii economiei agricole străine, a întrebuinţării diferitelor
mijloace industriale şi medicinale, verificându-se ca scopul acestei
călătorii să nu fie politic. Direcţia Generală a Poliţiei (ss) C. Cernat 205.
199
Domnule Prefect Avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că se
revine asupra dispoziţiilor noastre transmise cu ordinul circular No.
55910/937, prin care se interzicea colectarea de fonduri de către
203

Telegrama nr. 12551/2 Martie 1937, Ministerul de Interne, în DJCAN, fond Prefectura Constanţa,
dosar nr. 2/1936, fila 26
204
Plângere nr. 3967/6 Aprilie 1937, în DJTAN, fond Prefectura Tulcea, Serviciul Administrativ, dosar
nr. 770/1937, fila 11
205
Ordinul cifrat nr. 27622/29 Aprilie 1937, Direcţia Generală a Poliţiei, în DJCAN, fond Prefectura
Constanţa, dosar nr. 2/1936, fila 27

122

organizaţiile sioniste şi vă rugăm să binevoiţi a dispune măsuri în
consecinţă. Ministru de Interne (ss) R. Franasovici 206.
200
Oficiul de Plasare
Unele oficii de plasare precum şi unele
autorităţi ne cer lămuriri relative la plasarea servitorilor români
creştini la patronii evrei, despre care tratează decizia ministerului nr.
103412 din 4 Ianuarie a.c. . Vă comunicăm că legea pentru
organizarea plasării, prin art. 2, prevede că oficiile de plasare sunt
deschise pentru toţi cei interesaţi fără deosebire de naţionalitate sau
credinţă religioasă. În consecinţă Ministerul nu poate lua altă măsură
decât cea a respectării legii care nu poate fi modificată printr-o
decizie ministerială 207.
201
Domnule Prefect Subsemnata Obştie Lipoveană din Comuna Chilia
Veche Judeţul Tulcea, cu onoare vă aducem la cunoştinţă următoarele.
În toate satele unde există lipoveni, statul a înfiinţat câte un post de
suplinitor de limba slavonă pentru a învăţa copii noştri a citi în
Biserică şi aceste posturi au fost ocupate numai de preoţi de religie
lipovană. În comuna noastră acum trei ani din lipsă de preot tânăr a
fost numit nepotul preotului bătrân anume Iacob Brăileanu până când
se va numi un preot nou.
În anul 1937 luna Noiembrie 27 s-a hirotonisit de către prea
Sfântul Episcop Savotei pe noul preot Artimon Romanov şi cum Dsa
este cu prisosinţă pentru a preda cursul de limbă slavonă şi cum la
noi preoţii nu au nici un salariu şi numai trăiesc din venituri şi
obştia noastră este în număr destul de mic, este insuficient pentru a
trăi vă rugăm cu toţi să dispuneţi ca în locul Dl Iacob Brăileanu care
astăzi este suplinitor să fie numit în postul de suplinitor Preot
Artimon Romanov totodată şcoala care astăzi funcţionează pe lângă
şcoala primară deci română o voim muta în casa Bisericii pentru a
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nu stingheri copii cei ce nu învaţă această limbă. Supuşi la ordinele
Dvs. 208.
202
Domnule Prefect al judeţului Constanţa Deoarece epidemia de tifos
exantematic a izbucnit cu furie în diverse puncte ale ţării (Buzău,
Galaţi, Basarabia etc.) şi pentru a preveni ivirea ei, ca şi a altor
epidemii în oraşul Constanţa, cu onoare vă rugăm să binevoiţi a
dispune a se lua măsuri a nu se mai permite plecarea turcilor de
origine, până nu vor avea certificat însoţitor că sunt deparazitaţi, că
sunt sănătoşi şi că în comuna de unde pleacă nu există boli
epidemice. Să nu se permită staţionarea în Constanţa a turcilor
emigranţi decât cel mult trei – cinci zile, nu luni de zile cum s-a
procedat în trecut. Deci când se va anunţa la consulatul Turciei că
vaporul a plecat spre Constanţa, vor pleca de la casele lor un număr
de emigranţi egali cu un număr ce încape pe vas. În felul acesta se
va evita aglomeraţiile în oraş şi deci şi epidemiile. Medic Şef al
Municipiului [indescifrabil] (ss) Dr. Isăcescu 209.
203
Domnule Prefect La ordinul Dvs. nr. 7518/938 avem onoare a
raporta că au sosit 150 familii de emigranţi turci din judeţul
Durostor care vor fi îmbarcaţi pe vaporul turcesc din port. Fiecare
cap de familie, emigrant, posedă certificat de sănătate eliberat de
medicul respectiv al Circumscripţiei din Pretură. Emigranţii se află
terenul liber de lângă cimitirul evreiesc pe şoseaua Murfatlar 210.
204
Avem onoare a vă înainta denunţul semnat de Ion Negulescu, prin
care arată că Dr. Ihil Rabinovici, şeful dispensarului din comuna
Crucea, este condus de idei comuniste şi nesocoteşte în totul ordinele
208
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primite. Astfel cu ocazia încetării din viaţă a M.S. Regina Maria n-a
arborat doliul la dispensar şi nici n-a luat parte la slujba religioasă
ce s-a oficiat în acest scop. Vă rugăm a lua la cunoştinţă de
cuprinsul denunţului, face cercetări discrete şi urmări activitatea
medicului. De rezultat ne veţi raporta odată cu restituirea anexei 211.
205
Domnule Prefect Subsemnaţii locuitori din comuna C.A. Rosetti,
judeţul Tulcea, fiind împroprietăriţi în locul numit Popina. Respectuos
venim a ne plânge înaintea Domniei Voastre următoarele. Încă de la
anul 1931 suntem împroprietăriţi şi le avem închise cu dig, până în
prezent nu ne-am putut folosi de nimic din cauza locuitorilor
minoritari din satele Sfiştofca şi Periprava care ne-au rupt digul şi a
dat drumul la apă înecându-ne cerealele complet. Respectuos venim
înaintea Domniei Voastre a da ordin autorităţilor să ne dea concursul
pentru a supune pe acei locuitori să ne dreagă digul. Totodată să ne
dea şi o despăgubire relativ la cerealele care ni s-au înecat de la
anul 1931 până în prezent. Cu respect 212.
206
Toţi locuitorii s-au arătat foarte mulţumiţi de noua Constituţie şi ca
probă e faptul că rezultatul plebicistului în judeţ (unde partidele
extremiste aveau foarte mulţi aderenţi) a fost cât se poate de
satisfăcător: din 57663 votanţi
numai 37 au votat împotriva
Constituţiei (30 din Constanţa şi 7 din celelalte comune urbane şi
rurale, în număr de 119). După plebiscit partidul „Totul pentru ţară” a
continuat să activeze însă graţie măsurilor luate, acţiunea sa a fost
foarte repede anihilată. Astăzi putem spune că acţiunea făţişă a
fostului partid e inexistentă în judeţ. Populaţia e foarte mulţumită în
special cea rurală fiindcă e lăsată în pace să-şi vadă de nevoile ei, ne
mai fiind tulburată de nimeni. Dragostea şi încrederea în suveran e
unanim manifestată. Încrederea populaţiei în autorităţi a crescut mult
fiindcă toţi au văzut că acum interesul pentru nevoile obşteşti şi ale
211
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locuitorilor au sporit 213.
207
Dlui Prefect al judeţului Tulcea Cu raportul No. 236/938, inspec toratul Sanitar Galaţi ne încunoştinţează că cetele de ţigani nomazi
care călătoresc în cuprinsul Ţinutului sunt invadate de păduchi. Vă
rugăm a lua măsuri de urgenţă ca organele D-Voastre în subordine,
să trimită pe toţi ţiganii nomazi la medicul circumscripţiei respective
pentru control şi deparazitare, după care să fie evacuaţi din zona
Manevrelor Regale, iar cei ce se găsesc în afara de această zonă să
fie împiedicaţi de a pătrunde în zonă până la terminarea manevre lor 214.
208
Fiind sesizaţi că în anumite localităţi grupuri de minoritari germani,
aparţinând din punct de vedere militar unor contingente tinere
(1933 -1935), solicită organelor de resort paşapoarte pentru Germania,
fapt ce denotă prezenţa unui puternic curent de propagandă german,
date fiind evenimentele actuale exterioare, avem onoare a vă ruga să
verificaţi şi să ne comunicaţi fără întârziere dacă în raza Dvs. de
competenţă teritorială s-au produs asemenea cereri şi cum au fost
soluţionate. Vă semnalez totodată că ordinile instructive în vigoare cu
privire la eliberarea paşapoartelor prevăd să se verifice scopul real al
călătoriei în străinătate şi să nu se elibereze acte de călătorie acelor
solicitatori, care prin plecarea lor ar putea să prejudicieze interese de
stat. Director general (ss) R. Georman, p. Director (ss) Marius Şteflea 215.
209
Domnule Prefect
Subsemnatul paroh al Bisericii Catolice din
comuna Cataloi, Paolo Persechini, reclam Domniei – voastre că de
către italienii Chirilo Cavariani şi Savioli Petro, din comuna Cataloi,
213
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sunt tulburat în posesia a 21 ha teren ce mi s-a dat de către Colonia
Italiană, pentru suportarea cheltuielilor de bună funcţionare a bisericii
în care se cuprinde şi salariul meu. Cu de la sine putere au arendat
acest pământ la alţi colonişti, care conform contractului dintre Statul
Român şi Colonia Italiană, pct. 14, nu au voie în nici un caz a
subînchiria sau arenda pământurile altora.
Prin acest abuz biserica este pusă în situaţia de a nu mai putea
funcţiona iar subsemnatul rămâne fără salariu. Osebit de aceasta
numiţii colonişti învrăjbesc de aproape un an de zile spiritele în
colonie, aţîţând pe ceilalţi colonişti contra mea, debitând fel de fel de
minciuni pe contul meu. De aceea vă rugăm să binevoiţi a da
dispoziţii să se anuleze arendarea ce s-a făcut cu pământul bisericii,
obligând pe susnumiţii colonişti a respecta dispoziţiile contractuale
între Statul Român şi Colonia Italiană, punându-li-se în vedere în
acest timp să-mi respecte drepturile mele ca parohul coloniei şi ca
participant. Cu stimă, Paolo Persechini 216.
210
Motivat de o nouă intervenţie a Ministerului Muncii, Comisia
Migraţiilor şi în conformitate cu dispoziţiile Legii Migraţiilor, avem
onoare a vă ruga să binevoiţi a lua măsuri ca pe viitor să nu se mai
elibereze paşapoarte cetăţenilor români de origine turcă din raza
acelui judeţ, care ar intenţiona să emigreze în Turcia. Asemenea cereri
se vor îndruma Ministerului Muncii, Comisia Migraţiilor, singura în
drept să avizeze asupra eliberării unor astfel de paşapoarte. Director
general (ss) Olăraşu 217.
211
Am onoare a raporta că Pretura Plasei Medgidia a aprobat
locuitorului Eduart Resner din comuna Cobadin să facă întruniri cu
caracter religios în casa locuitorului Samoilă Grib. La fel a autorizat
locuitorului Teofil Resner din comuna Cobadin a ţine adunări în
localul şcolii germane din comuna [indescifrabil] fără a se cere
avizul nostru sau al postului de jandarmi. Cum la adunările care se
216
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fac în casa locuitorului Samoilă Grib, locuitorii germani sub masca că
citesc Evanghelia luterană, suntem informaţi că fac numai propagandă
hitleristă şi vorbesc cu entuziasm despre cucerirea Austriei de către
Hitler, dictatorul Germaniei.
La adunările care se fac de către Teofil Resner în localul Şcolii
Germane sub formă de coruri, se face pregătirea tineretului german în
principii hitleriste. Întrucât acţiunile locuitorilor germani care se adună
în casa lui Samoilă Grib şi a tineretului care se acţionează în localul
Şcolii Germane, adunări aprobate de pretura Plasei Medgidia, sunt
dăunătoare Siguranţei de stat, ordinei şi liniştii publice, vă rugăm a
interveni locului în drept pentru interzicerea acestor întruniri şi
adunări. În acest scop aşteptăm ordine 218.
212
Domnule Prefect Motivat de raportul Primăriei comunei Mahmudia
No. 101/939, avem onoare a vă raporta că geamia turcească din acea
comună cu o vechime de peste 100 ani, în urma emigrării populaţiei
mahomedane, fiind lăsată în totală părăsire şi din cauza intemperiilor
şi a vânturilor puternice, s-a ruinat zi cu zi, astfel că în ziua de 15
Ianuarie a.c. s-a dărmat coloanele coridorului de la intrare şi o parte
din acoperiş. Faţă de această situaţie clădirea prezintă în permanenţă
un pericol, putându-se prăbuşi în orice moment, mai ales că se află în
vecinătate cu şcoala, iar copii se joacă pe lângă aceste ruine. Vă
rugăm să binevoiţi a interveni la Muftiatul judeţului Tulcea, pentru a
se lua măsuri de reparare sau de dărmare. Această situaţie nu poate
dura, fiind un atentat la viaţa locuitorilor din comună. Rugându-vă să
binevoiţi a dispune, Pretor Delegat 219.
213
Domnule Prefect Subsemnatul Taşa Mihai, bulibaşă, cu onoare vă
rog a-mi elibera o autorizaţie în baza căreia să pot executa prin
comunele acestui judeţ, împreună cu sălaşul meu compus din patru
căruţe, conduse cu Gogu Stănescu, Taşica Mihai şi Hristea Radu
fiecare cu familiile pentru a ne exercita meseria de căldărari şi
218
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spoitori. Vă asigur că ne vom purta cinstit şi nu vom lăsa nimic de
dorit în urma noastră. Cu stimă, Taşa Mihai 220.
214
Domnule Ministru Dispensarul
Tulcea este condus fără drept de
peste 65 ani, de origine etnică
guvernare, am onoare a propune
Simion Surugiu de origine etnică
rugându-vă stăruitor să binevoiţi a
D-sale 221.

Oficiului Asigurărilor Sociale din
D-l Dr. D. Waissman, în vârstă de
semită. Potrivit programului de
înlocuirea numitului prin D-l Dr.
român – creştin din oraşul Tulcea,
dispune urgenta confirmare a

215
În referire la Adresa Domniei Voastre No 2607/200 din 20
Decembrie 1939, avem onoare a vă face cunoscut că din informaţiile
căpătate de la Poliţia Sulina se află în acel port 1872 de emigranţi
evrei în vapoarele de fluviu Creimi şi Spirula sub pavilion german
din care 900 s-au îmbarcat pe vaporul sub pavilion turc Sakarya, iar
restul urmează să se îmbarce de îndată ce vor cădea la învoială în
privinţa preţului de transport. Emigranţii au vize pentru plecare din
următoarele state: Uruguay, Paraguay, Liberia şi San Domingo. Întrucât
îmbarcarea se face înafara apelor teritoriale române şi pe un vas
aparţinând Turciei, noi nu ne putem amesteca şi credem că ordinul pe
care l-a dat comandantul vasului Sakarya se va executa. Prefect C.
Şerbănescu 222.
216
Emigranţii evrei din Sulina solicită transbordarea femeilor şi copiilor
bolnavi de pe şlepul Spirula pe remorcherul Ştefan adus pentru
această transbordare. stop. Motivele invocate sunt şlepul Spirula nu
este încălzit majoritatea emigranţilor fiind bolnavi din această cauză.
220
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stop. Rugăm dispuneţi 223.
217
Printre minoritarii germani din România circulă un fel de carnete
denumite „Ahnenpass-uri/Paşaportul Străbunilor”, cu care persoanele de
origine germană caută să stabilească originea lor ariană. În acest scop
posesorii de „Ahnenpass-uri” intenţionează a solicita autorităţilor
publice din ţară, completarea şi certificarea datelor indicate pe acele
documente. În vederea unei asemenea eventualităţi, cu onoare vă
rugăm să binevoiţi a dispune urgente măsuri pentru ca asemenea acte
să nu fie investite cu nici un fel de legalizare, viză sau certificare
oficială. Aceste „Ahnenpass-uri” sunt libere la difuzare printre
minoritarii germani din România. Ministru, General 224.
218
Suntem informaţi că diverşi comercianţi evrei, personal sau prin
intermediari, cutreieră satele pentru a cumpăra de la locuitori obiecte
de aramă vechi plătind 50 – 60 lei pe kgr şi apoi vânzându-le cu
preţuri care ajung până la 150 lei kgr. Întrucât asemenea metal
prezintă o importanţă capitală pentru înzestrarea armatei, avem onoare
a vă ruga să binevoiţi a lua măsuri urgente pentru ca asemenea
cumpărături de aramă să fie oprite, iar depozitele ce eventual s-au
creat să fie sechestrate. Am cerut Ministerului Înzestrării Armatei
dispoziţii de urmat în privinţa strângerii acestui material şi îndată ce
le vom primi, vi le vom comunica. Sănătate! Rezident Regal (ss) Paul
Goma 225.
219
Domnule Prefect
Comandamentul Corpului de Jandarmi ne
înaintează cu raportul nr. 36393/940 un exemplar din „paşaportul
strămoşilor” (Ahnenpass), primit de Consulatele germane din ţară, care
223
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se completează în Germania de toţi cetăţenii germani pentru a-şi
dovedi originea ariană şi se verifică de primari în calitate de ofiţeri
ai stării civile. Totodată, zisul comandament, în urma informaţiilor
primite, arată că partidul naţional socialist muncitoresc german din
România, grupul teritorial, sub conducerea lui H. Kensy din Bucovina,
încearcă să înscrie în rândurile acestui partid şi pe cetăţenii români
de origine etnică germană, cărora le refuză înscrierea fără acest
„Ahnenpass” completat cu toate datele.
În această chestiune Ministerul a hotărât următoarele: „Primarii vor
refuza eliberarea unor certificate de această natură, ca şi orice atestare
în acest sens cetăţenilor români de origine etnică germană nu au
asemenea obligaţii”. Comunicându-vă cele ce preced, avem onoare a
vă ruga să binevoiţi a lua măsurile în consecinţă pentru executarea
acestei dispoziţii 226.
220
Dl Primar al comunei Vi se face cunoscut că este interzisă cu
desăvârşire eliberarea certificatelor de către primării, pentru cetăţenii
români de origine germană, care doresc a dovedi că sunt de origine
ariană. Aceste certificate sunt necesare lor numai în Germania. De
asemenea nu veţi da nici un atestat în această privinţă 227.
221
Dl Prefect Am onoare a raporta Dvs că ignoranţa agenţilor de
percepţie la sate în ceea ce priveşte respectarea ordinelor ce
recomandă cu toată hotărârea, blândeţe, ajutor şi nesechestrarea
obiectelor familiilor celor concentraţi a devenit scandaloasă şi se pare
chiar că cu voinţă caută să nu respecte nevoia mare a acestor familii
şi ordinele în acest sens. Aşa de exemplu la Sarichioi agentul
Tabacov a confiscat femeilor Lucheria Simion Cerniş şi Lucheria
Pricop Feodot până şi halatele cu care merg la rugăciune, sculele de
pescărie cu care familiile se hrănesc deşi am rugat pe acest agent să
restituie lucrurile, soţii lor fiind de patru luni concentraţi şi deşi
promisese, după plecarea mea, a refuzat să le înapoieze.
226
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La Enisala un alt agent a confiscat femeii Ioana Butucea obiecte
casnice până şi ceaunul în care făceau mămăligă celor patru copii
ce-i are soţul concentrat de cinci luni. Acestei femei i s-au confiscat
lucruri pentru datorii pe care le are către stat socrul său - se poate un
astfel de procedeu [indescifrabil] de cel mai elementar bun simţ.
Purtarea acestor agenţi dacă va continua astfel va da loc la mari
nemulţumiri şi cine ştie la ce. Vă rog luaţi urgente măsuri dând Dvs
ordin prin Administraţia Financiară. Pretor (ss) Nicolau 228.
222
Domnului Prefect al judeţului Tulcea Avem onoare a raporta că
locuitorii colonişti italieni din comuna Cataloi au fost vizitaţi
duminică 7 Aprilie a.c. de un delegat al guvernului italian, care le-a
pus în vedere că trebuie să se reîntoarcă în Italia în două serii mai
şi iunie părăsind definitiv ţara noastră. Aceşti colonişti au case şi
teren arabil dat cu contract de Statul român. Fiind siguri de plecare
au început să vândă ceea ce au şi în special vitele aşa că nu mai au
cu ce lucra pământul. Vă rugăm să binevoiţi a dispune. Pretor 229.
223
Domnule Prefect Punându-se în aplicare decretul lege Nr. 2651
publicat în Monitorul Oficial Nr. 183 din 9 August 1940, privitor la
interzicerea căsătoriilor dintre românii de sânge şi evrei, avem onoare
a vă ruga să binevoiţi a lua de urgenţă măsuri pentru stricta lui
executare. Vă rugăm deasemenea a atrage atenţia ofiţerilor de stare
civilă asupra îndatoririlor ce le impune decretul lege din 9 August
1940. Ei sunt ţinuţi, îndeosebi, a veghea ca în declaraţiile de căsătorie
prevăzute de art. 71 din legea actelor de stare civilă să se arate dacă
viitorii soţi sunt sau nu evrei; a cerceta religia şi a refuza oficiul lor
în caz de împiedicare legală. Ofiţerul stării civile care, cu ştiinţă, va
încheia o căsătorie oprită de decretul lege Nr. 2651 este pasibil de
destituire din funcţie şi de închisoare corecţională de la
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2 – 5 ani 230.
224
Domnule Prefect Ca urmare la ordinul circular Nr. 15488 A din 30
Septembrie a.c. avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că Ministerul
Cultelor şi Artelor, Direcţia Generală a Teatrelor şi Operelor Române,
ne-a comunicat cu adresa Nr. 8386/940 că nu s-a putut da adresele
artiştilor şi muzicienilor evrei, din tablourile ce vi s-au înaintat,
deoarece în mare majoritate nu sunt stabili şi exercită profesiunea în
întreaga ţară, acolo unde găsesc posibilitatea de angajamente, unii
dintre ei schimbând localităţile foarte des. Pentru facilitarea controlului
cerut , vă comunicăm cele ce urmează:
I. Toate autorizaţiile date de numitul Departament, în trecut, au fost
anulate pe ziua de 15 August a.c.
II. Noile autorizaţii au fost date cu menţiunea că sunt valabile cu
începere de la 15 Septembrie 1940 şi în conformitate cu dispoziţiile
Deciziei Ministerului Nr. 42181/940, au fost refuzate artiştilor şi
muzicienilor de origine etnică evrei, care nu mai au dreptul de
exercitare a profesiunii.
III. Întreprinzătorii de spectacole şi patroni de localuri care angajează
artişti sau muzicieni neautorizaţi sunt supuşi sancţiunilor prevăzute de
art. 158 din Legea Teatrelor şi a spectacolelor, modificată prin legea
publicată în Monitorul Oficial Nr. 128 din 6 Iunie 1939 (pag. 3585).
Comunicându-vă cele ce preced, vă rugăm să binevoiţi a da dispoziţii
organelor în subordine să controleze actele artiştilor şi muzicienilor
de orice categorie şi să se interzică exercitarea profesiunii de către
acei care nu vor avea autorizaţii noi, valabile cu începere de la 15
Septembrie a.c. 231.
225
Domnule Prefect Subsemnatul Ion Sandu agricultor din comuna
Malcoci, judeţul Tulcea, am onoare a vă ruga să binevoiţi a-mi
încredinţa conducerea treburilor gospodăreşti ale comunei Malcoci, al
230
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cărui locuitor sunt, fiind feciorul veteranului de la 1877 Toader Sandu
împroprietărit în acea comună prin anii 1900.
Sunt român de sânge şi îmi iubesc Ţara, pe care vreau să o
servesc în sfera mea de acţiune, cu mijloacele mele şi cu cinstea mea.
Comuna noastră care, după plecarea germanilor, urmează a se
româniza în întregime, merită să aibă de acum înainte un PRIMAR
ROMÂN.
Dacă veţi aprecia că merit să mi se încredinţeze această sarcină, vă
rog să binevoiţi a cunoaşte că subsemnatul îmi iau de pe acum
obligaţia, pe onoarea mea de român şi cetăţean al NOII ROMÂNII
LEGIONARE, de a-mi îndeplini sarcina cu cinste şi demnitate. Primiţi,
vă rog, Domnule Prefect, asigurarea deosebitei mele consideraţii,
TRĂIASCĂ LEGIUNEA ŞI CĂPITANUL 232.
226
Circulară Domnilor Pretori şi Primari ai comunelor Urbane. Am
onoare a vă transmite în copie, ordinul No. 20813 A/940, al
Ministerului Afacerilor Externe, rugându-vă să binevoiţi a lua măsurile
necesare pentru stricta aplicare a dispoziţiilor prevăzute în ordinul sus
citat. Prefect
Copie
Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, ne aduce la
cunoştinţă prin Adresa No. 103052/940, că prin Decizia No. 69258/940,
a dispus ca toate magazinele alimentare, măcelării, mezelării, lăptării,
brutăriile, pescăriile, prăvăliile de zarzavat, cafenelele, cofetăriile,
plăcintăriile, ceainăriile, restaurantele, berăriile, bodegile şi cârciumile
care aparţin evreilor sau sunt conduse de evrei, precum şi magazinele
de această natură, care desfac produsele societăţilor cu capital evreiesc,
să fie închise în zilele de Duminică şi sărbători legale.
Comunicându-vă cele ce preced, vă rugăm să binevoiţi a lua
măsurile necesare pentru stricta aplicare a dispoziţiilor din sus citata
Decizie. Ministru (ss) Constantin Popescu Buzău 233.
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227
La ordinul Dv. No. 3224/939, avem onoare a vă raporta că,
cercetând şi luând informaţii care este motivul pentru care tinerii
raportaţi voiesc a emigra în Germania sunt: După informaţiile şi
cercetările făcute, am constatat că susnumiţii tineri au fost informaţi
de unii locuitori din judeţul Constanţa, că se primesc în Germania
tineri de origine germană şi care voiesc a emigra, dându-li-se lucru în
fabrici şi terenuri în locurile ocupate. Nu sunt îndemnaţi de nimeni
pentru a emigra, ci pur şi simplu motivul este acela că sunt săraci şi
nu au pământ şi nici nu pot găsi de lucru acum în timpul iernii.
Notar (ss) Papadatu 234.
228
Avem onoare a vă ruga să binevoiţi a dispune ca prin primăriile
din judeţul Dvs, să se aducă la cunoştinţa coloniştilor ce au intervenit,
tot astăzi, la Ministerul de Finanţe ca să dea din nou ordin
Administraţiilor de încasări şi plăţi, pentru a nu mai urmări pe
colonişti pentru încasarea impozitelor şi taxelor datorate Statului sau
judeţului decât după zece ani de la aşezarea lor, conform art. 27 din
legea colonizării, iar pentru cei care au plătit aceste impozite mai
înainte de termenul legal, se va calcula perioada de scutire de la
ultimul an al plăţii făcute. Direcţia Geniului Rural (ss) C. Şt. Poenariu 235.
229
Vi se înaintează mai jos în copie ordinul Prefecturii judeţului
Constanţa No. 3735/941 pentru întocmai executare. Raportaţi imediat
de executare. Şef Birou Siguranţă
Copie
Din ordinul D-lui General Antonescu Ministerul Afacerilor Externe cu
ordinul No. 4599 ne aduce la cunoştinţă următoarele: Sovietele
urmăresc să producă acte de sabotaj, dezordine şi agresiune în spatele
frontului. În acest scop lansează din avioane spioni şi agenţi terorişti
armaţi şi adesea îmbrăcaţi în haine de femei. Aceşti agenţi inamici
234
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iau contact cu agenţii comunişti din ţară şi cu populaţia evreiască
comunistă organizând acte de sabotaj, terorism şi agresiune.
Pentru curmarea astfel de lucru, Dl General Antonescu ordonă:
1. Evreii bărbaţi de la 18 la 60 de ani să fie adunaţi şi puşi sub
pază, pentru a se sancţiona imediat orice încercare de tulburare. Se
vor lua măsuri de pază intensă la locurile unde evreii sunt strânşi în
lagăre (Ciobăniţa, Osmancea, Mereni)
2. De la orele 20 până la ora şapte dimineaţa circulaţia evreilor va fi
oprită şi în satele unde sunt concentraţi.
3. Se vor lua ostatici dintre conducătorii cunoscuţi ai evreilor
comunişti, rabini, hahami etc. care vor fi cazaţi într-o clădire aparte şi
în cazul când se va produce vreun atac de rebeliune sau terorism din
partea evreilor şi legionarilor comunişti, aceşti ostateci vor fi imediat
împuşcaţi.
Vă rugăm a lua imediat măsuri pentru executarea prezentului ordin
şi se va prezenta lista ostaticilor şi locul propus pentru ţinerea lor.
Vă veţi interesa şi convinge personal dacă mai sunt încă evrei
neridicaţi de la domiciliul lor şi neinternaţi în lagăre. Dăm dispoziţii
ca cei rămaşi să fie imediat ridicaţi şi trimişi sub escortă în
localităţile stabilite pentru internarea lor. Raportaţi imediat executare.
Prefect, colonel Buzincu 236.
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